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fi. miniszterelnök
Jeszéde a parlament megajánlást 
vitájában valóban nagy esemé
nye a magyar politikai életnek. 
t\ beszédben hiába keresnénk a 
szenvedélyt, a közhelyeket, a 
i i . , /  szavakat: Nagy Ferenc 
eivamenyekről számolt be és ter
vé rui beszélt. Csendes, szenvte
len hangjához épágy nem volna 
méltó a lelkendező, dicsérő kom 
im; tár, mint ahogyan nem 
moi tó hozzá az ellenzék néhány 
i;i u isclőjének kntikos, fölényes- 
ki •. , hangja .seçn. Konszolidációs 
.döbben nyugalmas és megtisz
telő feladat volt kézhantartani 
, z ország kormányi údját, de ma, 
amikor az ország minden egyes 
polgárát külön is sújtja a keserű- 
sí;; és szenvedés, a hatalom gya
korlása áldozat, amelyért legjobb 
esetben is csak az utókor elisme
rése a fizetség.

Szombaton nemcsak az ország 
mi .'.is:-terein őke, hanem az em
ber is oít állott a. reflektorfény
ben, aki szívós céltudatossággal 
viselte el egy even át a bírálatot 
és támadásokat és ennek az eny- 
bs-mek a hangja és a.cekifejezése 
■ at mond annak, aki nemcsak

illat Moszkv
Te , i-tl- .

A hét utolsó két napján újból 
derülni kezdeti az ég Moszkva je 
lett. Valamennyi fővárosból biza
kodó hangokat hall a figyelő. A— (7  — -------------- CTv’   ’     >  —  — 1 -------  ’  '  "

moszkvai félhivatalos kommen- l Economist megállapítja, hogy

B ev in  és M o lo to v  á lláspon tja  között sok k a l k iseb b  a*
ellen tét,

tár az or-/xi álláspont erőteljes :seldorfban, Dortmundban, amelyek Az Izveszitja joggal ttja 1 '
hangsúlyozása mellett kiemeli a'jelentőségét ugyan az angol sajtó lág /igyehne? a de 77cm t 
négy nagyhatalom elvi egyetêrté- I szerint nem tanácsos eltúlozni, de

JV- iar - -  viszont segítség nélkül Németor-sét szán os döntő kérdésben, az

mint o tárgyalások előtt feltété- [ egység, I. n jóvátétel, 3. o német 
lezték b a legfüggetlenebb ameri- ipari termelés jövője és 4. az ideig- 
kai napilap, a Christian Science
Monitor, az orosz—amerikai ellen- 
tét áthidalása mellett tör lánd
zsát. Megnyugtató esemény az an-

tparí termelés jövője és 4. az ideig 
lenes német kormány megalakítása.

Japánbél is örvendetes hír érke
zett, Mue Arthur tábornok, az első 
a nagy katonák között, igen hatá-. , . * a nagy raionaK. xuzoa, rgeii iww

gol-HBMVjet spivetségi s^-zades hungon sümette Japán meg-
meghosszabbításának előkészítésé, .............  V.
valamint a két birodalom kereske
delmi kapcsolatainak kiszélesítése, 
amelyekről

Sztálin maga tárgyalt e héten 
Bevin angol külügyminiszterről.
A moszkvai tárgyalások további 

meneté* nagy mértékben megköny-
nyöbb;.'. hogy a r w t. ,rr;

m .  m a  A  #  •  a #  I  •  a

szállásának megszüntetését én a ja
pán békaszerződés megkötését, vi
szont a washingtoni szenátus

szág, de egész Közép-Európa leg
fontosabb ipari területe könnyen 
a teljes anarchiába sodródik. A 
helyzet súlyosbodásában nagy része 
van a német reakciónak és Hynd, 
a brit. megszállási övezetek minisz
tere, nyit tan kijelentette, hogy

a súlyos élelmezési helyzetért 
elsősorban a német hivatalno

kok felelősek.

mesterkedéseire, a finn katonai 
összeesküvésre es a jugoszláv cset- 
nikek szervezkedésére Ausztriában. 
A  győztes Anglia is súlyos gondok
kal küzd. a téli havazás és az árvíz 
az állatállomány jelentős részét el
pusztította, rengeteg terménykész
let rothadt el, az angol kormány 
óvatosan bejelenti az élelmiszer 
adagok várható leszállítását és a 
Daily Herald szomorúan állapította
meg. hogy

az id ei té l több  kárt ok ozo tt A n g liá n a k , m int a háború
hat eszten d e je .

jóváha&vta a 300 millió dollár
hitelt,

amelynek segítségével sa ínséges 
államok támogatását az TJNRRA

Az angol nép azonban törhetet
len életakarattal, változatlan lel
kesedéssel óriási tömegekben vett 
részt szombaton, a tavasz két ha
gyományos sporteseményén, Ox
ford ét Cambridge evezősverse-

f eloszlatása után folytatni Jehr t. j nyén A> > liverpooli vagy a ka-
IV*- _ ,,- .M . V ^

% • h s.'i o» *»’« t ö *.0 iA\ l. * .

k i- m csak tudatosan és lemon
dó; n vállalta ezí az áldozatot, 
d e látva, hogy ez az ő szá
ntra, aki az ország közvélem é- 
v look osztatlan bizalínát bírta, 
j’iii jelent. Az elmúlt két észtén-

A* \

doL- n tényleg nem kellett, volna 
sok ahhoz, hogy egymás elleni 
ha’ cr-a bírják a társadalom kü- 
lU'böző rétegeit. Valóban ke- 
csr ;tetö feladat egy politikus 
s ómára szenvedélyes támatíá- 

! .kai, vonzó ígér ('•tökkel, vagy
■ ilább .sejtelésekkel népszerű

nk o szert tenni, hiszen harcra 
bnz.dit.am ina éppen olyan 
könn- ü, mint népszerű feladat.
A közállapotokat bírálni, har
cot provokálni és belső há
ború got elindítani az adott 
b V// bon gazán nem jelent kü- 
! n- bb problémát. De ahogyan
’ :; .v mondja: ,.a háborúk m in- 

ő r elérnek valamit, csak éppen 
soh;» nem azt, amit elindítóik el- 
ci'ni szeretnének" és ez az igaz- 
sü; éppen úgy vonatkozik a 
külső, mint a belső háborúsá
gokra.

