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VET
Nincs az a jégeső, am ely
örökké Iá m o n és nincs olyan
hosszú tél, am elyet tavasz ne
kövessen.

Idestova hetedik hó

napja tart az idei tél, de m ár
a nyugati szélnek, am ely végig
söpör az országutak
tócsáin,
kikeletszaga van és m egindu lt a
m unka a fekete, jóízű,
áldott
in. gyár f ö l d e k H o g y m it je 

Vasárnap reggel nyolckor D án1kesfőváros nyugalmazott segédhivQAndor dr. elnökletével összeült a tali igazgatóját, akinek a fejét a
budapesti büntetőtörvényszék sta- felismerhetetlenségig szétverte! A
táriális
tanácsa,
hogy
ítéletet j tárgyalás első perceiben kibontamoudjon Fritsch Ferenc könyvke- kozik
gyarország, m in t e gyorsan e la szörnytett minden riasztó
reskedősegéd fölött, aki a közel
'
részlete.
num ioU években, M eny erünk, múlt idő legbestiálisabb rablógyil
békességünk, egészségünk, jobb* kosságát
A vádirat ismertetése és különkövettel el: megölte
léuink záloga a tavaszi vetés és a 74 éves Vadkerti Gyulát, a szé- |böző előterjesztések után

lei, l a tavaszi vetés, m it jelen t
a m idi úró em ber verejtékes igye
kezete, soha úgy m egism erni és
va ^occsülni nem
tanulta M a

Fagyos nyugalmára jellemző, hogy
a gyilkosság után elrendezte a vé
res dráma színpadát és a konyhá
ban elhelyezett egy frissen lemo
sott baltát, hogy azt a látszatot
keltse: ezzel követték el a gyilkos
ságot! A könyvtárból 30 kötetet,
jobbára
lexikonokat
válogatott
össze, majd a lakásajtót gondosan
bezárta és zsákmányává^ elment.
Száznyolcvan forintért adta el a
könyveket, a pénzt elmulatta, majd
önként jelentkezett a rendőrségen,
ahol már akkor amúgyis új nyo
mon indultak el a detektívek. A
detektívek ugyanis előbb Vadkerti
feleségét gyanúsították a gyükossággal, de Varsányi Gyula dr.
ügyvéd, a család barátja észre
vette, hogy
Vadkerti lakásából sok kötet
hiányzik.
Ezt gyanúsnak találta, bejelentette
a rendőrségen, ahol hamarosan azt
is megtudták, hogy a gyilkosság
előtt való napon egy fiatalember
könyvvásárlás ürügyével csengetett
be az Attila-utcai ház lakóihoz.
A gyilkos remegő bançon vallotta
be, hógy az utóbbi időben rendkí
vül rosszul ment a sora. Pénteken
reggel mindössze 30 forint volt a
zsebében cs családjának pénzre volt
szüksége.
— Nem akartam meggyilkolni! —
mondja.
— Hát a zsák minek volt magá
nál? — kérdezte a bíró.

egyocn m .merünk, ezzel kapcso
m egkezdték a vádlott kihallgatását.
l a t á n pedig legfontosabb nyers
anyagaink oenozataia is aruü Egész testében remegve, halálsá- hogy a nyomozást félrevezesse és
függ, hogyan es m int m ü v en padían állt bírái elé a bestiális ennek ellenére — 24 óra múlva
m . 0 u m agyar paraszt m ost m ár rablógyilkos, akire a hallgatók önként jelentkezett a rendőrségen.
u uajuon lóid jót, m it vet bele és szeme külöúös érdeklődéssel tapad, A vádlott vallomásából kibontako
’na isién áldása kíséri m u n ká mert Fritsch Ferenc valóságos lé zik a szörnyű bűntett minden rész
lektani rejtély: a legszörnyűbb ke lete. Fritsch 37 éves „könyv-ószeját, m en n yit arat és takarít be
könyvkereskedés és
gyetlenséggel pusztított el egy öreg res", több
a nyáron és az ősszel. Ö rök a embert, mindent elkövetett arra, antikvárium bevásárló ügynöke.
föld és örök ez a küzdelem ! A zt,
nos, köt gyerm ek — az egyik 4 a másik 8 éves íiú
h
é l lluk a pokoli lergeteget
és u pom sorvadt a nem zet hite,
a ty ja .,
ír. unbaked ve és életereje, hogy
Az öreg Vadkerti hatalmas könyv gyiíko.tság előtti napon Borbajárta
a r íagyar nép bőségesebben táp
tárt gyűjtött össze háromszobás az Attila-utca 9. ház Lakóit és
lálkozott, m in t a legtöbb kör
lakásában. A tudomány, s a mű régi könyveket keresett megvásár
nyező, sőt nyugati ország lakos vészet lelkes műkedvelője volt. lásra. Vadkertivel is alkudozott de
sága, hogy ipari term elésünk összeállította a rokonértelmű sza nem tudlak megállapodni. Pénte
rv ailondalt és nöllün-nö, a bol- |vak nemzetközi szótárát, S00 isme- ken azután visszatért, azzal a szán
tokban és kirakatokban áru van. rétién magyar népdalt gyűjtött dékkal, hogy mindenáron megveszi
elsősorban a parasztnak és a össze, nyaranta pedig a Balaton a könyveket. Tudta, hogy az öregúr
m unkásnak köszönhetjük. Tör partján, a magyar tenger életét t a - ; egyedül tartózkodik a lakásban és
nulmányozta. Fritsch Ferenc a ! az „üzleti tárgyalásra11
té érni érdem e és dicsősége ez
a földek, ipartelepek, állam i és
a g y ilk ossá g előre m egfon tolt szándékával, egy rom 
m ás közüzem ek m illió és m illió
házból ujságpapírosba takart téglát vitt m agával.
dolgozójának, az új h o n a la p ító
frontkatonáinak, a dem okrácia
v i t ’ síin ek . Ha Európa többi ors.: á g ira
v e tjü k
tekintetünket,
akkor eszm éljü n k
rá igazán,
hegy gazdaságilag hé-tmérföldes
esi' ?.' íban haiadtunk előre! N em
rejtjük a véka alá: hibák is
A moszkvai konferencia a hét öt pontja szerint ugyanis az ú j , latkozata, aki még egy ideiglenes
ti
. it. k és bizony tör lennek is. utolsó napján elérte a tanácskozó- német alkotmány a tvei/uari alkot- német k.ormány ielállítását is idő
sú ! vos és öreg hibák fölös s '.áru soknak azt a szakaszát, amelyben rnány mintájára készülne központi előttinek jelölte meg. Bovin pedig
ba n, de hol indult és foly le az a tárgyaló jelek végre kézzelfog- kormánnyal és kétkamarás páriá a német birodalmi gyűlés által
éb. ■t ba jók, zökkenők, akad. lyok, im fó indítványokat terjesztettek a menttel. A két terv között a kü- megválasztandó e ’nök v>eimari ha
tásköre ellen emelt kifogást, mert
cs „fc 1\y.
ukások és vissza lések tanácskozás elé s így megindulhat lönbséget a német jogtudomány a
a tényleges alku és vita a végső „Ft.aatenbund“ és a „BundesstaaV* ez a jogkör módot ad az elnöknek
TU. Mrü, kerek e vilá gun? A p a r - határozatról. Marshall amerikai eltérő szerkezetével szokta meg- az
alkotmány
felfüggesztésére,
i
•
•
ov*. *
1
or;
—
]:\).IF ! . iris dem okrá c í k n s1
k.ilügyminisztcr pontos diagnózist jelölni. A Molotov-terv politikailag amely joggal Hitler teljes mérték
m „ óbb előnye és bizto: é’ V*".tJf;\J állított fel, kijelentvén, hogy a
szigorúan egységes Németországot ben élt. is. A gazdasági kérdések
n
'•■iv
kíván, a Bevir.-terv gazdaságilag ben bizonyos közeledés volt meg
ne ;.VY lt korm ányzás ban és
négy nagyhatalom között nem
egységes Németország felépítését figyelhető, mert. Molotov is a né
; tíúsb?vn jel. ütköző hibák at és
olyan
nagy
a
1
nézeteltérés,
iï»*••namókat nem szé piti és nem
tervezi.
met ipar teljes lebontása ellen fog
amely útját állná annak, hogy
lalt állást, Benin a szénkérdés és
Mindkét tervben sok az egyező
takargatja. A felszabadulás utáni
az indítványokat közös nevező
az acéltermelés kapcsolását sür
vonás
re hozzák.
k‘-t esztendőben m ezőgazdasági
gette és az acéltermelésnek évi 10
és
Marshall
szerint
Molotov
való
h ’rrp.c'lé ;ünk körül is esőstől tör*
millió tonnával való felfüggeszté
ban
bizonyos
engedményeket
tett
Miután
pénteken
13évin
az
érte' ’ "•í' k hibák. Ezek közül a le g sét javasolta.
köziét ólé terjesztette Németország a föderalizmus javára. Mint váriyosnbb, hogv a paraszt ma
jövő szövetséges alkotmányának-a ható volt, úgy
K.ét napi szünet következik
jut m unkájánál: m éltó ellen - tervét, szombaton Molotov adta elő
most a moszkvai tanácskozá
Franciaország,
mini
Anglia,
f i ‘ •'■éhez; túl nagy a különbség a politikailag egységes centralizált
sokban,
nyomban szembefordult a szov
® termelői ós a fogyasztói ár rémet, alkotmány tervezetét. A z
jet javaslattal.
amely idő alatt külön bizottság
eltérés
a
két
terv
között
első
pil
k izött! Mép' elkéoesztőbh:
m
ily
pe:u
azokat a pontokat,
lantásra elég nagy, a Molotov-terv i Különösen éles volt Bidault nyi- összeállítja
••■'■■■kadék tátong a belföld i hiva.
_______________________________________ a___________
x
f 1 's átvételi árak és az ex-portt' \ ' : között. N em kutatjuk most, keresztbe vinnék a létrát, ökör tan yáján is, ne tudná, hogy a m elési költségeit kifizesse. A po
7 ;rr * f'rre is sor kerül, kik fejik alatt keresnék a borjút, cserfa babért, borsóért, napraforgóért litikai válság három hónapig h oa tehén száraz
tőgyét.,
kik
borította
életbevágó
erdőben az almát. Dőreség fe l és sok egyéb term ékért m ennyi- m ályba
Y v’
1°
az
árküíönbözetvei többet kap az exportőr, m íg ; gazdasági problém áinkat. M e g tételezni,
hogy
a
paraszt,
m
ég
n ; a zsírját. O lyan
agrárnekí alig jut annyi, hogy a 1er- 1 várju k, am íg az igazságtalan po
Pdi.tdka ez, m intha az erdőn az Isten háta m ögött meghúzódó

A gyilkos előbb hallgat, majd pe
dig lassan elmagyarázza, hogy ab
ban szokta a könyveket elvipni.
Vallomását olyan halk hangon
mondja, hogy még az ügyész sem
érti és kénytelen többízben közbe
szólni.
A továbbiakban Fritsch elmond
ta, hogy Vadkerty olyan magas
árakat kért a könyvekért, hogy
nem maradt volna semilyen hasz
na rajta. Még ekkor is csak arra
gondolt, hogy ellopja a könyveket.
Amikor azonban Vadkerty elfor
dult tőle és az ágy melletti kis asz
talkára tette a könyvek jegyzékét,

j

két kézzel megragadta a hónaaiatt tártott téglát és olyan
erővel vágta fejbe, hogy maga
is az áldozatára esett.
Vadkerty jajgatott, erre ?r ágyon
tauilfc törülközővel betömte a szá
ját. A földön fekvő öregúr
védekezni próbált- nyelvével ki
akarta lökni a törülközőt a szá
jából, s lövid dulakodás tá
madt köztük, amelynek során
Vadkerty megharapta gyilko
sának a kezét.
A kályha mellett egy fahasáb fe
küdt, ezzel nem ütötte meg az ál
dozatot, az csak véletlenül lett
véres.
— Bűnös vagyok! — mondja egé
szen megtört hangon.
ítélet a vasárnap délutáni órák
ban várható.

á t o it lto z e le
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amelyekben megegyezés állapítható
meg és külön pontosaiba foglalja
a vitás kérdéseket. A jövő héten
erős vita. várható a jóvátétel
•
kérdésében,
mert az angolszász hatalmak egy
részt az eddig igénybevett jóváté
telt szállítások kimutatását követe
lne, másrészt a megszállási költsé
gek aránylagos megosztását a négy
hatalom között. Az erre vonatkozó
kimutatásokat a berlini szövetségközi ellenőrző
szerveknek ez év
júniusáig, illetve augusztusáig kell
a kormányok elé terjeszteni. A
közvetlenül érdekelt fél, Németor
szág nem vár végleges megoldást
Moszkvától
A szociáldemokrata
Schuhmacher véleménye szerint
Németország jövő sorsát csak lé
pésről-lépésre
több értekezleten
fogják majd a győztes hatalmak el
dönteni.
litika következm ényei egym ás
után jelentkeznek? N em voln a-e
bőire, bb
m egszívlelni
a régi
igazságot: előbb élni kell, csak
azután lehet eredm ényesen poli
tizálni . . .