Tényleg csak az a kérdés, hogy 
•ráek mi a célja. Aki azt tartja, 
kofly az országnak mindenek- 

att nyugalomra és békés fe jlő 
d re  van szüksége, annak törnie 
kpil és a türelem valóban a leg- 
:/" ‘ól>. ha nem is a leghálásabb 
ál'-.mférfúi erények egyike.

A miniszterelnök türelme es 
V-1  tudatossága azonban nem kell,
■ 'áY bevárja az utókor elisme- 

A beszédében felsorolt
r d menyek ékesen beszélnek, 

11 g akkor is, ha ezt a beszédet 
I . ^ mdenki akarja megérteni.

szú máj a elismerrá-

uai-yLtíidényei. /U  evezősvti-senyt, 
mint már évek hosszú sora Óta. 
Cambridge nyerte meg a hét kilo
méter hosszií távon, tíz hosszal a 
Grand Steeplechase nagydiját pe
dig ír ló vitte el

A külügyminiszterek egyúttal ki
jelölték a fennmaradó kérdéseket 
tárgyaló különbizottságul.

A bizottság tagjai a következők: 
szovjet részről Szokolovszki mar
sall, angol részről Robertson tá- 
bvrmk. ,r; r'^yesüh Államok > -
szóról Másén ée Franciaország rí 
széről Atphavd.

A bizottságnak április 2-an ke. ‘ 
munkáját bevégeznie és április 
S-án kell jelentését. Ijenyujtaniai.

P a n a m a  a  e i g a r e t t a f r o n t o n !
A cigar ettáról meg-megjeJenŐ | adott, mint a belföldi ár. Magyar j rtf*. a J.« szutulék

hírek újabban eltűntek a lapokból. 
De nem tűntek el a közvélemény
ből. Minden kínos ügy mögött, ami 
a Dohányjövedékkel van össze
függésben, egy- és ugyanazon üz
letember áll: Braunstein Jenő.

Braunstein Jenő egyike
az Infláció-ki termel te kétes 

exisztenc iáknak.
Gyanús üzletei négy csoportba 
tartoznak:

1. Virglniadohányt vásároltak 
Hollandiában, egy Jungenelle nevű 
külfi>ldi közvetítésével. Senki sem 
tudja, mennyi volt a tényleges 
vételár, mennyi az üzletben részt
vevő jutaléka.

2. Többmillió cigarettát a do
hányjövedék sokkal olcsóbb áron

cigarettát például 4.6 fűiéi ért, el- j 2»—30 milliót tesz ki.
adott Braunste innal baráti vi-
szonvban levő cégeknek azzal a j holott a «aállítmányozás minden 
feltétellel, hogy a cigaretta leül-1  költségé^nem érheti el még a 10 mu- 
jöldön kerüljön értékesítésre. hot sern.
J Megkérdeztük a Dohányjovede-

A cigarettát nem vitték kl; ba 
nem az utcán és a kávéházak- 

ban adták el, feketén!
3. A Dohányjövedék a Braun-

loei. itt mindössze ennyit felel
tek: A Dohányjövedék

Braunsteinnak nem pénzért 
adott cigarettát'

steinnal szintén baráti viszonyban 
álló Márkus KFT-vei 1946 augusz
tus 26-án szállítmányozási szerző
dést kötött. K szerződésben a Do-

h&nem az általa külföldről im
portált dohány mennyiség fejében 
kofnpenzációképen. A Márkus-féle 
szerződést már törölték, de ha nem 
törölt ik volna, akkor sem mond- 

hányjövedók annak fejeben, hog> a uj^gálisnak, mivel
Márkus cég a traíikosokhoz eljut-ceg
tatja a dohányárul, évi forgalmá
nak 3.5 százalékát kötötte le szál
lítmányozási díj címén. Miután az 
évi forgalom legalább SOU millió fo

is. Bohűnyjövedék évi forgalma 
nnri 800, hanem csak 360 mil

lió forint
és így a szerződésben kikötött ju

talék nem haladja meg a szállít
mányozáshoz szükséges JU millió 
forintot.

Nem válaszolt a Dohányjövedék 
arra, hogy a Márkvs-féle szerző
dést mikor és miért kellett töröl
nie és nem tisztázta a Virginia 
dohány körüli szerepét. Végül nem 
igazolta azt, hogy éui forgalmú 
csakugyan nem haladja meg a 360 
millió forintot!

Betetőzi az ügyet az. hogy
Braunstein ismeretlen célból 

Rotterdamba utazott.
Hogyan kaphatott útlevelet?

Kérünk az ügyben erélyes intéz
kedést, vagy hiteltérdemlö cáfola
tot, mert sem a Dohányjövedéknek, 
sem a gazdasági rendőrségnek nem 
állhat érdekében az, hogy Braun
stein működése a suttogó reakció 
propagandaanyaga legyen!

St. Zs.

ként a sikeresen végrehajtott 
földreform , Európa egyik leg
jobb közellátása, a helyreállított 
közlekedés, a munkáját szaba
don végző parlament rá a .stabi
lizáció.

Tudjuk jói, hogy az eremnek 
másik oldala is van, hogy köte
teket lehetne írni a jogos pana
szokról, hogy nagyon messze va
gyunk még a megkívánt élet
színvonaltól, a teljes jogrendtől, 
a nyugodt belpolitikai légkörtől.

De aki mindezeket hiányolja, ! lózni könnyű, jól kormányozni
«  <  •  1  * 1  1  i  - «  •  1  «  N igondoljon arra, hogy milyen 

örökséget vett ál. 1945-ben a 
magyai1 demokrácia és mennyit 
haladtunk két év alatt. És túl 
ezen: viszonyítsuk közállapotain
kat más országok helyzetéhez, 
vájjon hány százalékos az élet-

azonban sokkal nehezebb fel
adat, sőt: a jelen körülmények 
között nemcsak nehezebb, liá
néin népszerűtlenebb is. De a 
parlament mégis szívesebben fo
gadta az adatok és eredmények 
tárgyilagos fe sorolását, mint a» — j  — — — ’  '  *

nívó Olaszországban, Francia- szenvedélyes politikai szónokla- 
országban, Lengyelországban, tót: ezért, volt esemény Nagy Fe
Ausztriában, vagy a Balkánon, 
de mindenekelőtt Angliában? 

Bírálni rá a számokkal dobá-

renc beszéde. A kormányzat 
eredményei ha hiányosak is 

önmagukért érvelnek rá ezen

érvek elől nem .lehet elzárkózni.
A támadásokkal szemben ad

ják meg ezek az eredmények az 
elégtételt az ország miniszter
elnökének, akinek sápadt, meg
viselt arcán élesen rajzolódik ki 
a köz szolgálatának mélységen 
tudata, aki az ország érdekét 
fölébe helyezi a saját sorsának, 
aki habozás nélkül kész volt fel
áldozni a népszerűség amúgyis 
gyorsan múló örömét a köz bol
dogulásának kedvéért.

Ara 1 FORINT
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Vétkes könnyelm űség okozta

3  eaber halálát és 1 0 8  ember betegségét
a gálszentm iklósi szőlőkben

Vaaamap reggelig száznyolera 
emelkedett a moTtor környéki mér
gezések száma. A mérgezéseknek

h^rotK halottja van eddig é* 
még egy beteg haldoklik!

4  környéken az első halálesetek 
óta valóságos pánik tört. ki. Egy
másután hozzák be az autók «  be
tegeket a fővárosba. A Rókus-, a 
Szent István- és a Bajcsy-Zsilin- 
•izky Endre-kóvházakban ápolják, a 
megmérgezetl embereket. Az első 
még Monoron hall meg: ‘ Farkas 
József ga?.dáUiodó, Cséplő Gábor 
e* Sáfrányík István pedig ts/.orn- 
natra virradóra szenvedett lei. a 
Rókusbán. A betegek es hozzá
tartozóik egyaránt azt mondják, 
hogy

» gyümölcsfák permetezésére
karmait szer okozta a tömeg- 

szt* rencsé ti ens éget,
A gal szentmik lost földművesek 

gyümölcstermelő szövetkezetének 
százkilencvenhét huldnyi földje 
cart. Ez a ceglédi, takarékpénztár 
egykori birtoka, anm a földreform 
során kaptak a kisgazdák, akik 
.szövetkezetbe tömörülve művelik i 
meg azt. Március 18-án kezdték el 
a tavaszi munkát. A rákospalotai 
„Arzola" vegyészeti gyár „Nővén- 
íia“ nevű készítményét használták 
mindannyian. Már 1943 óta a lkai- ! 
mázzák a „Novendá“-t a község 
gyümölcsöseiben. Ez !

I

úgynevezett ,.bormóreg“, a 
pajzstetüt pusztítja

Az ilyen börméreg mindig erő- J 
jtebb, mint a gyomron át fertőző ! 
rózgálic. Nagyon elővigyázatosan 
! a kell velő bánni. Pépszerü alak
ban kerül forgalomba, egyegy 
Adagot aszáz liter vízben oldanak 
fee A múlt hét elején permetezés 
közben egyik-másik gazdát rósz-? 
szüli ét fogta el, mire a munkave- j 
.«elő gyanút fogott és telefonon 
felhívta a szövetkezeti központot 
Budapesten, mert ennek *>. köz
pontnak a közvetítésével kaptak a 
szert Megkérdezte: nincs e valami j 
változás a permetező szer Összeté- j 
telében? :

— A szer teljesen veszélytelen j 
— su-ah u xróinô  — akár vödör- '

dá“-hoz mellékelt részletes utasi- 
tás előírja, hogy szél ellen ne al
kalmazzak, a kezelőnek védőszem
üveget kell viselnie, étkezés előtt 
pedig gondosan, folyóvízben kezet 
mosni. Ezeket a szabályokat nem 
tartották meg ős ez okozta a töme
ges szerencsétlenséget. A vizsgálat 
iratai most, már a pestvidéki tör
vényszék vizsgál obira,jánál vannak 
ás Kovács Vendel államügyész 
szombat délután kiment Monona, 
hogy jelen legyen Farkas József

boncolásánál E pillanatban
hatvan swciúélyt ápolnak

Tárházakban

103 éves álom 
felébredt és kitört a Hekte

jadélielüket fehér luxmu borttJ 
Minthogy «  környék lakatlan, ^  
berélet nem forog veszedelembe ' 
A kitörés látványossá gánalc ;Wer, 
lólésére repülőgép é» g ég kori 
kirándulásokat hirdetnek, a  iy  
hányó utoljára 103 évvel . ^  
tört ki

Az ízlanda Hekla tűzhányó, 
amely Rejkjaviktól 130 kilomé
terre feleszik, kitört. A tűzhányó 
keleti lejtőjén láva hömpölyög és
a folyók gyorsan áradnak. A ten
geren közlekedő lut jók kiiomé-

f ter körzetben azt jelentik, hogy

a többt negyvennyolcat első se
gélynyújtás után elbocsátották.
A vizsgálat eredménye valószínű
leg az lesz, ho4,y a felelős munka
vezetőket álltíj dk bíróság elé hé- 
rom ember haláláért és 108 ember 
megrántott egészségéért!

a g y a r  Pál

• •
On 58 kereskedőt károsított meg!1

r* •

!számra is ihatnak belőle!
Ezekután tovább dolgoztak és- i 

csak Farkas József halála veteti 
véget a munkának. A monon k.a- 
fcapitányság is nyomozni kezdeti 
és végre felderítette azt:

milyen példátlan könnyelmű i
seggei kezelték a veszedelmes

mérget!
A munkások vezetői nem oktat
*dk lé a permetezőket. A „Noven-

-------------------------------!í
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Dehogy kérem  .
sokkal Ifibbett*

PÁRI SI  É J S Z A K A
Ha vissza találhatnék a régi életembe, 
Mint a gvermek, amikor eltévedt
Rábukkannék mégecjyszer az útra 
Melyről lépteim letértek 
Nyílsebesen futnék rajta 
Megállás nélkül, haza, haza • • •

Házunk előtt anyám várna 
Be' jól esne az ölelése ..
Terített asztal, meleg kályha,
Vetett égy, puha párna,
Az otthon lágyan körülvenne 
cs minden-minden a helyén lennel

Minden, amit elszórtam, nem 
Megszokott helyén fogadna 
Kutyám felejtve, Idegen kézre bíztam,
Hízelegve ölembe bújna,
S a telefonban, ó, hányszor untam! 
Megszólalna egy-egy jóbarát hangja.