«
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Gyöngyösi külügyminiszter :

SZELLEMIDÉZES

„Elkészült a z egyezm ény tervezete, am ely
szab ályo zza a hadifoglyok h azaszállítását lu

mondjanak valami jót, valami vi
Különös kézirat került a ke dium szájából.
Szombat délután nagygyűlést
tragikusan növelte m Sas*»
Lapozom a naplót, keresek vala gasztalót, valami elviselhetőt Rá
ltembe: Csia Sándor szeansz-nap‘
eskü vés,
lója. A z olvasó bitzosan emlékszik mit. Keresek egy szellemet, aki diójuk már régen nem volt, amivel rendezett Szegeden a Kisgazdaerre a névre az elmúlt boldogta így szólna: „Megklnoztatok és meg Moszkvát vagy Londont hallgathat párt. Gyöngyösi János külügymi amelynél galádabbat ő el sem tud
lan korszakból. Neve és rangja a gyilkoltatok; a szemem láttára öl ták volna; most messzebbre hallga niszter mondott a gyűlésen nagy képzelni. Az összeesküvést nem
maga nyomasztó valószerűtlensé tétek meg gyenge lányomat, fele tóztak. S a szellemek kötelesség- beszédet. Szólt a szovj et-magyar szabad elbagatellizálni — móri"
gével nem úgy él már bennem, ségemet, anyámat, Vízbe fojtotta Szerűen feleltek: „a háború rövi barátságról. Ha most eljutunk a dotta •
—, de nincs értelme túlmé
mint lidérces álom emléke. A név tok és tűzbe dobtatok.** De ezek a desen végetér; az oroszok győznek, békeszerződés érvénybelépésével a retezni sem. örül, hogy a koalíció®
viselője, úgy emlékszem, hóhér szellemek hallgatnak! Legalább is az angolok g y ő z n e k (Ezek tájéko katonai megszállás megszünteté nak hónapok óta húzódó válságát
kezére került; naplója» melyben a a napló egyről sem emlékszik zottabb szellemek voltak.) A meg séig, az ő meggyőződése szerint sikerült megegyezéssel áthidalni.
szellemek tudósításait feljegyezte, meg. Piroska, a médium makacsul gyötört arcok megenyhültek né nemcsak a hivatalos politikában, A hadifoglyok kérdéséről tó szólt;
itt fekszik előttem. Gondos, tiszta hallgat erről. Talán nem merik hány órára. Köszönet érte, szelle de minden magyar lelkében is ez már elkészült annak az egyez*
,
gépírás, mindegyik cikkely előtt megnyitni a fülüket erre'a hangra, mek. Azután élőiről kezdődött min zel a lénnyel
ménynek a tervezete, amelyet a,
keltezés, alatta a jegyzőkönyv- mert érzik, hogy meg kellene den: a félelem, a szenvedés, a pusz
Szovjetunióval fogunk kötni és
erősödni fog a feltétlenül szük
vezető aláírása. 1945 januárjával semmisülniök! De az is lehet, hogy tulás és — a szellemidézés. Mert az
amely szabályozza a hadifoglyok
séges szovjet-magyar barátság.
kezdődik: az eszelős „államfő** és a világtörténelemnek ez a leg életet nehéz feladni, s alti élni akar,
hazaszállítását.
Beszéde
végén
tábora nyugat felé húzódva, a Du nagyobb
arról szólt a miniszter; nem látja
tömegkínja meg sem mindenkivel szövetkezik, még a
Mert tekintet nélkül arra, hogy értelmét, hogy Szegeden, ebben a«
nántúlon üt tanyát. Még a legbu- érintette őket, ilyen emlék nem i« halottakkal is.
tábbak Is érzik közülük, hogy a lappang a tudatalattit őrző agy
Becsukom a naplót Hát ezek is valaki érzelmileg közel vagy távol izgatott hangulatban, miért kell
magyar bűnügyi krónikának ez a sejtjeikben és idegeikben, ahonnan eljutottak ideáig, a hatalmasok, a érzi magát a szovjet szocialista magyarnak a magyarral összetűzni
leghatalmasabb rablókalandja vé a szellemek általában kiszállnak és félelmetesek, a
tömeggyilkosok. államtól, ez a barátság azon a és
gétért. A múlt csupa vér, a jövő megszólalnak
miért kellett a gyermekeket m
Bezárult körülöttük a kör a földi realitáson épül fel, hogy itt a szom
szédság unkbar\ van egy hatalom,
utcára kiküldeni,
riasztó és sötét, a csodafegyverek
síkon
s
egy
másik
dimenzió
felé
S erről egy másik szellemidézés
amelynek keiében látjuk a világ holott nem arról van az6, mintha
cserbenhagyták őket; jöjjenek hát
próbáltak
meg
„kitömi".
De
ké
másfajta csodák, jöjjenek a szel jut az eszembe.
sőbb arra gondolok: hát valóban dgyhatodát. Ilyen hatalomnak a bi a demokrácia meg akarná gátolni
Az arcok ugyanilyen megkínzotlemekf
így múlik el a világ? Egyik fele a zalmát és barátságát megnyerni egy a vallás szabad gyakorlatát, mert
tak és reménytelenek a meghagyott
Spiritiszta köröket alakítottak.
hatalomban: gazdag, vidám és kö kis szomszédos riépre, életkérdés! ebben a kérdésben
Ügy látom, Csiáékó volt a legte egyetlen asztal körül vagy a börtö nyörtelen; a másik fele szüköl és a Beszélt a koalícióról, amely szá
ez egyház és az állam között
nök
priccse
fölött,
a
„munkatábo
munkra
életkérdés,
a
földreform
kintélyesebb. Volt körvezetőjük,
szellemekhez kiált? Azután néha
megegyezésre kerül a sor.
rok"
és
megsemmisítő
táborok
jegyzőjük és persze médiumuk is
megfordul az egész? Azt hiszem ról és a Kisgazdapárt helyzetéről,
egy Piroska nevű hölgy. Félho gyötrelmes éjszakáin, a barakok elég volt ebből: a kiválasztottak összehasonlította a magyar koalíció A miniszter után Dulin államtitkár
mályban, illetődötten ültek az asz zugában, de hideg betonon és a tet ból és a kiszolgáltatottakból, az el~ helyzetét a külföldiekével. Szólt beszélt arról, hogy Magyarorszá
tal körül, a körvezető kérdezett s ves szalmán. Akkor ők hívták a sőrendüekből és másodrangualtból, arról, hogy a koalíció válságát gon a politikát érzelmileg nem le
het folytatni, csak józan észszel.
a szellemek a transzba esett Pi a szellemeket, ők, az üldözöttek, a a sámánokból és a rabszolgákból, milyen
roskán keresztül nyilatkoztak meg. halálba indulók, akiknek nagyrésze a hatalmasokból és a kísértetekhez
A jegyző gondosan jegyezte a fe  — Csiáék és társaik segítségével — menekülőkből. Elég volt a múlt kí
leleteket, mint egy törvényszéki rövidesen maga is szellem leit. A sérleteiből is. Ideje már, hogy el
tárgyaláson. A kérdések, a napló halálfélelem leleményében szer tűnjenek ia szellemek és megjelen
tanúsága szerint, nem voltak túl kesztett nevetséges készülékeidtől jen végre a Szellem.
ságosan változatosak. „Mikor ér — mert asztaluk sem volt már —
Hámot Gy ö r g y
már véget a szörnyű öldöklés? — csalogatták a túlvüágiakat, hogy
Az Iparosok Országos Központi lül ugyanazt a feladatkört vál
kérdik e szelíd szellemidézők. —
Szövetkezete (löksz) a közelmúlt lalja, mint a főváros bankja, e
,M ikor mehetünk már haza? A
ban hitelkérelemmel
fordult a Kisipari Hitelintézet, ebbe az in
házunk Szentendrén meg van-e?
Gazdasági Főtanácshoz, aminek a tézetbe be kéne olvasztani. A fú
Meddig jönnek még előre az oro
főtanács eleget is tett és 350.000 zió beillik a pénzügyi kormánynak
szok? Pista él-e, Juliska él-e,
forint hitelt szavazott meg a szö a hitel szervezet leépítésére irá
apánk él-e? Miért zúdította ránk
vetkezetnek. A hitelkérelem tár nyuló programmjába és ezért va
New
York
City,
március
16.
rikára.
Az
autóbuszok
és
a
villa
Isten ezt a tenger szenvedést? Mi
gyalásnál támadt az a , gndolat, lószínű, hogy a fúziós tárgyalá
mosok New Yorkban fütve van
lesz velünk?" — így faggatják a
(Légipostán érkezett)
soknak eredményük 4s lesz.
nak. Fütve vannak azoknak a di- hogy az Iokaz-ot, amely körülbe
szellemeket aggódva és remény
A z időjárás állandó ás fontot be ázes házaknak a tágas és nagy
kedve, a háztűz felől, kis kertjük
felől, az élet szelíd örömeiről. Ke szédtéma Amerikában. Az ismerő fényűzéssel berendezett, szőnye
zük izzad az asztalon, melyből a sök és a fél-ismerősök először azt gekkel, gobelin-karosszékekkel és
szellemeket eilőcsalogatják,
fejük kérdik egymástól, „Hogy van?" — aranyozott keretű, metszett tük
felett hörögnek a repülőgépek, de amire nem várnak feleletet és, ha rökkel ékesített előcsamolcai is,
ők reménykednék, mert a szellem igen akkor nem illik azt válaszolni, amelyekben a gazdag emberek lak
kinyilatkoztatta, hogy „Kőszeg el hogy „megvagyok** vagy: „szó, nak. Azonban tegnap voltam egy
H a falm a saré n yú g y ő z e lm e t a ra tta k
len nem lesz támadás, csak Sop szó, lá-lá“, vagy éppenséggel azt, házban, ahol három napig nem volt
ront és Szombathelyt fogják bom hogy „rosszul**; — csak azt illik fűtés, mert a gőzfűtés befagyott.
k o sá rla b d á z ó in k a b o lg á ro k fe le tt
felelni: „ Fájn“ — még akkor is, Autóbusz, földalatti vasút, vízveze
bázni^.
Válogatott
kos árlabdacsapa tünk után a titkári teendők ellátásával
A szellemek óvatosan nyilatkoz sőt elsősorban akkor, ha nem igaz. ték azonban ki fogás talahul műkö szép
játék utón 55:26 (27:11) arányban Holló Lászlót, az atléták nemrég
nak, általában bizakodóak, de van Az amerikai nem szereti, ha valaki dik — itt arra nagyon vigyáznak, győzte le a Sportcsarnokban a bol választott titkárát bízlak meg. A
hogy a közönség használatában gár válogatott csapatot. Előbb „az másik jelölt Villányi György. aki
bennük
valami
nyugtalanság. panaszkodik. . .
Akadnak egészen harcosait is kö
A második főkérdés az, hogy álló közművek hibátlanul működ öregek** léptek a porondra, majd harmadik éve dolgozik a; szövetség
zöttük, ezek kijelentik, hogy a t,mily en az idő?" Az Időjárás jenek. Mióta itt élek, nem láttam a második félidő első részében mind titkáraként, lemondott tisztaégéről.
végső győzelem nem vitás, a vezért ról való társalgás az a kis sem egy felvonót, amely elakadt Volna, két csapatban a cserejátékosok sze Az ülésen felszólalás hangzott el az
repeltek, ebben a rászben is a mieink
anyagilag
Isten küldte, hinni kell benne és leges híd, amelyen idegenek és vagy egy vízvezetéki csapot, amely bizonyultak jobbnak. Kosárdobók: egyesületekre sérelmes,
terhes
igazolási
rendelet ellen,
minden jóra fordul. Van, aki „ki- fél-idegenek egymással közleked felmondta volna a szolgálatot.
Németh 12, Bajáry dr. 9, Mezőffi 8, amelynek módosítását kérik.
tartás"-sal köszönt a túlvilágról: nek.
Ott, ahol magasabb természeti Vadászi 0, Tímár 6, Kassai 4, Ná„rövidesen kikergetjük az oroszo
Nos, ez a kis híd az utolsó na erőkkel kell küzdeni, persze, min dasdi 4, F. Tóth 4, Bánkúit A. 2. A
Nem utazhat külföldre az u «.portbolgárok
legjobb
játékosa
Koleu
kat és ismét átvesszük a hatalmat**. pokban alaposan megingott: fújja den igyekezet hiábavaló. A nagy
vezető vagy versenyző, áld április
volt,
aki
9
kosarat
dobott
Szilárd
meggyőződésében
nem a szél, rázza az eső, belepi a hó. távolságokról érkező gyorsvonatok
30-ig nem veti magát alá a sportolók
A mérkőzés előtt a KASÉ női csa igazolási eljárásának — írjn a szö
hagyta zavartatni magát attól az A közönyös beszédtémából dide- több órát késnek. Az Atlantipata 44:24 arányban nyert a OSE vetségekhez intézett körlevelében az
apróságtól, hogy 6 „spéciéi** már regtető valóság lett.
Az éjjel Óceánon közlekedő hajók, főleg •lien.
NSB.
nem is él. „Bízzatok Istenben, «sze mennydörgött és villámlott; van Európa felöl, gyakran több nappal
Gyimeasi szövetségi kapitány a kö
Zscnsclïér nem megy cl ar Újpest
ressétek egymást, szeressetek min reggel, hogy nem lehet felhúzni későbben, érnek el a newyorki ká- vetkezőket mondotta: A magyar CBa- ből. Az a hír terjedt el, hogy
denkit, csak a szeretet mentheti az ablakot, mert befagyott. Itt, kiköíöbe, mint tervezve volt. A tpa jól játszott do sokkal nehezebb Zsengellér, az Újpest válogatott csa
dolgunk leez a húsvétkor itt játszó tára távozni készül egyesületéből. À
meg a világotu — sóhajtják a ahol mindent adatokkal szokás bi tengeren vihar dühöng. . .
olasz válogatott ellen. A mérkőzés jólórtesültek arról is tudni véltek,
szellemeik Piroska szájából — és zonyítani és statisztikákkal igazol
A híres Floridában, az amerikai utolsó részében szereplő Mező fi, F. hogy az egyik vezetővel volt nézetni,
New
York
város
vezetősége
ma
Csláék megrendültén bólogatnak:
Tóth — Németh — Tímár — Vadászi eltérése. Ofner Alfréd, az újpestiek
Dói-en,
Miami-ban.
és
Palm
érthetetlen, hogy az emberek nem hivatalosan bejelentette, hogy az Beach-en, de a kisebb helyeken is, összeállttású csapat a győzelmet is
vezetője kijelentette, szó sincs Zsen
szeretik egymást. Azután fiatal ka elmúlt kétnapi hófúvás után a vá olyan idény van, mint talán még kivívhatja.
gellér távozásáról. Az Újpest szom
6—8
incs
(kb.
15.6—20.8
ros
utcáit
tonák szellemei vonulnak fel, s
bathelyi mérkőzésére két repülőgé
sohasem! Ámbár mindenki didereg
Atlétáink
centiméter)
magasságú
hó
lepte
ebben valóban van valami kísér
pen utazott el. Az egyiket a „szur
és
az
odavalók
kétségbeesetten
«si
az eltakarítása
olimpiai fogadalomtétoSo
kolók" töltötték meg. Á múltheti csa
teties, Sokan nem tudják, hogy el, amelyeknek
ránkoznak,
hogy
kerek
három
év
pat játszik, csupán egy változás van,
meghaltak, csak a tűzre emlékez 1,300.541 dollárba került. Ami még tizede nem volt ölyan hideg, mint
Az etlétaszövetiiög Ünnepi tanács- i Várnal újra helyet kap a csapatban.
nek, a rohanásra, a robbanásra és ezt a gazdag várost is zavarba az idén, (állítólag éppen 1917 óta).
ülésén az olimpiai bizottság elnöké
a kínra. Most fáznak és félnek. hozta, mert az idei télre erre a
...A m ib ő l látnivaló, hogy az nek jelenlétében tették le atlétáink j
Fáznak és félnek, mint az asztal célra előirányzott összeget 1,990.000
az olimpiai fogadalmat. Az ünnepi
dollárt
mái1
az
előző
hótakarítá
időjárásAmerikában
sem
mindig
körül ezek a sárgaarcú menekülők.
ülés után szerepelt a lemondott fő
sokra
elköltötte.
puszta beszédtéma, hanem, néha titkár helyett az egyik titkárnak a
akiknek nincs hova menekülni. Az
. . . Megírom ezt, nemcsak azért, napján, dermesztő valóság is.
főtitkári teendőkkel való megbíza
6 didergésük_ és rettegésük szólal
tása. Váratlanul izgalmai vita előzte
meg a szellemek szaván a gondo mert érdekes, hanem azért is, mert
R u ttk a y G y ö r g y
meg a döntést, majd titkos szavazás SH IP, SH IP, H U RRÁ !
latokat is meghalló, félájult m é egy pillantást enged az igazi Ame
Uvo-»:K■
:YtL&’JtK
7"*•/-**,
fenra*-•"
'T.7VKUÏ.
W'VJVZRRTi