A magány és a külföld, mit úgy kívántam
Fojtogatja a torkomat,
Bár vágy volna most Is csupán 
S mint hajdan, még hinni tudnám,
Messze, idegen ég alatt
főbb öröm, több szépség vé/ mfkn

Botorkálok a hideg, sötét éjben,
lábam megslkük: a sáron, havon,
Szűk utcákon át a vasút! töltésen,
Végjg az alvó külvároson.
A csönd ijesztő , . .  Végtelen 
Beiémvillan a félelem.

Megborzongok a gondolatra,
Ha itt most mindennek vége volna,
Hogy nem Jutok: el bútorozott szobámba, 
Senki észre nem veszi, senki sem bánja, 
Millió szív között nem akad egy se,
Amelyik értem égne, engem  szeretne

Régi életembe vissza, hogy találhatok*
Az otthon elveszett, anyám halott, 
Molmlaim gazdát cseréltek 
Kisírt szemű, téli csillagok,
Vezessetek, merre, melyik útra lépje**

— ön  b‘8 kereskedőt károsított, 
meg/ — szélt a tanácselnök.

— Nem, kérem, egyáltalán nem.
— Jó, jó, erX már ismerjük. 

Persze, sokkal kevesebben vol
tak . . ,  Úgy~e?

— Dehogy, kérem! Sokkal: töb
ben! Legalább még 40—50 keres
kedőtől vettem át előlegei Szege 
den és Cegléden. Kérem, nyomoz
nák ki összeét ügyeimet, és egyesít
sek

A stokaítam párbeszédnek, 
amely a bünteti» törvényszéken
k m  Aladár tara A*eínök és egy

Jomegjelenesfi, középkorú
vádlottI

; közt folyt la aaombaton, ex nr. 
í előzménye:

Benzur Mihálynak mutatkozott 
be és kecskeméti gyárosnak mon- 

! dotta magát ez az ember Afbert- 
ir.san, Gödöllőn, Cegléden és Sze 
godén Előbb a város valamelyik 
magasrangú tisztviselőjét, vagy a 
plébánost kereste, bemutatta sze
mélyi okmányait év játékán ígyÁ~ j jenek ei.

rónak fényképéit. A gyanútlan 
roAi tisztviselő vagy pap erre 
mutatta őt egy-két tekintélyes 
reskedŐnelt, Itt azután magW 
ment már » többi. A x,gyáro'-1 
ékesszólóan adta e!Ő, milyen kitG- 
nő játékokat és háztartási cikkel 
két tud ő szál 1 i tani olcsó árorJ 
Nagy rendeléseket, vett öt. <j 
— természetesen. —

előlegül egy-fcétemer forintokat
A kereskedők várhatták azuf&nti 
árut: sem az dru, sem a yj/drol 
nem volt sehol, össze--ea átverj 
nyolcán tettek feljelentést Ren̂ i 
ellen, akiket SO—60.000 f 'rint tű
jéig károsított meg. K czrc ía 
rült a szélhámos. Valóban ve'.: 
egyszer játékárugyára, de a fej 
szabadulás óta ez a gyár mér; cíéH 
meg sem kezdte üzemét. Tgy kéj 
rült Benzur a vádlottak padján 
ahonnan egyelőre visszavezették A 
cellá jába, mert érdekes ön vallói 
mása után elnapolták a tárgya' 
Iá sí., hogy újabb nyomozást rendite

A gabona változatlanul 
kötött forgalomban marad

Wrőw osztaná
mazter ax amerücai keny érgabona | Nélkúlóznotetlenul bor

ű ' 5» m í ' * c r \ l í i í h ú n  o  l í i í t  n v .  I «  j -  -  7a .

Péris (A megsijRHéi alatt.)
MÊOYER» SÁRI

érkezésével kapcsolatban a lakos
ság körében, elterjedt tévés hírek
ről nyilatkozott. Az a helyzet -  
mondotta a miniszter —, hogy 
Magyarorszag 4000 vágón kenyér
gabona szállítására kapott az 
Egyesült Államokban kontingenst, 
de ez nem jeinti azt, hogy a teljc-s 
mennyiség szállításra kerül, mert 
ennek valu lóri* nehézsége ivarinak.

3300 vagon szállítására awn 
ban számíthatunk

ami {elentős .segítséget jeieut. 
ugyan, do kény ér gondjainkat még 
nem oldja meg Légből kapott hír 
az — folytatta a miniszter hogy 
az ebből a gabonából készült liszt 

• szabadforgalornjba kerül. Változat
lanul

Jegyre fogjuk eat a Ltöetet ki

a gozdarélegck t-ovábbra is a leç 
nagyobb erőfeszítéseket tegyek • 
kenyérgabona-beszolgáltatás telje 
aítésével. A  kormány rrsew.emenó 
kedvezményeket ad szoknak a 
gazduknaic akik április elseje után] 
többletbe8Zolyaltatáhí teljesüer k 
„Hangsúlyoznom kell — monde.« 
végül a minisztei —, hogy ka : 
termés nem éri el kataszteri hol- 
dánként a hat mázsát — akkor] 
szükség leaz « gabonabcszolísálta 
tási kötelezettség fenntartásán 
Ha azonban meg is szűnik « 1* 
szolgáltatási kötelezettség

a gabona táltor.atlauul kötött 
forgalomImn marad,

szállítási engedélyhez kötjük es « 
árát Is hatóságilag állapítják, majó 

I meg/ 4

A METROPOLITAN OPERAIAK 1» é? UUMI — életfogy ti glaiu i

na
közzéteszi
jaínak a. névsorát. Ebben e névsor-- ôtJfokon 8 NOT Bojtha-tanácsa : 
bari magyar énekeit is szerepel, j fog]aWc0zott a/, üggyel és Gulyás j 
mégpedig szép számival. A magya- ! büntetését életfogytiglani kényszer* 
rok élén « „Leslie Jhabay“-ra munkára súlyosbította.
amerikaisitott, tenoris^ a. Csabuy — 87 évefc embert gázolt cl * 25-** 

villamos. Szombaton, a késődéluténl 
órákban a Thóköly-ut é* Murányi-
utca «árkán ogj 58-06 villamos el-

Z.ATHUHEC/.KY EDI ovfejexte
olaezorázági lián g verseny körútját.
Világhírű hegedűművészünknek - 
valóban — világra szóló sikere volt! 
Itáliában! Velencében, Rómában, I 
Milánóban, Torinóban, Genovában, J 
Szicilla ét Szardínia szigetén 1 át
szőtt ~~ Bartók- eíí Kodály-iruive
ket rs!

László szerepel, összesen 37 fellé
péssel, ami óriási siker jele, mert 
a legtöbbet éneklő művész i« csak

U."

negyvenháromszor lépett fel. Húsz- ütötte a 87 éves Supcrka György
szórnál is többször énekelt a két hentesineotert. A szerencsétlen ag-
kltÜnő bnas/.istaî Jdváry Mfrinc én I gastyánt életveszélyes állapolbrrn

r, ,, , , szállították kórházbaa Bergen-Belsen-t megjárt hrnszter
Dezső. A Metropolitan közzéteszi | -  £ Igazait a IZ-ck autobutm egy
azoknak a nóvsorit ta, akiket szer- Usztvisf'nnot An X -0055 jelzésű 
ződtetett, de nA'in léptetett fel. i 12-es autóbusz az este baromnegyod-
í-Iires énekesek vannak közöttük, 
például Nina Ma'dini, a/ olasz tc- 
nofista, Alemandér Kipnin és Svéd 
Sándor.

hétkor elgázolta a Mártitok-útja 40. 
számú ház «lőtt Klek Irén tisztvi
selőnőt, aki az Arpád-utea 7. számú 
házban lakik.

A HETVENÖT ESZTENDŐS | 
KdrpátM Je.ró é? felesége, Kdr-j 
pdtfciné, Schré-der Eta gyűjtemé
nyé* kiállítását néztük meg « 
Szalrnáséy-galériában. Kárpátht o 
konzervatív fostök közé tartozik.! 
Jól megalapozott, komoly, natura
lista iskolája, mesterségbeli tudása 
és ábrázolásának leszúrt hitcles- 
ége nagy elismerést érdemel, ter 

méazetlátása pedig tiszta e\ rnr- 
gyilagoa. K Schréder Eta különö- 
aen kifejező éa az egyéniséget le
nyűgözőm augárzó portrékat álli- 
tofci ki

portru h át,
ba llon -, lod en -, vihst 

Icabétot, bőrmellónyr

perlruházaMW
Bn jcsy-Zsilinazky -üt !*' 

(Andrássy-út «aroki

• I

AMERIKAI
teherautók,

v o n t a t ó k ,  pótkocsik
n a p o n t a  érkeznek*
FODOR FERENC
Országház Garage

NADOR-UTCA «•
T e l e f o n :  12-7.2-29, I
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Kik voltak és miért haltak meg Kultsárék A Szakszervezeti Tanács
a Doroitya-utcában

„Kultsár Miklós dr. ismert 
jőrarosi ügyvédet es ne jól hol
tan tálallak Dorcttya-utca 9. 
alatti lakásuk konyhájában. 
Gáizal mérgezték meg magu
kat. Búcsúlevelet nem hagytak. 
A nyomozás f o l y i k (Rendőri 
hír a napilapokból.)

E 
sem
tunic iveMjuu a7, egyiK újság meg 
azt is megírta, hogy az elegáns 
házaspár holt tét eme melleit meg
találták kedvenc kutyájuk hullá
ját is. A kutyát elvittek maguk
kal a halálba. Az, első híradással 
szemben kiderült, hogy igenis volt 
búcsúlevél, am abban semmi töb
bet nem olvashatott a rendőri bi
zottság, csak annyit, hogy Bizsu 
kút - át a kedves szomszédok gond- 
ji;re bízzák. Azután mégsem bíz
ták (i kedves szomszédok gond
jaira? Féltették Bizsut a gonosz 
emberektől és inkább magukkal 
vittek a halál békéjébe?

Ennyi az egész? De mi lehet az 
„ennyi" mögött? Milyen izgalmas 
regény bujkál,

milyen titok lappang a szürke 
tény mögött,

hogy egy előkelőén élő belvárosi 
házaspár — a térj kora 43 év. az 
asszonyé 36! — ebben a szép ta- 
vasztigérŐ időben megválik az 
élettől?

1-y  az izgalmas regénv
Kultsár Miklós jómódú család

ból származott, Pest vármegyében 
ezerholdas birtoka volt a famíliá
nak. Jóforgalmú ügyvédi irodát 
vezetett, de a felszabadulás óta 
már alig akadt ügyvédi munkája. 
Egyébként

unokaöccse volt Kultsár 1st- 
vannak, a Horthy- es Szálasí- 
korszakok hírhedt, <,értelmiségi 

kormány biz tosáDak“.

lást is kapott. Ügyésze lett a Ma
gyar-Szovjet Olajipari r. t.nak, 
havi 1200 forint fizetéssel.