T árgyalások
két pénzintézet fúziójáról

Beszéljünk egyszer az időről
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REMARQUE: HÁROM BAJTÁRS
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Az ideális barátság és szerelem
Világéiker.
nagy regénye.
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Látta már
> Frank Irma
kirakatában az
angol nyúlszőr
kalapokat
14b.~ forintért ?

port ruhát,
ballon-, locleu-, viharkabátot, bőr mellényt
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aa.icsy-ZfiilinszIíy-út 13.
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Szegedi gondolat66
Száz ionná ezüstöt
városában verekednek a diákok kapunk vissza Németországból
A

és

99

feltámad a vérvád!

Szeged, március 23.
A Reggel kiküldött tudósítójá
nak telefcmjelentéee.) S zeg ed jei.
w,Ht kéve riasztja as érkezőket.
Megerősített rendőrjárőrök cirkáln.'J a városban, az emberek izga
tottan suttognak az elmúlt napok
eseményeiről, este néptelen az
Különösen azóta, hogy a kis
gazdapárti alelnök
házának hat
ablakát baltával verték be szom
batra virradó éjszaka! A politi
kailag túlfűtött légkörű városban
gombát délután
ostoba rémhírek riasztották aas
embereket.
Az este már ez országúti kocs
mákban, messze a várostól Is er
ről suttogtak, Nyilván előre meg
szervezett hírszolgálat dolgozott
fit! Azt súgták-búgták, hogy a
tüntetés „halálos áldozatait14 nem
merik eltemetni, hanem éjszaka
idugva, suttyomban kivittek őket a
zsidótemető halottasházába.
íme, tehát az új vérvád!
A rendőrség lázasan nyomoz,
hogy ennek az örült és gaz mesé
nek a szerzőit é3 terjesztőit fülöncsípje, fis hogy az egész hírszol
gálat titkaiba betekintsünk, ahhoz
röviden vissza kell pillantanunk
ez elmúlt napok
eseményeire.
Amikor a munkásság kivonult az
utcára, hogy a diákok tüntetését
szét oszlassa, magával vitte véde
kező eszközként a kezeügyébe eső
szerszámokat.
TLbbőI kerekedett azután a „há
láló» áldozatok" meséje.
A főispán, a rendőrség, az egész
ségügyi hatóság jelentései sorra
cáfolták meg ezeket a túlhevített
híreszteléseket, de « szegedi egye
temei} mindennek ellenére gyűjtést
rendeztek, koszorút is vettek és
féritek délután

Washingtonból érkezett értesülés szerint a németországi amerikai
megszállóhatóságok elrendelték az amerikai övezetben található Ma
gyarországból származó ezüst visszaadását. Mintegy 100 tonna ezüstről
egynek az ügyét áttették a nép- hanem a rémhírterjesztés miatt. van sző. Nyárády Miklós pénzügyminiszter személyesen veszi át az
ügyészségre, hatot pedig szabadon Vasárnap reggel a főispán és a
bocsátottak,
Szombat
délután koalíciós pártok falragaszai elölt ezüstmennyiséget, amely előreláthatólag március utolsó napjaiban ér
egyébként Szegedre érkezett Du Un nagy a csődület: a főispán és a kezik meg Budapestre. (MTI)
Jenő, a belügyminisztérium rendé koaliciós pártok vezetői a magyar
szeti államtitkára, aki személye nép nyugalomiszeretetére, békessen vezeti a vizsgálatot. Újabb ségvárására hivatkoznak és mun
rendzavarás szombaton nem volt; kára szólítják fel az embereket.
Hamvas Endre megyéspüspök pe Kérik, hogy ne fogadjanak szót a
dig felhívást adott ki, nyugalomra nép ellenségeinek, a reakciós bujintve a katoükua egyetemi ifjúsá togatO-.nak, akik felfordulást akar
got. A szegedi hivatalos közlés sze nak. „Magyar szülők — így szól a
felhívás — ne hallgassatok hazug
rint
rémhírek fülbesúgó terjesztőire.
szombaton újra történtek őrtaz új b e c sü le ív é d e h m
sz e r in t
Józan és becsületes meggondolás
*c tbevételek,
alapján hárítsátok el magatoktól a
Riesz István igazságügy miniszter hetett szabni a pénzbüntetést. Most
de most már nem a tüntetés — rendbontó kísérletezőket/"
utasítására a minisztérium törvény- a rágalmazás súlyosabb eseteiben
előkészítő osztályán új becsületvéfeltétlenül szabadságvesztés
M it m o n d a re n d ő rs é g , a r e k t o r
delmi törvényjavaslat szerkesztését
lesz a megtorlás. Különösen szigo
fejezték be. Az új törvény
és a f ő ig a z g a t ó ?
rítják a büntetést a rágalmazásnak
a büntetés] tételeket alaposan
azokban az eseteiben, amikor nyil
A rendőrség legújabb hivatalos őrizetbevettek kiszabadulnak, de
megszigorítja.
vánosan vagy sajtó útján követik
jelentése arról számol be, hogy a a bűnösök büntetésben részesülnek.
Az egyetemi tanács is foglalkozott Ez nagyon nehéz munka, mert a el, ha a büncselekménv valakinek
tüntetésnek
bűncselekménynek
a büntetéssel. Tóth László rektor becsüietsértö
súlyos hátrányt okozott, esetleg lét
három könnyű sebesültje volt,
felszólította az ifjúságot, hogy az óriási és változatos a skálájuk.
jelenjék
meg
és Nagy a különbség szóváltás köz alapjában támadta meg, vágj- hír
köztük egy egyetemi hallgató, akit előadásokon
a rendőrség azért vett őrizetbe, minden erőszakos eszköztől, pél ben, felindult állapotban elkövetett neve j tette tönkre. Nemcsak fog
házat, de
mert a bűnjelként lefoglalt drót- dául a sztrájktól őrizkedjenek.
bottal megütött egy rendőrt. A Diczfaluxxy Ferenc rendőrvezér- sértés, vagy sajtó útján elkövetett
börtönt, sőt fegyházat l* lehet
rendőrség megállapítja, hogy más Őrnagy is felszólítást intézett az if alaptalan és szándékos rágalmazás
kiszabni
sérülésről nincsen tudomása. A júsághoz, hogy térjen vissza Isko között. Különös gonddal dolgozták
középiskolákban a tanulás rende láiba. Felhívja a szülőket is: aka ki azokat a minősített eseteket,
bizonyos rágalmazás! bűntettek ese
sen folyik, csupán a Klauzál-gim dályozzák meg, hogy
amelyeket a jövőben
názium felsőbb osztályaiban na
tén. A legfelsőbb határ öt eszten
gyermekeik felelőtlen bujtogagyobb a hiányzók «ráma. Az egye
nem vétségnek, hanem bűn
tók és izgatok hatása alá kerül
deig terjedhető elzárás lesz. A tett
tem néhány fakultásán
tettnek fognak tekinteni
jenek.
leges becsületsértést is szigorúbban
A laicossághoz is felhívással for Eddig ugyanis a rágalmazás csak fogják büntetni.
sztrájkba léptek a hallgatók,
dult: a váró» nyugalmát minden
hogy um őrizetbe vett foglyok
Tehát: lobbanékony természetű
vétség voit a az enyhítő szakasz al
eszközzel
meg
fogja
óvni
és
akik
trzabadonbocsátóét kierőszakol
kalmazásával minden esetben ki le ek vigyázat: Megdrágul a p ofon .. „
izgatással,
tüntetéssel,
rendzava
ják.
rással akarják felborítani a város
Jansen Vttmoa tankerütett fő rendjét, azokra a törvény szigo
igazgató felhívásban hangsúlyozza, rával fog lesújtani. Ellen ük nemhogy a fakultatív vallásoktatás I csak bűnvádi eljárás indul, hanem
nem jelenti a hitoktatás eltör lé- | internálást eljárás isi
sét Biztosítja, hogy az ártatlanul
Dömötör Ij&szIó

re s'y-ötszáz főnyi diáksereg in
tuit cl a temető felé, hogy
megkoszorúzza ■
— a nem létező
sírokat!
A rendőrség megakadályozta ezt
ez újabb felvonulást, de a diákok
egyes csoportjainak mégis sikerült
kerülő utakon elérniük a temetőt.
OU aztán nem találtak sírokat, A
diákok visszafelé haladva elmon
dották a járókelőknek, hogy sírt
tehol sem találtak, mire nyomban
elindult |d suttogás, amely azóta
lejária a várost:

Ötévi

büntethetik a rá

törvény

Falnak futott a motorkerékpár:

két koponyaalapi törés, két agyrázkódás!

A 10 évi kényszermunkára
ítélt W alton Ágostont
elmozdították az ügyvédség
gyakorlatától

A Budapesti Ügyvédi Kamara
fegyelmi bírósága most tárgyalta
a hírhedt németbarát dr. Walton
Ágoston ügyét. Waltont a répblróság
háborús
bűncselekmények
miatt jogerősen 10 évi kértyszermunkára Ítélte. A fegyelmi bíró
ságon Varannai István kamarai fő
a halottakat nem temették el...
ügyészi :elyettes
a
Zepsúlj/oircbb
a halottakkal kísérleteket vé
büntetés kiszabását Javasolta, mert
geznek.
Walton nemcsak az élőit, hcrann a
A rendőrség eddig 39-ct vett 6H- holtak ellen ie hadakozott. Négy
ictbe a diáktüntetők közül. Huiszon- örökös tiszteletbeli tagja volt a
né'y fiatalember^ügyét már nwg| kamarának; JókAÍ Mór, Avpcmyi
li vizsgálták: a főkapitány
Albert, Polldk Ttlés és Baracs Mar
cell. Walton, Polldíc és Baracs tör
17 ellen tett internálást Javas
léjét indítványozta, KöEremŰkölatot»

dött abban is, hogy a/, összes zsidó
ügyvédeket munkaszolgálatra hív
ták be. A fegyelmi bíróság az ügy
védi gyakorlattól való elmozdításra
ítélte, súlyosbító
körülménynek
véve azt is, hogy Szálasit ő hozta
össze Veesenmnyerrel.

Ezennel értesítem
t. 'B.vevőimet, hogy
tiszta gyapjú
külföldi öltöny- é s
felöltőssöve tökkel
állhatok ismét rend e Ikszősükre.

Vasárnap éjjel ezemélygépkocsi
kanyarodott ki a Veres Pálné-utcából a Tolbuchin-körútra. Ugyan
akkor bo akart kanyarodni a Tol
buchin-körútra a Veres Pálné-utcába
egy oldalkocsis motorkerékpár, ameIgen öten ültek ét amely
65—70 kilométeres sebességgel ro
bogott.
i Amikor a motorkerékpár ez autóval
i szembekerült, vezetője elfordította a
kormányt, mire o motorkerékpár az
ottlévő ház falának szaladt. Utasai
közül
T31ta István 67 éves cégvezető ko
ponyaalap! törést, 33 éves felesége
agyrázkódást, Kovács András 27
f

A MAGYAR DIVATIPAR! SZINDIKÁTUS

Rákóczi-út 15.
T. : 1 3 6 - 093.

hlsőkúra, diéta, orvosi felügyelet

március hó 25-én délelőtt 10 órai kezdettel a Belvárosi Kávéház
termeiben bemutatja a* ösözös budapesti modellaa&lonok részvé
telével

Jdut UeA-scfy:

Amagyar divatipar expart-kollekcióját

Olosó utószezon árak!

l^hívóigénylés a Niosznál, IV., Párisi-utca 1. Telefon: 188—S2T.
és a résztvevő szalonoknál.

Elsőrendű ellátás.
Központi fűtés, melegvíz, vikenií.
Mátyás király-út 7. Tel.: 161—-824.

tom n er Nővérek

Bemutató cégek:
Gráf és BérCT

G rété Bzston
Gulyás Márton
Havas Láur.ló

Kenedl DeMÖné „J6*sa"
K\m Kálmán
Klein Pál
Old England
Dr. Mlhalcslk „V ogu e"
Molnár Sándor
Murányi Ilona
Nágel szalon
Heumann Berta

ftalriifeld Sárt
Hotachilű Klára
S im on , Kató
SolUrtzné K óstó Aranka
Sr.alay é j Köves
Szirmai György né
Szíts József
'fakáoc Erzsébet
Urbach Géaa
Vadára József
Willy Maion
Baubory Nelly

nL«„£rab2r 1mvénei
Ueiger Arpádné
í 'Pök: Kaposvári, Ékszerek: Arkansas, Táskák: Patai Ferenc, Fri
zurák: Gyula hölgy föd rósz, Galamb-u. 3. és Pichnlk utóda, Vacl-u.
\*’ kalaposok: Acs Etel, Cser Ella, Frank Irma, Tolnai Gézané, G cinf ly Vilma, Mcrgl Janka, .Springer Janka, Vértem Piroska, Wolf Aliz,
Roth Sári. Kozmetika: „Éva", Réglposta-utca 16.

éves magántisztviselő koponyaalapi törést, Bánó István 23 éves
műszaki tisztviselő agyrázkódást
’ szenvedett.
A motorkerékpár vezetőjének nem
történt baja. A rendőrség megindí
totta a vzisgálaío»t a szerencsétlen
ség ügyében. Megállapították, hogy,
az autó vezetőjét nem terheli fele
lősség. Tovább folytatja a vizsgála
tot annak kiderítésére, hogy a sze
rencsétlenséget
véletlen okozta-e
vagy a motorkerékpár vezetőjének
gondatlansága?
A motorkerékpár
mindenesetre a megengedettnél sok
kal gyorsabban robogott s öten ül
tek rajta, noha csak háromnak lett
volna szabad.

í z egész világ
ielfcüsaeretéhez szól

SCHNUR

II KÖüHÜZfiTI IPAROSOK ORSZÁGOS SZERVEZETE

Apponyi Júlia
I-eer Jenűné
îfe‘la 8z“lon
Berlcovita I’.rnö
bodnár Endre
?*üc* Juliska
«aîon
UnA,(1,.és BilinrI
V-, a .gyermekruha
Manyi

ns

H

ia o s i

0

nagy választékban. Perzsaxzóicyegek. Vétel, eladás,
csere! Fizetési könnyítések!

URAN IA
ét

Budapest, VU., Somogyi BélaÚt 3-c. — Telefon: 226—631.

6

Amerika legjobb tollú iaptudósitója
drámai tárgyilagossággal írja meg,
hogyan élte át és élte túl 6 ember
a
világtörténelem
legszörnyübb
emberkéz
okozta
katasztrófáját

Modern éa aíyl
bútorok

TOGfffA

1

i

N

Fűzve 14.

DANTE

K ö tv e

18.
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Miközben é ls z ...
. . . ha végül indulat
fog el, fék ezd magad!
N e borzadj a gonosztól!
A tiszta: gyorsan pusztul.
A z igazság: fellobban és eleg.
Elég,
ha lassan hamvadsz, haldokolsz,
lassacskán, mint a nűvas nőd,
b o m o lsz. . .
Nézz el fölöttük és nevess.
M ondd: nem érdemes.
A h og y a nyári 6?ép árnyék: oson,
hűtsd gonoszságuk udvariasan.
A világot te sem
váltod meg. Jobb, ha kedvesen
elnézed, amit tesznek.
Maradj csak veszteg!
Te ne ordíts, csak énekeljed
a magadé* s úgy né d a szennyet,
belül vérezve, kívül vértelen ,
hogy beragyogja azt az értelem !..

— Kármas közlekedési baleset
történt az este 1.1 órakor a Beth
len Gábor és a Póterff y Sáv dar
ut ea sarkán. Egymásba futott egy
motorkerékpár, egy 40-os villamos
és e g y teherautó. A motorkerék
pár a villamos oldalának szaladt,
a villamos ugyanakkor elkapta a
teherautót és 3d méteren at maga
előtt tolta és összetörte. A hármas
szerencsétlenségnél csak a motor
kerékpár vezetője, Huszár Gyula
sérült meg. Életveszélyes állapot
ban volt, amikor a mentők a Ró
kusba vitték. ■

— A Polgári Demokrata. Fárt
nayyválas7,tmányának
vasárnapi
{ gyűlése. Vasárnap reggel kezdődött
a Polgári Demokrata Párt három
napra tervezett nagyválasztmányi
tanácskozása. A gyűlést, amelyen a
vidéki szervezetek kiküldöttei nagy
számban jelentek meg, Brudy Ernő
nagy beszéddel nyitotta meg. Kabakovii . József és Vészy Mátyás elő
adásában a párt szervezésinek kér
déseit beszélték meg.
m
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Kelemen
Krizisztom pannon - *.
«
beírni főapát, a magyarországi a
„ BivZT l l
Szent Benedek-rend feje. az Ar:A „fináncok" — még m:»; js igy
! bçrg-e'.-rpressze’
elutazott, hogy
j DéUAmerikába induljon. A írónát nevezik ' ódon néhai nevükön a ?
a pályaudvaron kijelentette, hogy pénzügyőrökéi.’ — Nagy-Budapest
a Dél-Amerikába szakadt m :..war- Irrü’etén kö.-ei félmillió csomag
ságot és az ottani mgyar rendtár sz'varkr.parÁrt, .1207 öngyújtót, 38
sakat látogatja meg, hónapokig kiló tűzkövet. 12.000 csomag gyu
lerz távol és visszaíe’é megjelenik fát, 7783 kUó cukrot, hl.387 hek
Kómában, hogy közreműködje;; a toliter szeszt és 183 kiló mester
Bencés-rend apátprimásának meg séges édesítőszert kobozlak el a
választásán. Szeptemberbe;', vogy műit esztendő során. Szakértők
októberben tér vissza Magyar- szerint meg ma is a dohány és a
országra.
N cigarettacsempészés a legnagyobb
A mb r ó * y Á g o s t o n
üzlet. A székesfővárosi pénzügyigazgatóság jelentése szerint a
pénzügyőrök
éberségének
kö
— Polgári ruhás vasutasok — a szönhető, hogy a esemn'.'szóktól
— A miniszterelnök vidékre uta
zott. Nagy Ferenc miniszterelnök vasúti tolvajok ellen. A MÁV pol közel 2.300.000' darab külföldi ci
orvosa, dr. Abai György főorvos gári ruhás saját alkalmazottaival garettát 2 millió hamisított do
és titkára dr. Kapocs Ferenc kí fogja figyeltetni a vasúti lopásokat, hánnyal töltött cigarettát és 8000
séretében néhány napra vidékre mivel gyakran megdézsmálják a kiló leveles dohányt sikerült el
utazott. (MTI)
szén- és élelmiszer-, valamint <* kobozni. Az utóbbi hónapokban
jóvátételi szállításokat. À rendőr igen fellendült a kábítószeresem*
ségnek ugyanis nincs elegendő sze pészés is: főleg a Balkánról hoz
E é ls z ü m o l
mélyzete ahhoz, hogy a vasúti lo nak rengeteg kokaint Budapestre!
a z E l h a g y ó i t J a v u l*
pásokat megakadályozza. Négy ál A feketepiacon forgalomba került
landó vasúti tolvajt máris sike kábítószer súlya — szakértők sze
K o r m á n y b iz to s s á g a
rült elfogni: Farkas Ferenc keres rint! — havonta 3—400 kiló, ám
Az Elhagyott Javak Kormány biz kedőt, Benedikti Margit takarító
tosságát — A Reggel értesülése sze nőt, Borbély Ilona és Gonda Teréz a zugkereskedőktől mindössze 5-8
rint — április első napjaiban' fel munkásnoket, akik a. teherpálya kilót sikerült elkobozni.
számolja a kormány. Az intézmény, udvarokon fosztogatták a vagónoamely''két év óta működik, meg kot. S tatár iába bíróság elé kerül
— v-A (rregéKvek kincstára
ft
szűnik és helyébe Budapesti Szé nek!
s ï i m o r o s kössGact’* - ezzel
3hakesfőváros árvaszéko lép, mint az \
— A Budapest! XH* Szabók, !Leány- k esp eare-id ézéitel vezette be B oldi
elhagyott vagyonukkal összefüggő ruha
és Füzükészilök Ipartestül el e va zsár Iván a 7. llj M agyarország v a 
ügyek elsőfokú hatósága. A felszá sárnap délelőtt székhazában tavasai be sárnap
délelőtti film m atlnéját. A
mutatót
rendezett;
a
szakma
vezető
molásról «Kóló kormányrendelet
m atiné a m agyarság h áláját akarta
cégei
a
divat
új
irányát
és
vonalad
szerdán, kerül minisztertanács elé. saját modelldarabjaik útján a kis- éz lerón i a baráti és an nyiszor Begitő
— Itt vanmb a® első gólyák! Ba
rabás községbe két pár gólya érke
zett. A meglepetés annál nagyobb,
mert & határban még jég is és hó is
látható. A gazdák a gólyák korai ér
kezéséből korai tivaszra következ
tetnek.
— A szovjet kormány megen
gedte. hogy a moszkvai konferen
cián két magyar újságíró is meg
jelenjék, mint tudósító. Boldizsár
Iván és Geleji Dezső, kedden re
pülnek Moszkvába.
• A legújabb amerikai é« francia
kozmetikumok AKKANZ AS parfume
rie-osztály én . . .
• Gramofont, lemezeket Rytmustól,
Arany János-utca 18. Udvarban.