Kultsárné ismert osztrák ka
tona-bárói család tagja: Durneiss 
Szilvia báruno. Feltűnően csinos, 
derűs, elegánsan öltözködő fekete

felesége, az autóbaleset következté
ben elpusztult ifj. Landauer Béla 
özvegye. Sebestyén Oly Éva volt. 
akit

a nyilasok gyilkoltak meg
a gyön országúton, A gondtalan

hétfőn foglalkozik A Holnap ügyével

— —  - J - -  -  —  -  -  - — ----------------- 1 -------------

denki ismerte őket. élénk életet, 
éhek, gyakran jelentek meg szó 
rakozóhelyeken. Kultsárné. mi
előtt férjhez ment volna, nővéré 
vei együtt egy Stühmer-fiókot ve
zetett a Váci-utcában. Nővére, 
Katja. akivel együtt vezette a 
Stühmer-fiókot, körülbelül vele 
egyidöben ment férjhez Pintér 
András volt századoshoz, akinek 
nevére még sokan emlékeznek: ez a

Pintér százados ölte meg pisz
tolylövésekkel baj társát és fel
jebbvalóját, egy honvédőrna
gyot, akit első feleségénél, 

Radulescu Helénáéi talált
peslszenterzsébcti hazukban. A fél
tékenység! drámával annakidején

~ “ *v*.v4 4 iw u  vouiub clC'Z,-
szonyt gyakran leheteti látni szóra
kozó- és vacsorázóhelyeken „egy 
pesti aranyifjú" társaságában.pc.,lt uruuyijju [ arsasaga 
Kultsárnak egyébként nagvobb 
adóssága van egyik belvárosi ven
déglőben, komoly összegekkel tar
tozott szomszédjának is, amellett 
és mint házmegbízott ebben a hó
napban

nem számolt el a lakoktól be
szedett közmunkaváltsággal,

amely 9—10.000 forintra rúg. Azt 
is tudni vélik, hogy üzlethez kezd
tek és az üzlet nem sikerült. Kult
sárék az utóbbi időben nagyon 
idegesen viselkedtek, barátaikat, 
kerülték, az asszony gondokról 
fejfájásról panaszkodott. Az ön-

Andrást a hadbíróság halálra ítélte. 
de a volt kormányzó megkegyel
mezett neki, büntetését tízévi jegy- 
házra változtatta. Kevéssel utóbb 
teljes amnesztiát kapott és szabad 
lábra helyezték. Akkor Széchenyi 
Bertalannak, a felsőhöz elnökének 
dunántúli birtokán lett jószágkor
mányzó. Az ostrom alatt Budán 
pusztult el, mint Légó-parancsnok.

De úgylátszik, hogy nemcsak 
Kultsárné, hanem Kultsár családja 
fölött is ott lebegett a végzet... 
A férj egyik húga, Kultsár Baby, 
néhány évvel ezelőtt

elevenen megegett.
Cigarettával a szájában aludt el, az 
ágy meggyulladt és Kultsár Baby 

Hosszó ideje kábítószerekkel, főleg i háromnapos kínszenvedés után 
morfiummal élt. az utóbbi hóna- | meghalt Másik húgának na Veres 
pókban másnak adta magát, j Pálné-utcai lakásán véletlenül fel- 
Egyébként a felszabadulás után robbantotta a fűtésre szolga ló gáz
nyomban belépett egyik szélsőbal- J palackot és a baleset következtében 
oldali pártba és par hónapja ál- hónapokig szenvedett Kultsár első

sokat foglalkozott a sajtó. Pintér gyilkosság napján látták az asszonyt

Sputz szalon átütő 
sikerű bemutatója 
össze tudta egyez- 
te tni a leguj abb 
párisi vonalakat a 
pesti izlós köve

telményeivel .

r*e*

Látta már 
F r a n k  I r m a  

k i r a k a t á b a n  a z  
angol n y ú l s z ő r  

k a l a p o k a t  
1 4 b . -  f o r i n t é r t  ?

amint a Belváros utcáin feldúlt 
arccal siet végig. Kultsár déli fél- 
egy tájban ment fel a lakásba és 
félliter konyak volt a kezében. 
Ez senkinek sem tűnt fel, mert 
italt gyakran vittek magukkal. 
Kevéssel utóbb érkezett haza 
Kultsárné, aki Bizsut, a kedvenc 

kutyát, beadta a házfelügyelőhöz. 
A kutya azonban

nyugtalan volt, ugatott,
mire a házfelügyelő-család egyik 
tagja felvitte a negyedik emeletre 
és becsengetett a lakásba. Az aj
tót Kultsár nyitotta ki. aki tán
torgott: nyilván Utas volt mar. . .

— A kutya nem altar lent ma
radni — mondták — sokat ugat.. .

Kultsár lemondóan legyintett és i 
így szolt:

— Hat akkor hagyja csak itt .. .
Ez a „hagyja csalt itt volt. Bizsu

halálos ítelete!
Bizonyos, hogy mielőtt kinyitot

ták a gázcsapot,
megittált a felllter konyakot

Miután ..A Holnap" körüli ese
ményekről a sajtóban egymásnak 
ellentmondó hírek láttak napvilá
got. nem érdektelen, lia A Reggel 
időrendben lerögzíti az ezzel kap
csolatos eseményeket. Pénteken 
délután félháromkor n nyomdá
szok két bizalmi embere bejelen
tette „A Holnap" szerkesztőségé
nek, hogy

a lapot nem szedik ki, mert a
munkásság érdekeit súlyosan 

veszélyeztette
A bejelentést közölték a Nyomdá
szok Szakszervezetével, majd érte
sítettek erről Mihály fi Ernő tájé
koztatásügyi minisztert. Mihály/} 
miniszter felkérte Kossá Istvánt, 
a Szakszervezeti Tanács főtitkárát 
közvetítő tárgyalás megindítására 
Ezután Sulyok Dezső jelent meg a 
tájékoztatási miniszternél és meg
beszélést folytatott vele

Szombaton délelőtt a parlament
ben Kossá alelnök szobájában kez
dődött meg a tárgyalás, amelyen 
rajta kívül jelen volt Halász 
Alfréd, a Nyomdászszakszervezet 
elnöke, Brumiller László, a Szak- 
szervezet főtitkára, ,.A Holnap" 
nyomdászainak bizalmi emberei, a 
Szakszervezeti Tanács két bizalmi 
embere, a lap részéről Sulyok De
zső főszerkesztő. Cs. Halász Ldjos 
felelős szerkesztő és dr. Elek János 
felelős kiadó. A tárgyalás ’ered 
menye az volt, hogy szakszervezeti 
részről közölték: miután a Házban 
Sulyok napirend előtti felszólalása

már elhangzott és arra Kisházi 
Ödön válaszolt,

az esemény túlnőtt a nyomdász- 
személyzet és „A Holnap" ma
gánügyén. most már politikai 
kérdés lett, amelyben a szak- 
szervezeti vezetőségnek kell 

állást foglalnia.
A Szakszervezeti Tanács pedig az 
üggyel nem tud előbb foglalkozni, 
mint hétfőn.