svéd nép felé. S tock h olm ról, a lapp
fö ld rő l és a világh írű svéd iparról
szóló pom pás film ek m ellett Pethö
T ib or elm ondta, m it köszönhetünk a
evédeknek, Fölö.es B éla a svéd em 
bert m utatta be. A nagysikerű m a
gyar—sv éd ünnepségen m eg jelen tek :
T ildy Z oltán köztársasági elnök, a
korm án yt.tgjai, a svéd követség és
a diplom áciai testület.
— fájdalm as pénteken, © hó Zt-hn
d. e. tO-kor nagymlaét és szentbeszé
det mond Szabó Im<-e kanonok-plébá
nos * Magyar Szentföld ..Stebst Mater"
Jeruzsálemi kegyoltáránél. Délután ?.
órakor litániát tart és szent be szód et
mond P. Csertő Jakab missziós atya.
* Ékszer — M od éhek — Seregi,
IV., H aris-köz 5., csak a félem ole ten.
Êksaerészm ester, hites szakértő.
• V egyen F lorette rou geot F loretle
szájkendővel.

középiparosok tájékoztatására óltf ala
kokon mutatták be. A bemutatót a
nagyszámú közönség nagy tetszéssel
fogadta.
— Házasság

A

Szabadság-téri re 

formátus templomban vasárnap dél
ben eskette Bereczky Albert ny. ál
lamtitkár Mansfeld Verát — Monofeld Ottó nőgyógyász tanár lányát ~
Faragó Györggyel, a külforgalmi fő
tisztviselőjével.
• Angolos szabáiiő női blúzok spe
cialistája Dobó ingkészítő, Régiposta-utca 7—9. Fazon-munkát is vállal.
• Nem titok, ön is megtudhatja:
Meteor csillár olcsó, szép, jó. Fodmaniczky-utca 27.
• Amerikai Nylon-ékszer újdonsá
gok ARKANZÁSNÁL, Petőfi S.-u, 8.
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m egépített

A világnézetek és az emberiség jövő sorfát eldöntő politikai
harcok hevében sem szabad megfeledkezni arról, hogy minden
közösség legfőbb feladata mégis csak az, hogy a közrendi!
ember mindennapi szükségletét ki tudja elégíteni, legyen emh-sii
lakása, serén y, de tisztes ruházata s ami a legfontosabb, m-n.
adassék neki a lehetőség, hogy munkájával megkeresse minden
napi kenyerét. Tudjuk, hogy még az Egyesült Államokban is meg
érzik a tömegek a rettenetes háborús erőfeszítés következmé
nyeit, tudjuk, hogy a hatalmas, a szabad versenyre visszakapcsolt
amerikái gazdasagot a válság veszedelme nyugtalanítja, tudjuk,
milyen nehéz lakást szerezni, s fiatal családok tízezrei élnek ott
hon nélkül, viszont, amint az alant következő árakból kitűnik, az
amerikai tömegek mindennapi kenyere a kereseti viszonyokhoz
mérten olyan olcsó, hogy az egészséges és bőséges tópló'ók
senkinek sem okoz gondot. A hús magyar pénzben 8—? forintba
kerül, a vaj 16 forintba, a- szalonna 8 forintba, a sajt 12 forintba, a
kolbász 9 forintba kilónként. Két doboz sűrített tejet adnak 6
forintért, nálunk egy is többe kerül, a kávé kilója 8 forint, 50 kiló
burgonya 3 dollár, de már fél dollárért is kapni 5 kilót. Egy k 6
mazsola, a nagyszemű, magtalan, kaliforniai fajta nem egészen 5
forint, a zöldség drágább, mert a karfiol fejenként 5 és fél fc:' t,
két fej saláta ugyanannyi, de hatvan centért, nem egészen hót
forintért adják 0 füstölt sonka kilóját. A makaróni félfontos < 0rnagja 9 centbe kerül, a csecsemőkonzervek pedig feltör Ari
olcsók, mert a kis gyermeknek való finom főzelókkonzervnek da
rabja mindössze 7 cent, nem egészen 90 fillér. Még csak an
f,
hogy az amerikai munkás 16 centért, nem egészen két forir*. . rt
szívhat 20 darab olyan cigarettát, amelynek csomagját Pe n
10 forintért adják, s amelyet csak kevés ember Jud megfizetni. $
■ha még hozzátesszük, hogy a készruha, főleg a gyermeki m i
annyiba kerül, amennyiért Pesten még a szövetet su lehet ti.
venni, akkor tökéletes képet nyerünk arról, hogy akárme:: i
hibája van is az amerikai gazdasági rendszernek, a közember, ha
munkája van, jobban él, mint bárhol a földön. Mert hiszen ci.
amerikai munkás bére az európainak a sokszorosa és a Ien.•*!-v
CftOnyabb bérből, heti 25— 30 dollárból, ami 300—36U fonirit hetibérnek felel meg, meg lehet vásárolni mindazt, amit itt fajsoroltunk I
KISS D S Z S à
r e .ír
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Bud&ptöt Székesfővárosi Községi Te
metkezési Intézet f. évi március hó
3i—tői az alábbi helyeken és időpontok*
ban az exhumálásokat ismét folytatja:
VII., Klauzál-tér, m ire. 31, ápr. l, 3, 3.
MIX.. Siesta szanatóriuma, ápr. fc, fi, 10,
11, 12. XII., Vörörkevo.v'.t-horház, ipr.
14, lő, Ifi, IT. I., KorOnuűr-u. 3. Iskola,
ápr. 14, 15, 16, IV. !.. Uüj váth-kert, ápr.
Ifi, lí>. I., Intíress György-tér, ápr. i8.
Ï., Déli pályaudvar, ápr. 16. MI., Mlaaszonyunk-útjn 48. jjz. luitxal szemben,
ápr. 19. MI., £EAC-pá)ya, Apr. :>J, ?2,
23. ÏT., Batthyány-tér 7. plébánia kertje,
ápr. 21, 2.7, 25. IÏ., Fő-u. Kapucinus
l£mpIoin előtt. ápr. ?At
Jl., Macsa-u.

rfi. F./.., ápr. 2*.

n., TrombitAs-iït so,

28, 20, Î0. TI., Kégl János-kórhéz,
áor. 23, 2D, 30. U., I/Lareluáiii l-téri S /eretetotthon, máj. ?, x. II.. SrJIágyI Kr.
r4ébcí-far<or 8 , Leánytanoncotthon, máj.
2. !.. Ince pápa-tér 3, máj. 3, 3. J., Ince
pápa-tér 3. udvar, máj. rí, 3. J., Sient
háromság-tér,
Pén-iü^m lnisztérium
előtt, máj. 2, 3. VIL, Aíaóerdösor! sze
retetotthon, mái. 5, 8. 7, 8 , 9. 10. V.,
Szeméi} nÖk-u. 31—25. Sportpálya, máj.
12. 13. V.t Sxigetu. 22-a. máj. 12. V.,
Szent István-park, máj. 12. V., Vl^egrádi-u. 15. mái. 13. VIJ., Bethlen-tér,
máj. 16. XIV., Allatkert, máj. 16. XIV.,
Béke*azinhóz. múj. 16* X., Golgota-tér,
máj. 16. X.7~üliől-út 36. Állam! Gyer
mekmer hely, máj. 17. VITT., rVj*efortkert, máj. 19. V., Erzsébet-tér. máj. 10.
Xrit., Angyelföldl-útí
Szeretető!thon,
máj. 80. Xl*í., Kokol^a-u. 28. róni. kát.
templom, máj. 20. \ T., Podmanlcr.ky-u.
51. i'Z. előtt. máj. 21. V.f Sr.alay-u. 10—
H. P é v . ü i g a z fta<órÁg9 máj. 22. V.,
VftcMU
Plébániákért, mái. Sí. TX.,
LMiom^Tester-u. sorol:. iT,íllom ét.
terem), máj. 22. IX., Tóth iCa-rnAn-u.
ifckola, mái. Í3.

h a tottá k

o ^ h u m ú íc s a :
*

cletl Időpont előtt legalább a nappal
fclkcreanL szíveskedjenek.
Ai'. Intézet irodái a pesti oldalwi
V ili., Va-Mi. 2-d., 3 budai oUM ou m ;.(
Verpelétí-út 3. (elöljáróság éuü'-eíí:) ej
II., Batlliyány-u. 2. az. niczj nociak
vz exhumálá^ra vonatkozólag részletes
fclvnágojitássál szolgálnak.
Es alkalommal az lnte/et órlcsiti
mii Kiadókat, akiknek }i02ZúUu*lo.:ója a
Srícnt Imre herceg-úti plébánia tvi.iplorn előtti területen, valamint a Várc majori plébánia tempio*n előtti torióefen vannak eltemetve, hogy ezen te
rületen az exhumálásokat ez évi május
hó 31-1 g cl i.eil végezni. Mivel azonban
ezen területen a halottak küiön- cülőn
sírba lettek e lteletv e és így azok! k
kiásáí'.n - - 3 más te ületcn lévő Wj-r* Síroktól eltéróleg
záros haíávidun
beiül (2—3 nap) nem. fiZ.Üi-.xéiMfS, l\mák
érdeköben« hogy az érdekelt liozz.átar.
tojóknak elegendő idő álljon rendelke
zésre halottjuk végleges eltemetéséről
gondoskodni, március hó 31 -töl kezdvo
a jelentkezés sorrendiében, ezeken *
területeken Is exhumálásokat vér iünk.
Május Sl-e után a még ottmaradi fó
rokat hatck.ágilag exhumál lui: és a X.
kér, UJ küztemetőbe szállítjuk.
9

Ugyancsak felhívja ar Intézet s
rizs különböző helyein egyes sirokbr i
i: 1tometetf ele h ozt.Ata rí ózó In a k fi u,y cl 11ié t
arra, hogy a vonatkozó kormányrende
let értelmében a temetőn kívül eltemc♦^ttelc^t záros határidőn belül közteme
tőbe kell szállítani én így, niivel
egyes területeknek hatósági úton
exhumálásának Ideje n^ég blzonytab \
ei a mekh’ rdetés n il;t!riAval i ; <
egész rövid idő áll majd rendelkc/e j
alnidatos, )i'Kry ar. őrcíe- elírk rj k;»yb •
rületeken (hárnk udvarán, magánt'*
leien) e *S
.> nfrba eltemetotl halott
A r. In tenet 1gonsatôgâi<a felkéH ar. juk cxhumélárát és körtem etöbe va u
érdekelteket, hoay a fca’ot^RÍ: «í.nnicá- szállítúv.At m ielőbb megrondt ljék, U(V
lása és eltemetése ügyében Irod.áit kt. annak zavyrtelaji lebonyolítása M á 
exhumálás helye ssrerint kitűzött ke7.- sítható legyem

DR. 8VBRKI-8ZAR*TâRIB»
vacsorázó

helyre

«I

Imsifáti ünnepekre elő jegy zéeeket mar elfogad.
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festés, tisztítás, impregnates

Kivándorol vagy kö ltö zik?
Magyar VacuumCleaner sziliitaányozési osrlályál
Okvctiru kerftfcso fel