„A Holnap" szerkesztősége je
lentest tett az Újságírók Szövetsé
gének, amely rendkívüli választ
mányi ülést hivott össze 

A Reggel úgy értesül, hogy a 
nyomdászok követelései „A Hol- 
nap"-pal szemben olyan természe
tűek, hogy - -  miután mindkét 
részről ragaszkodnak bizonyos elvi 
állásponthoz —

megegyezésre egyelőre nem 
sok remény van: így „A Hol
nap" szombati és vasárnapi 
megjelenési szünete esetleg to

vább tart
Lapzártakor nyert értesülésünk 

szerint a szombati események 
miatt a Sulyok-párt lemondta mis
kolci nagygyűlését,

A hétfői tárgyalásoknak elébe 
vágni nem óhajtunk, de meg kell 
állapítanunk, hogy e vita köz
megnyugvást keltő rendezése nél
kül a magyar politikai sajtó 
további munkája bizonytalanná 
válik. Ez nem lehet érdeke sem a 
demokráciának, sem Magyarország 
egyetlen osztályának vagy rétegé
nek

Babanyecz visszavonul
A PoUányjöt rclrk \ ezéri^ay.gu- 

tója- lia ban yer/, 5>a!á zs min 
osztátyfönök, órtesülesünk szerint 
a közeljövőben visszavonul. ITgy- 
1 á t szí k, nemcsak a c i sa r e 11 a k k a I. 
hanem a ve/érijrazqatóval is némi 
bajok vannak a Doh ínyjövod<\knél.

H U S V E T R A

Modern és styl 
hidoroh
nagy választékban. Perzsa a 
szőnyegek. Vétel, eladási 
csere! Fizetési könnyítések!I

36* >
Mária Theresia Brandy, 
wt. Hubertus likőr,
Tojás likőr 
ss egyéb

iikörkiilönlegességek.
Kaphatók mindenütt.

T O G H I A  c* N É M E T H
Budapest, VII., Somogyi Báln
át 3-c. — Telefon: 220—631.

és az is lehet, hogy nagyobb adag 
morfiumot vettek be. A búcsúlevél 
annak a bizonysága, bogy a dédel
getett. kutyái nem akarták maguk
kal vinni a halálba. Amikor rájuk 
találtak a konyhában, az asszony a 
löldun han>attfeküdt, feje alatt di- 
vanypárroval. Piros pullover és 
szürke flanelt sportnadrág volt. raj 
ta, egyik lábán papucs, a másik pa 
pucs távolabb hevert a földön. 
Kultsár arcán vérző sebeket lát
tak: valószínűleg a haláltusa köz
ben beleütötte a fejét a kövezetbe.

A Kultsár-házaspárt. nem boncol
ják fel. Hiszen az önkéntes gáz 
halál nyilvánvaló. Hogy miért hal
tak meg valójában? Milyen kény
szerítő körülmények miat-t? Ezt. 
most nyomozza a rendőrség.

Temetésük hétfőn lesz.

Ma délután v a g y  o s íe : 
erő és hősüllyedés!

A Meteorológiai Intézet vasarnap 
délelőtt Jő-kor ai időjárás alukulá- 
sáról a következőket közli: Délnyu
gat-Európában változatlanul enyhe 
az időjárás, Észak-Eurépában azok
ban egyre növekszik a hideg és a 
lddeghullámok d<d felé nyomulnak 
előre. Ennek hatása már órákon be
lül érezhető lesz hazáinkban is és 
ezért ma délután vagy az esti órák
ban a. szél megerősödik, sok helyen 
lesz eső és a hőmérséklet visszaesik. 
A kedvezőtlen időjárás azonban ez
úttal csak igen rövid ideig (art, mert 
holnap mar újból kisüt a nap. A hő
mérséklet délelőtt 10 órakor Buda
pesten Iá fok.

A HAMBURGI ZOOLÓGIÁI
MÚZEUM 300.000 ÜVEGJÉBŐL
ELLOPTAK A BORSZESZT. Hó
napokig tartott, amíg a hamburgi 
fekete szeszpiac c forrását a rend
őrség kinyomozta.

Francia-Kiss Mihály 
Mezőtúron bujkál?

A kecskeméti népügyészséghez 
érdeke.; bejelentés erkezett Mező
túrról. E szerint az orgoványi bűn- 
por egyik lövádloU.ja Francia Kiss 
Mihály Mezőtúron bujkál. A  bu
dapesti népbiroság. ahol most fo
lyik az orgoványi por tárgyalása, 
átiratot, intézett a vidéki főkapi
tánysághoz és kérte, hogy Mezőtúr 
kornyékét fésülje.],- át: Keressék 
F randa-Kiss Mihályt.

B u í i d i t a  t á m a d á s
a Kalóz; - utcában
Vakmerő bandítatainadás történt a 

szabadsághegyi Kalóz utca 12. ház- 
b„u. Nemeik György 26 éves segéd
munkás pisztollyal a kezében és 
orosz szavakat kiabálva behatolt 
Varga Joachim házmester lakásába. 
Pisztolyával sakkban tartotta a ház
mestert, összeszedte a lakás értékeit, 
majd kívülről bezárta az ajtót, ijesz- 
tésül egyet a levegőbe lőtt és elme
nekült. Pisztolyát menekülés közben 
eldobta. Varga nagy ílggyel-bajjal 
kiszabadult a lakásból és fellármáz- 
ta a környéket. Németh már messzi
re elmenekült, de a farkasréti te
mető őrei végül is elfogták. Bevitték 
a főkapitányságra.