Buioralt

Tapp MrkJO'i,
ürtlolvt-^iö: HlíTVNF.n TfBÖK.
Budapest, V in .. Kemiuiy S'-n.-u. i«Műnkéért értő kiildöV.- os haíisaéill.
torn. •
munka 44 óra alatt.
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Széchenyi Lajos és

es ege

Batthyány Hona zsidó menekültek
hajóján Buenos A iresbe érkeztek
Albrecht Paraguaybae
Bzéí már 1937 óta a Szálas! féle
hungarista, illetve nemzeti szocia
lista mozgalom céljaira adták, ők
Két napja futott be, a viharok tették lehetővé Szálast Ferenc első
tniatt nagy késéssé), as „André hetilapjának, az ..összetartásának
az életfogytiglani
Gritti“ személyszáUíiógözüs, amely megjelenését.
600 zsidó menekültet hozott Argen fegyházra ítélt Fiala Ferenc köz
tínába. A zsidó menekültek hajó reműködésével és a harmincas évek
ján, eddig meg nem fejtett, rej végén megjelent uszító és láziló
télyes módon, hattagú más ma röplapok és röpiratok költségeit is
gyar csoport is érkezett Buenos a „Vezér* helyettese, Széchenyi La
Airesbe és amint a vámhivatalban jos gróf fizette ki. Ugyancsak
megállapították,
6 vezényelte személyesen 1938
a magyar kivándorló társaság
decemberében a véres buda
tagjai arisztokraták, köztük a
pesti utcai tüntetéseket.
legérdekesebb pár: gróf Szé
chenyi László Lajos, volt ertíőSzálast Ferenc a szegedi Csillag
csokonyai földbirtokos és a fe 
börtönből való kiszabadulása ér
lesége, Batthyány Unna grófnő.
dekében, amiért azután rendőri
Ez a Széchenyi László Lajos azo felügyelet alá helyezték és inter
nos azzal a Széchenyi Lajossal, aki nálták. Az 1939. évi áital&ios kép
a magyar háborús fő bűnösök lis viselőválasztásokon Szúlasi nyilastáján szerepel és akit a budapesti náci programjával Budapest deli
lg- zságügy minisztérium már is választókerületében és a soproni
mételten kikért Ausztria, majd lajstromos listán jutott mandátum
Bajorország, angol, később francia hoz. Teleki miniszterelnök indítvá
megszállási övezetének páránc^n ok- nyára később
v
fcágától. Széchenyi Lajos és fele*
ismert hazaáruló memoranduma
Bégé kétezerholdas aomogymegyel
földbirtokuk jövedelmének egyrémiatt, amelyet Hitlernek küld
Buenos Aires, március 14.
(Repiilöpostán érkezett)

tek el
Hubay Kálmánnal
együtt, megfosztották mandá
tumától.
Széchenyi Lajos 1943 karácsonyát g
együtt működött Szálaslékkal, az
után feleségével együtt Tirolba,
majd Bajorországba szökött. Innen
jutottak Franciaországon keresztül
Argentínába.
Széchenyinó
Bat
thyány Ilona 1939 őszén bérbevette

széles, ablaküveghez hasonló jég
táblák. amelyek hirtelen-váratlan
Párkánynána és Esztergom közt Indultak útnak a hegyekből, az
megölte a jégzajlás. A két méter után éles darabokra törtek a leg

és elsőnek Íratta ki lokáljának aj
tajára, hogy zsidókat nem szolgál
nak ki. Az „André Grittin" Szé
chenyieken kívül még a Malcornea
bárói család utazott. Itt említ
jük meg, hogy Habsburg A l
brecht nincs Buenos Airesben,
ahová csak „átutazóvízuma" volt,
a hatóságok nem tartóztatták le,
csupán mint „nem kívánatos ele
met" eltanácsolták Argentínából,
mire a kalandor-főherceg Para
guayba költözött, ahol valamely
magyar települést akar létesíteni.
Mint mondják, magyar király akar
lenni — Faraguayba.ii.
M a jt hény l Miklós

i f i i akasztják Sára „testvért1*,
a legvérszomjasabb nyilas tömeggyilkost
Az este megérkezett az igazság
ügyminisztériumba
az amerikai
hatóságok
hozzájárulása ahhoz,
hogy az amerikai fogságból a ma
gyar hatóságoknak
átadott Séra
Józsefen végrehajthatják a halálos
ítéletet. Még
a nyilas tömeg gyilkosuk közül
is „kimagaslik"
ez a 27 éves gépmunkás, áld előbb
a főváros pártházaiban ..műkö
dött", ámbár gyakorta megtörtént,
hogy áldozatait be sem vitte a

Vasárnapra
befejezett ténnyé
gyengébb érintéstől — akárcsak vált, hogy Budapest székesfőváros
Rudnáy Teréz regényében, a „Ke- ■átveszi a Magyar Színházat. He
rék Hold -ban.
t.ek óta folytait: a tárgyalások a
Ó3.
ha végleges döntésről még nem is
számolhatunk be, annyi már bizo
nyos, hogy
a Magyar Színház átvétele a
közeli napokban megtörténik.
A Belvárosi Színházban mutat
koztak az első jelek arra. hogy a
Magyar Színházat is átveszi a fő
város. A Belvárosi Színház gazda
sági ügyéinek intézését, a Városi
Színház
gazdasági
hivatalának

*0

1

pártházba, ennyi fáradságot nem
„tett bele a munkába", hanem
agyonlőtte őket útközben. A fővá
ros körülzár ása előtt menekült
Kapuvárra, ahol
már nem talált áldozatokat,
miután a zsidókat és a baloldalia
kat már előbb deportálták. Így
azután —- keresztényeket gyilkolt
halomra! A népbírósági tárgyalá
son a borzalmak borzalmai derül
tek ki!

A főváros átveszi a Magyar Színházat

LEVIŒ

!

hogy az embereken repíteni kell,
hogy a védteleneket nPtnvédÖ rend
igazságtalan. A papírra
másolt,
sorsok kimondják helyette
Rudnóy Teréz talán, csak egyet
lenegyszer
ír
vezérei kkhangon,
vagy úgy, mintha emelvényről be 
szélne: utolsó könyvében, e „Sza
baduló Asszonyok"-ban. Az ausch
witzi haláltáborban játszódik a■
regény, ott, ahol az írónő férjét
és két gyermekét elégették s ahol
5 maga is megélt minden elkép
zelhető rosszat. Es mikor bosszúról
esik szó, akkor Rudnóy Terez —
aki hangosan igent mondott az
élethez, de tudata legmélyén, hihe
tőleg csendesen készült családja
után a halálba — ezt írja:
„Nem kell bosszú, mart újabb
bosszút szül! És ennek a hu tolat
nak sohasem lenne vége.**
Ez a két mondat volt a vég
rendelete.
S z e g é Z smxsí

a belvárosi Colonial Bart

Egy írónő élete és haldia
Rudnóy Teréz meghalt.

ételeket Ú-; hozzá a savanyú bort.
Kedvelte a derüsszínú ruhákat,
szereteti fehér, meleg- ködmönben
nagyokat járni a ködbe borúit, csi
korgóim hideg utcákon. Igazán nem
viselte, „az irónő“-pózát. Semmi
fajta pózt nem viselt, a természe
tességen kívül, — de ez az egy
már azonos volt vele. Nem járt
müvészklubba, bankettekre és vitadélelőtíre, — egyszóval nem volt
irodalmár. Csak író.
Látott valahol egy vöröskezű
halászt, másutt egy kelekótya, sze
relmes öregembert. Ismét másutt
kócoshajú lányt, aki megvakult a
téglavető kemence^.ellett. Azután
elment három-négy hétre halászok,
parasztok, nehéz munkások, tégla
vetők közé, s ahhoz, amit a homluk mogöU látott, hozzáadta a
valóságos életük adatait — ponto
san* tárgyilagosan, mint egy hely
színi tudósítást. Ö, az író nem
szólalt, meg. Nem. mondta ki azt.

rendelték alá, ami azt jelenti, hogy
a Belvárosi Színház korábban
megtörtént átvételét most már
véglegesnek tekintik a városházán
és ugyanebben a formában fogják
átvenni a Magyar Színházat is. A
főváros ilyen rríódon
három színház fölött rendelke
zik majd.
Miután a Városi Színházban film
előadásokat tartanak, a két má
sik színházban biztos munkahelyet
adhatnak a színészeknek és a Vá
rosi Színliáz mozibevéíeleiből póto’hatják a két prózai színház
esetleges hiányait is.

-i

Káldi István dr. megvesztegetési
ügyében három detektív szerepét
tisztázzák

Hz március 10-én toriént. Négy
Pappal előbb még képeslapot kül
dőit Lázár Mi klóénak, amely ször
nyűséges halála napján érkezett
meg A Reggcl-hez Léváról. Sok
mesével jön Rudnóy Teréz. Na
gyon szeretett mesélni. Széles geszlusokltal beszélt és palócon tájszótássa]. Hátravetette a fejét e.s na
gyokat nevetett, — szép, jólmegtermett falusi asszony volt. Egysze
rűen beszólt, májdnemhogy primi
tíven, de amit mondott, annak íze
eolt, színe volt, «az élt, hogy szinte

Az est* a főkapitányság Gazda kívül
sági Rendőrségi osztályán sorozatos
négy detektív került gyanúba.
kihallgatásokat tartottak a meg
vesztegetés gyanúja miatt őrizebd Közülük egyik már tisztázta sze
vett
repét és el is Engedték.; hárman a
kihallgatás
tartamára őrizetben
dr. ív híily István ügyvéd és dr.
vannak még. Nevüket nem közlika
'yC v o éOLfsí/
Falus Ferenc hites könyvvizs
nyilvánossággal, mert lehetséges,
gáló ügyében.
hogy egyik-másik még bebizonyítja
tapintani lehetett, három oldalról falra er&ilve, az íróasztalon gyer A hivatalos közlemény megemlíti, ártatlanságát. A megvesztegetési
körüljárni, mint a szobrokat. Sze mek fejnagyságú, kerek kézitükör. hogy még három gyanúsítottat bűnügyben még
mélyisége — az írásai szintúgy — Beiottes üvegekben zsír az ablak- vetlek Őrizetbe, do a bűntársakat
több letartóztatás
nem
nevezi
meg.
Értesülésünk
sze
csaknem paraszti erőt és érzéki párkányon;
szerette a fűszeres
rint az ügyben Káldyn és Faluson várható.
séget sugárzott; köze volt a terhes
anyákhoz és a folyóvízhez, a gyü
SZABADSAGHEÖV
LOMNIt'Z ÜDÜLŐBEN
mölcsfákhoz es a fiadzó állatokhoz.
Mikor elutazott, a Pozsonyi-úti
lakásban és baráti körében is, va
lahogy fáradtabb lelt az élei, —
ízetlen, csendes, nikotexes.
Méneken űrük a/. elismert kitűnő el
KENNETH HUBERTS:
MORA FERENCNE:
Társbérleti szobájában minden látással. gyönyörű apartmanok. Hi/.óuag/úti Központi fűtés*
úgy van még, ahogyan otthagyta. kúru, vikend,
Telefon: 301 —öítt.
Karikatúrája, négy rajzszeggel a
MEGJÖTT I’ .uM m I eredeti
A?, első modorú mag^yi»r bzu-kdobköiurv
Kalandregény
Amerika
hőskorá
tíz kéimmlióklottol.'A mai kihtiu&gsony
.O R E O L
ból: kivételes h'Iotü bestseller.
uúlkülözbetctlen soffédosBköas.
hideg te illő* IiuM ih. Doítfo/Jk veJo
t
A™ kötve — — — 02.-— forint
Ára kötve — ------- 34.— forint
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vatkozást, még inkább az örökös
ígérgetést. . .
Utóirat: A z amerikai cigaretta
ára a fogyasztónak csomagonként
16 cent, de ebben az árban már
s. Iv
Ennél jobb
1. HETI HLM&3RÁLATOK
A friss amerikai magyar la I)Philip Morris** cigarettát, amely benne van a fogyasztási adó. Adó
svéő filme
Végro
egy
férfi
I
nélkül
kivitelre
bárki
vásárolhat
pokban hatalmas cigaretta-hirde nek darabja Magyarországon 50 fil
Ottó
ket In lát
csomagonként 10 centes árban 10 VaEafcâï m e g é lte k . . . S Premin- Műfaja? Ismerődén...
tunk már!
téseket olvasunk. Nevvyorki válla lérbe kerül!
A mese bá
A hirdetést klisében* itt közeli csomagos kartonokat. Természetes,
latok 6 és fél fillérért kínálják a
BUnUgyi drinw
hogy nagy tételeket, tehát többgyadt, semmitmondó. Amit pedig nagy.
jük:
üggyel-bajjal kihámozunk belőle, az
millió darabot a cigaretta gyáros
színigaz —
elképesztően hihetetlen £
olyan olcsón ad, hogy az tényleg gat ó, első hollywoodi rendezése
iAVíurTtA'•''tíTSvtV'MitS>
cigarettánként 6 és fél centes ár ez. Kihasználja a bűnügyi film A műfaja Is egészen bizonytalan. V/«
játék? Dráma? Nem tudnék eldönteni!!
ban exportálható!
minden lehetőségét. Szokatlanul A két vezető színész igém Jó. Lehet,
szépek, a díszletek. A film egyéb hogy a fiira nagyon tetézik a svéd kö
zönségnek. De nekünk kerésbbó. ..
ként
minden
különösebb
feszültség
D A tőzsdekötések díjának jelen
(Forum, Budai Vigadó.)
nélkül
íolyik-folydogál,
de
a
végén
tős leszállításáról már beszámol-1
Philip Morris
2.
felszökik
az
érdeklődésünk
lázmé
tünk és jelentettük azt is, hogy;
a tőzsde vezetőségének Kemény rője: a fordulat valóban — fordu A JÖVŐ HÉT FIIMESEMÉNYEI
cigarettát »
f ••
»•••»•
Az Uránia orosz, a Royal Apollo
György államtitkárral kötött meg- j lat! Kiderül, hogy az a gyilkos,
akire bizonyára egyetlenegy néző francia filmet mutat be a jövő hé
állapodása
ösztönzőleg
hatott
a
he-i
iitkezbesilés garantálva. Csehszlovákiába
míg a Fórumban amerikai fil
tekig teljesen üzlettelen tőzsdére. sem gondolt. . . Gene Tierney, az ten,
met látunk. A Városi Színházban ig
Nincs más költség.
600 .......................... S3.25
új
amerikai,
filmcsillag
ezzel
a
A tőzsde azóta újra ellanyhult,
premier lesz egyébként.
filmmel
„érkezik
be"
minálunk!
amit a beavatottak azzal magyaráz
STANDARD EXCHANGE CO.
nak, hogy még mindig késik a Dana Andrews és Clifton Webb ér
147 EAST 86th STREET, NEW YORK 28, N. Ypénzügyminisztériumnak az a ren dekes két színészegyéniség! (Cor
deleté, amely a megkötött megálla vin, City, Kamara.)
m First Floor, Room 6, Az IR T Subway Sta. fölött.
podást a gyakorlatban is érvénye
í f 25 év óta az amerikai m agyarság szolgálatában.
Az Urá
síti. A lemondott pénzügyminiszter
T e le fo n : A T w a ter *9-9690
Az operától a jazzlg nia olyajn
már nem hajlandó a rendeletet
műsort
— A méhek éles© mutat
aláírni, az új pénzügyminiszter pe
be,
dig még nem tud a megállapodás Ismeretterjesztő filmek
amely — a
ról, de mint régi bankember két
régi Urá
Frank Capra, a nagyszerű ameri
Ez annyit jelent, hogy a „Phi egy vadonatúj autót, — mondjuk ségtelenül ö is hozzá fog járulni.
niára emlékeztet! Amikor még „tudo kai rendező világhírű dokumentumlip Morris“ luxuscigaretta olcsóbb, hétszáz dollárért. Mikor meg akarja
A Magyar Külkereskedelmi Rt. mányos színház" volt ebben a szép filmsorozata, amely leleplező erővel
venni,
kiderül,
hogy
külön
meg
kell
mint Budapesten a „Magyar!" A
export és import vonalán igyekezett helyiségben. A méhek városáról ké tárja fel évekre, évtizedekre vissza
newyorki árajánlatot elmondottuk fizesse a lökhárítót, dudát, gépkocsi- felvenni a kapcsolatokat a világ min szült kultúrfilm kissé h o s s z ú menően a most lezajlott világháború
Babanyecz Balázsnak, a Magyar vizsgát és végül a kocsi 1200 dollár den országával. Olyan iparcikkeket ugyan, de mindvégig l e k ö t i a ( előzményeit, majd pedig páratlan ér
ba kerül. így állhatunk ezzel a neio- hoztak be, amelyek az újjáépítésnél n é z ő k é p z e l e t é t , mert a fény dekességül felvételekben a háború
Dohányjövedék igazgatójának:
yorki ajánlattal is . . . Egyébként az múlhatatlanul szükséges, a kivitel te képezőgép elmésein vezet végig ben kulisszatitkait mutatja be, rövidesen
- — Hogyan árusíthat a Magyar amerikai
cigaretta-behozatalt be rén viszont az ország feleslegei, gé nünket a méhek zajló társadalmán. elkerül a magyar közönség elé is. A
Dohány jövedék 50 fillérét olyan szüntettük. A készleteket kiárusít pek, vasúti védőberendezések jöttek A másik kultúrfilm o p e r a - éa Fórum filmszínház március 3ű-tól
számításba. A vállalat vezetősége a j a z z - s z á m o k a t mutat be. Kü délelőtti rendkívüli non-stop előadá
cigarettát, amely Budapestre szál juk, több import nem lesz!
hároméves gazdasági terv kivitelé lönösen szép a „Rigolctto" színpadi sokon pergeti le a Capra filmsoroza
lítva csak 6 és fél fillérbe kerül?
előadásának néhány részlete és a tot, amely A háború előjátéka cimü
— Mi a helyzet a „Magyar44- hez igazodik. (X)
— kérdeztük.
„Haldokló hattyú" felvétele.
drámai fHmriporttal kezdődik.
fronton?
Ve
— Mi fél éve minisztertanácsi ha
— A „Magyar" cigaretta támadá ÜGETŐVEHSSSNY KATÁÉSTOQK
Greta Garbo nagy vígjátéka: A
tározat alapján vásároltuk meg az sok tüzébe került. Még azok is tá
M in d e n k i m u z s ik á ja ] mese vér kétarcú nő bemutatásával kezdte meg
m
á
rc
iu
s
23,
27,
30»
amerikai cigarettát. Csak annyit madnak, akik a felszabadulás után
zőnél élmény !
tj szegény, zártkörű eloaclôsait a Mopex Film
mondhatok, hogy akkor ennek a ci csikkeket szedtek az utcán és elfe
művészeti Stúdiója, amelynek célki
BHjnumynmwy
nmnwMf.wigintVJ4 öszíövór.
a
pénteki
megnyitón
garettának olyan ára volt, hogy a lejtik, hogy a szomszédos Ausztriá
Dct a hangversenysorozat olyan jó és tűzéseit
AZ EZEREGYÉJSZAKA TUWDÊRI
gazdag, hogy a muzsika barátainak Palugyay Miklós dr., a Mopex vezér
mi 50 filléres árunk mellett csak sze ban havi 40 darab a cigaretta-fej
MESEVILÁGA KÁPRÁZATOS
nagyon tetszeni fogl A film legfőbb igazgatója ismertette. Greta Garbo
rény polgári hasznot tudtunk bizto adag. Ezen «a áldatlan állapoton
hőse José Iturbi, a karmester és zon vígjátéka igen nagy hatást keltett a
sítani. Ezen kívül az egész eladás változtatni kell! A közeli napokban
SZÍNES FILMEN I
goraművész. A csöppnyi Margaret meghívott színházi és filmszakembeután — bruttó! — tíz százalékot megszüntetem egyik luxuscigarettán
O'Brien, — az ő bájos személye kö rek, színészpedagógusok éa kritiku
adunk a „Siess-Adj-Segíta“ mozga kat és a felszabadult bolgár do
Vr
rül szőnek-szövögetnek a szerzők Ici sok előtt.
lrving Berlin, a világhírű amerikai
lom támogatására.
piciké mesét! — elragadó teremtés.
hányt a „Magyar"-ba fogjuk beke
Bízunk benne, hogy komolyabb fel zeneszerző legszebb kompozíciói vo
— Nem tartjuk valószínűnek, verni. Mindenkit megnyugtatok: a
adatokban is viszontlátjuk majd! nulnak fel új nagy zenés-táncos
hogy a cigaretta ára fél év alatt „Magyar" minősége kiváló lesz!
revűjében, amelynek Egész évben
(Átrium,
Omnia,
Décsi.)
ilyen hatalmas mértékben zuhant
farsang! a címe. A film tizenhárom
Üdvös volna, ha a Donhányjövevolna Amerikában!
lrving Berlin slágere önmagában is
dék sorozatos botrányok, „kompénrendkívüli vonzerő, ezeket a számo
— Nem láttam a hirdetést és nem zációs“, csempészési és egyéb ha
4S 60óÚ I
kat azonban két olyan híresség in
Is hiszek abban, hogy a „Philip Mor- sonló ügyek helyett végre egyszer
terpretálja, mint Bing Crosby, a
rist“ 6 és fél fillérért Budapestre a füstölnivalók jó minőségével sze
nagy rádióénckcs és Fred Astaire,
szállíthatják! Az én véleményem sze repelne a krónikákban. Érvként
az utólérhetetlen ügyességű táncos.
rint mese az egész. Amerikában, kissé gyengének találjuk az Auszt
(X)
m
m
kérem, a vevő meglát a kirakatban riára és a „polgári haszonra44 hi

Ml
amelynek az ára
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Az előadások kezdőt©
Va8&map
Hétköznap

Amerikai filmek
ADY
Casablanca. I. Bergman .
7
f, 4, 7
ÁTRIUM
Mindenki muzsikája......... %2, VA, Ve8, Va‘8 VA, %6, %8
BUDAI VIGADÓ végre egy fé rfi............... %2,
%G, 1/.8 V>4, %e, tfcg
CORSO
Csitrj. G. Rogers, R Milland VsU, VA, l/,6, Vs0 YA, %6, Vi8
CORVIN 339—933 Valakit megöltek, G. Tirney U, 2, 4, fl, 8
4 0. 8
C IT Y
123—129 Valakit megöltek, G. Tirney Vs2, VA, %6,
Û a J** H t
FORUM
139—707 Végre egy fé rfi............... 2, 4, 6, 8
4 0 8
KAMARA 423-901 Valakit megöltek, G. Tirney 2, 4, 8, 3
4 fi' 0
LLOYD
123—043 Csltri, G. Rogers, R. Milland %2, Vi4, tfcfl,%8 xU, VA,
OLYMPIA
Csintalan lányok és Titok
zatos Szlám.................. *412,1*2, %4,%6,tt8 %2, VA, VA, %0
0?/INTA
424—689 Mindenki muzsikája........%2, ]A4, VA, VA y.4 U<t
I alace 222—420 Szerető két arca, csak vas. 11, 1, 3, 5, 7, 9
PALACE 222—42G Stan és Pan a 2 bűvészinas
hétfőn: 11, 1 , S, 8. Ï,
PÁTRIA
Szingapúri táncosnő......... 2, 4, 6. 8
4, fí, 8
rilüNIX
Őrség a Rajnán, B. Davis 11, 1, 3, S, 7
cuak vasárnap
PKÖNrx
Asszony, az orvos és har
madik, H. Lamarr, . . . .
hétfőtől: 11, 1, S, 3. 7
KCALA 120—160 Gyanakvó szer»lem,
« * 2, 4, fl, 8
4, 6, 8
fSAVOY
Oneraház fnntnrrvfn
VA!, \A, %8, %8 *44, ^ 8, %8
■VESTA
11, 1, 8, 6, 7
Angol filmek
KOSSUTH 127-824 Lady Hamilton, V. Leigh . 2, 4, 0. 8
4, fl, t
L’APITOL
Lndv
, 5 . VA, «
-----Lady Hamilton
Hamilton, V
V. T.fUwh
Leigh . i/,M.
VA2, 3%2,
rÁ6,
8 Ve2, %4, *fl, •
. M POLI.0 223-399 Teherán.................... ■. . 2, 4. 6. 0_________________
i, 6, 8
Francia filmek
V J T ______ ^i.ieli szolgálat, G. Morlay VA, VA, %C. VA VA, VA; Va»
Magyar filmek
STUDIO
Fehér vonat, Jávor Pál . . *4l2,%2,í*4,%«,*48 %2, VA, ttfl,
SZABADSÁG
Szováty Ëvn, Karádiy . . . VA. %fl. %8
hétfőtől_______
Orosx filmek
URÁNIA 136—888 Méhek élete és a Jazztól
az operáig (2 film egy
r—..
______ műsorban) ................
4, 8, 8
4, 0, »
Svéd filmek
SZABADBA©
Szabadság ára . c u i e n . M*, %«, Ml
Utak vasárnap

faredönyök készítését békobolt kivitel
ben és Javítást vállal. V., Szent Istvénkörút 1.
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PARÁDÉS ALAKÍTÁ
SÁBAN AZ UJ
FRANCIA FILM:

I R O D A B Ú T O R T i.

KOCSIS
JANOS
készítőnél vegyen
(Savoy)
Opestt V., Nádor*u. 20. Tel.: 127—182.
Az egyemeletes és íiarmincszobás, modern üdülőtelep tizenöt év
vel ezelőtt épült lcétholdas part
melletti parkírozott területen.
Főbb tartozékok:
Nagy ebédlő, színpad, tenniszpálya, terrasz, saját strand, vala
mint teljes berendezés (zongora).
Hiányok: éttermi és konyhai' fel
KÁLMÁN JÓZSEF
szerelés, ágyhuzat, takaró.
Ajánlatok beadandók, illetve fe l
műszaki ót gópkoroskedft
tételek megtudhatók az Egyesület
V.., KÁLMÁN
KÁLI
U. U. TEL.: 125-439.
Irodájában, Budapest, V., Bajcsy ! V„
i Zs.-út 7ö. Tel.: 129—487 és 129—488. inw—wunauffi
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sem értik, mi történt velit/k.
Különösen a fiatalság, amjüy
túlzásig önérzetes, nem becsüli
túl az ellenállással szerzett! ér
Megilletődve, mar-már drámai
demeit és szíven van szijrva,
megrendüléssel veszem kezembe a képtelen bábok dobbannak elérik,
amiért a „három nagy44 nél
tollat, hogy hírt, adjak egy rend így azután az összeütközés sem
igíüii, a magasabb emberi eszme küle is megnyerte a háborút.
kívüli.
eseményről,
mert
valóba
p.
A
jelszabadulást.
követő
nyek és a polgári ál erkölcs, a fiúi
A végletekig lekicsinyli saját
Izgalmas
és
történelmi
percet
«ül
nagy művészi élményt hiába
képességeit
és
önmagában
tem át a Nemzet! Színházban, engedelmesség és a szerelem kö
várta a közönség! Tehetséges
zötti összecsapás nem hat ránk az
hangtalanul
azt
ismételgeti:
ahová
gyermekkorom
óta járok és , igazság erejével. De a három íel,
.
. . ,
próbálkozás akadt, da mindez
„M i vagyunk a lego.'pobább
c»ak most adatott meg vám om ra vonás során fehfelvillan egy-egy
csak Ígéret volt, semmi több.
államférfiak, nem érífink a a nagy élmény, hogy kortárs, sőt gondolat szépsége, meg-megvilágoNem születeti meg a nagy író, a.
hadvezetéshez,
politikiánk
a fültanú lehettem, mikor a száztíz- módiik égy-egy' költői mélység, ta
nagy színész, a rcagy könyv.
éves Nemzeti Színház színpadán lálkozunk szép írói megnyilatkozá
legügyetlenebb, vezetésünk ideA z irodalom■ terén ugyanez a
először mondták Id azt a szót,, sokkal, a humanista lélek, s a ví
jétmúlta, rocsz kereskedők va
középszerűség
uralkodik.
A
h ogy. . . Nern, nem, én azéírt m ér vódó elme nagy vallomásaival. Kü
gyunk, rossz írók, ros:(z m űvé
lönbben ki' kell emelnünk Dóry
képzőművészet is holtpontra
tein
mondom
ki,
akármint
szóljon
szek, rossz színészekJ.. .** Ezt
Tibor gyönyörűségesen szép, gyö
jutott. Rengeteg az ügyes Pi
ia a latin közmondás, amely sze keresen magyar színpadi nyelvét,
mondogatják önmagv$cban és,
casso és Maillol utánzó az if jú
rint — a papír sohasem pirul <^í!„. amely egyszerű, tiszta és kifejező!
hogy ezt elleplezzék, külsőleg
ság körében; csak az egyéni
Kimondták,
bizony,
harsán.', an, Az együttes legfőbb erőssége Ma
oly gőgösek és elutas&ók, mint
ség kevés. Igazi költő sincs!
égés* reális valóságában a szót, jor, Gobbi Hilda és Ungváry nagy
a
magái
gyengének
érző ,
Eduard és Aragon népszerű
ámde — teljesen ok nélkül,, mert szerű alakítása, de Ladomerse1 y
örökké védekező e m b e r . , .
Margit, Tapolczai, Sállal K om é 1út,
sége sem az, ami az ellenállás
akit oly elismerő és vállveregető B&nky Zsuzsa, Pártos Erzsi. Sza
Bizonytalanok.
Nem
mernek
alatt, amikor még hősiesség
hanghordozással Illetett etfne éltes bados Piroskxt,' Dávid, Pásztor,
kezdeményezni,
űftit
alkotni.
volt
elismételni a titokban
nevezettel egyik szereplő, egyálta Tassy. Básti tehetsége is megteszi
Előveszik
hát
Moliéret
és
Racimegjelenő lapokban megjelent
lán nem is az, aminek mondják ... a magáét és Both Béla rendem
net.
Pedig
egészen
biztosan
itt
verseiket. A
francia kritika
Shakespeare a maga nyers renais- munkáját ugyancsak elismerés il
él közöttünk valahol Párizs sance-őszinteségében gyakorta hasz leti.
éleslátó és nem elfogult. Beis
ban egy gyerm ek Musset, egy
nál hasonló kifejezéseket, de cfiak
B a la s s a Im re
meri, hogy Paul Valéry óta
hasonlókat és — rajtodig a szenve
ifjú Victor Hugo, egy elvonult
nincs, akit lángésznek nevez
Flaubert; egy félszeg kis Proust, dély paroxizmusában. Itt szó sincs
het, s aki egész Európának ad
e pillanatban a szenvedély paroakiknek
könyveit
el
sem
olvas
ITT
A
L6Ghat valamit.
xlsinusáról, csak egyszerűen ki
nák
a
kiadók
és
darabjaikat
Tanulságos volna kinyomozni
mondják az ide nem illő szót, Vart, ÊRDEKESSBB
nem merik előadni a színházak,
pour Vart, éppen csak azért, hogy ül
a valódi okát Párízs szellemi
mert. a szerzők névtelenek is
kimondják. Ámde most küzdjük le
és művészi csődjének? Franciamagunkban
a
meghatottságot, TARZAN
meretlenek . . .
ország egyik nagy problémája
amely erői vett rajtunk e színpad
Türelem,
Európa!
Hiszek
ez, sokat és szenvedélyesen vi
történelmi pillanat hatása alatt és
benne, hogy Franciaország pil
tatják az érdekeltek is, de
nézzünk szembe mi is a „Tüfcör"lanatnyi szellemi adósságát ha
mégsem érinti őket olyan fá
rel, Déry Tibor szín játékával. Egy
marosan és kamatostúl vissza
titokzatos rádiószpikerrel kezdődik,
jón, mint azt az idegen utast,
aki bejelenti, hogy ez nem szín
fogja fizetn i. . .
aki
évek
után, művészetre
darab, hanem maga a nyers élet,
szomjasan ideérkezik. A z ide
(Párizs, március 19.)
mert három napon át egy polgári
gen nehezen nyugszik bele,
család életiét közvetítik, a maga
M
e
g
y
»
f
j
f
t
é
r
!
hogy néhány fakó színházi est
valóságában. A szerző ezzel a ki
emlékével és átlag könyvvel
tűnő ötlettel kioldja magát a drá
hagyja el a fény városát. Kü
ma formáinak és törvényednek kö
telékéből, mart életet ígér, stililönböző magyarázatot keres, és
MEDGYASZAY SZINHA7
záltság és sűrítetíség néiküL Amit
néni először hallom tőle, hogy
ád, az valóban nem is dráma. De
Szakíts helyetteml
a francia nép győzelmi gőgjé
•— élet sem. Az élet nem ez, az
Bckay János régi vígjátékát újí élet alakjai nem ilyenek. A bíró,
nek áldozata. Ez tévedés, az
igazság éppen ennek az ellen totta fal a Merigyasaay Színház, az öreg szpl^áló, a öú, e játék fő
megtoldva néhány friss ötlettel és szereplői
túlstilizált,
túlsürített
kezője!
Ctanak Béla pattogóan ritmaaoí és bábalakok és már az okő pillanat
Párizs, közel másfélszázadig,
leleményes muzsikájával. Nem nagy- ban az egzaltációnák olyan túl
az emberiség fejlődésének, az
tgényű ez a vígjáték, nem jár a hevített állapotában állnak elénk,
irodalomnak, a színészeinek,
magasrendű irodai miság tógájában, hogy idegenkedve nézzük őket.
részben a tudománynak is leg
de amit ígér, azt bőségesen be Matematikai szabatossággal meg
váltja: három órán keresztül mulat szerkesztett színpadi Tpeharuzmus
messzebb zengő hegy foka volt.
tatja, a nézőtl A szerzőn kívül a leg részei, nem élő emberek ezek!
Csodálatos
mértföldjelzője a
kedvesebb színészek gondoskodnak a Nem előttünk fejlődnék azzá, ami
nemzedékek haladásának: gyak
kifogyhatatlan kacagásról: Feleky vé a dráma ősi törvénye szerint
ran világítótorony Európa éj
Kamill, Bilicíl Tivadar, Diry Sári, az események és összeütközések
szakájában. Erre a magasságra,
Rdcx Vall és Z. Molnár László.
sodrásában kell fejlődniük, hanem
amelyen a szellem és értelem
világossága ragyogott, fordult
tekintetével a civilizált világ.
IBOLYÁT TESSÉKI
Párizs hangja ébresztő kakas
Ml látható a Royal Varlaté ú] műsorában
szó volt, amely a hajnalt hir
dette, sasvljjongás, amely a kelő
Számos kitűnő artl&iaszám mellett da, Darvas Marika, Marietta, Mlsoga
a Royal Revü Varieté „Ibolyát tes László etb. lépnek fel. Nádassy
napot köszöntötte.
sék" c. új műsorában előadják Nőd László „A fogadott gyermek" című
Most a francia nemzet és a
Károly „Hej ezinművési" című bohó tréfájában ifj. Lat abár Árpád ját
francia szellem súlyos váltág
szik. Egy nöl újság szerkesztőségé
zatát,
valamint
„Az
utolso
éjszaka"
ban vergődik . . .
ben történik Nádassy bluettje. „Tán
című vígjátékét. Ezekbem. Salamon col a kollégium" címmel amerikai
Egyik kitűnő francia ori/cv#
Béla, Solthy György. Tihanyi Mag- revúképet hoznak
közfeltünést keltő tanulmányá
színre.
Türk
Berta és Halmay Imre adnak elő
ban kifejtette az elvesztettnek
magánazámokut.
(X)
hitt háború és a megszállás
éveinek romboló hatását a lel*
kék életében. A tömegeken
kisebbségi érzés lett úrrá. A
háborús kudarc szörnyű emlé
z
•
kének hatása alól még neem
»
szabadultak fel a franciák. M d\n
Minden újjá éledi

Reggeli levél

Nemzeti Színház: Tükör

Türelem, Európa!
Amikor
megtudtam,
hogy
honfitársüni — a kitűnő író —
megérkezett egyszerre megint
Párizsnak éreztem Párizst. A n 
nak a Párizsnak, amilyennek
ő iíz évvel ezelőtt látta, s amit
mi magyarok, A d y Endre , s az
Ô írásain keresztül szeretünk
Ás érzünk az emlékünkben,
pékem a város és a költő ta
Elhúzásától. A valóság messze
távolodott a háború előtti kép
től. A díszlet még a régi, az
utcák, épületek sértetlenül a
helyükön maradlak, a Szajna
sem mozdult ki a medréből,
csak éppen az a m egnevezhe
tetlen valami, ami a varázst
és a szívdobogást adta, hiány
zik.
Párizs arcáról eltűnt a m o
soly, komoly, szinte mogoi'va.
À zok a kerületek, m elyek
valamikor a szórakozást és a
kalandot jelentették, elpolgáriasodtak. A Montparnasse kdvéhazaiban már nem tanyáz
nak bohémek, üres a Dome és
Coupole; utolsó különc és m e
rész alakjait a megszállás v é 
gijeié a Gestapo rabkocsija
vitte magával. Éjfél után a
Montmartre zegzugos sikátorai
kihaltak, a bárok sötétek, hi
degek, az ajtó előtti portás
ahelyett, hogy hajlongva a
vendégeket fogadná, tejport és
ciromot árul fek etén .
Ma Párizs egyik képviselője
nyilatkozott a szórakozóhelyek
válságáról. Ezt mondta: „ A ka
barék és lokálok csődje nem
aggasztó, sót! A francia fővá
ros megelégelte, hogy a nagy
világ Th,ulatóhelyéül szolgáljon:
Franciaország szerepe és hiva
tása a szellemi vezetés. Mint
valamikor Athén, úgy ma Pá
rizs legyen és maradjon a for
rás, amelyekből
valamennyi
nemzet gyermeke az eszme és
gondolat szentségét m eríti/4
Franciaországnak ez a szel
lemi
adóssága
a
Comédie
Française válságának óráiban
isméi nupirendre került. K ét
ség id e nül kiábrándító, hogy
Európa legelső színpada anya
gilag és erkölcsileg a lejtő szé
lére jutott. Mines erélyes kéz,
cindy igazgassa, legértékesebb
tagjai cserben hagyták, elő
adásai nem ütik meg a m eg
szokott mértéket. Fájdalom, ez
a m űvészi hanyatlás nemcsak
az állami színházakban, de a
magánszínházakban is tapasz
talható.
Ha
végignézzük
a
negyven-ötven színpad műso
rát, elmegy a kedvünk a szín
háztól. A háború kitörése óta
egyetlen igazán jelentős m ű
vészi eseményről sem számol
hatott be Párízs a világnak.
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