UCETOVEaSEáV tATAKNAPW 
márc. 30, ápr.3, 6, 'M-óraliOr
fi MAGYAR LOVAREGYLET
április 6,13,20,21. Kezdete 3 órakor.

tavaszi
kalapmodelljoj 
megérkeztek.

IV., Régiposta-utca 19.

MOST JELENT MEG

A regény legnagyobb elő mesterének új remekműve. Izgalmas történet keretében
kibontakozik Európa, India és Amerika mai élete.

Anglia és Amerika legnagyobb regónysikere.
NÉGYSZÁZ OLDAL. ARA KÖTVE 40 .- FORINT.

RÉVAI IRODALMI IN1ÉZET

mátka Mtf-fr|VllL Jszsef-krt. 23
VII. Erzsébet-krt. 48m ákka  m
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TŰKÖR

—UNIiRA*ruha és svéd élelmi
szer a hadigondozottaknak. Meg
érkezett Budapestre az UN HR A öt
tonnás, használt felnőtt-ruhákat 
tartalmazó szállítmánya, melyet 
szétosztásra a népjóléti miniszté -̂ 
rium rendelkezésére bocsátottak. A

Az olvadás egy húszíillérest so- I minisztérium úgy döntött,, hogy az 
dort valahogy a házunk elé. ott adományt teljes egeszeben a hadt- 
feküdt, néhány elázott cigaretta- gondozottak kapják A svéd Varos- 
csutka, rongydarab s egyéb hűl- íf,rcs2‘  1000 aelmiszercsama|bol
ladék között Olyan ártatlan sze- álló újabb segélyadomány_ küldött,
métnek látszott, mint a többi. Ho- k me'7,et f mte? BudaPest had.gon- 
lőtt pénz volt, ugyanabból a csa- ' dozottai kapnak:
Iádból való, mint a nagybályjai, 
akik háborút és békét, üzleteket és 
tőzsdei viharokat csinálnak, vilá
gokat formálnak és emberiséget.
Csak ő aludt. De nemsokára fel
ébredt s nyomban megmutatta, 
mit tud.

Három gyermek jött az iskolá
ból s ott mentek el, vidám beszél
getés közben, a pénz mellett. Jó
pajtások lehettek, mert egymás 
vállán nyugodott a kezük s arcuk 
oly lágy volt és oly kedvesen gyer
meki, amilyenben, a Biblia szerint,
Istennek különös kedve telik.

A napsütésben azonban — mert 
egy kicsit sütött a nap — most

S n tP i 'B i  á s t á k
T m étey v r  t$rs&őt

Vasárnap a toloncházba kísérték

— Olcsó az emberélet a pestvi
déki törvényszéken. Három feltű
nően enyhe ítéletet hozott a pest
vidéki törvényszék Borbély-taná
csa. Kócsa Sámuel pestszenterzsé- 
beti lakos, egy kádármühely égő 
kályhája mellett három benzinnel 
töltött kannát helyezett el, aminek 
Varró József lett halálos áldozata, 
180 forint pénzbüntetéssel szaba
dult! ld. Daróczi László kőműves 
az éjjeliszekrényen hagyta a töltött' 
revolverét. Tízéves fia játszott a 
fegyverrel, társát hasbalőtte és a 
gyermek másnap meghalt. Jogerő
sen 900 forint pénzbüntetésre ítél
lek. Brust Antal szigetcsépi föld
mű -es töltött revolverrel hadoná
szott. a fegyver elsült, s megölte 
Eisenbacher Gyulát, öf ugyancsak

és internálták Traeger Ernő volt 120# fonni pénrtnsanra.
miniszteri osztályfőnöket,aid a lta,tek' M r0,m
miniszterelnökségen teljesített I ugyanazontan ács előtt!

egyszerre megpillantották a szemét ] 
közt a húszfillérest.

— Nini, pénz! — kiáltottak fel.
S mintha puskából lőtték volna 

ki őket, egyszerre rárohantak a 
kis fémkorongra. S míg ezt tették, 
arcuk egyetlen villanás alatt át
változott, minden lágyság eltűnt 
róluk, minden fény, minden gyer
meki vonás s mohó, kapzsi, harcos 
arc lett a három lágy gyermek
arcból. Már versenytársai, sőt el
lenfelei voltak egymásnak, a kö
vetkező pillanatban meg is ütköz
tek: egymás hegyén-hátán birkóz
tak a húszfilléresért. Parázs vere
kedés keletkezett, nyomták, vág
ták, taszították egymást, az egyik
nek lekarmolták az arcát, a má
siknak letépték hátáról a táskát, 
a harmadiknak, rátapostak a ke
zére a harc hevületében s az csupa 
vér lett. Percekig dúlt a küzdelem 
a mocskos húszfilléresért s végül 
is a véreskezű lett a győztes: Ő 
Volt a legerősebb! Felkapta a pénzt 
s egy csomó szeméttel együtt 
zsebre Vágta. Arcán a győzelem 
tüze s a zsákmány örörrte lobogott, 
szemében vadság, gőg és erő.

— No? — kérdezte hetykén. — 
Akartok még?

És mutatta a véres öklét.
Amazok elhúzódták, féltek tőle. 

A győztes akkor megigazitoUa a 
sapkáját s fenségesen elvonult.

— A piszok! — sziszegte utána 
a másik 'kettő. — No megállj, meg
kapod még!

S arcukon már nem volt semmi, 
de semmi az előbbi barátságból, 
sem az isteni vonásokból, csak 
gyűlölet és bosszú volt. rajta. Az
tán elmentek s ezt vitték maguk.- 
kai. így játszódott le húsz fillér fe
lett a házunk elolt, egy kis jel
képes világtörténelem.

D a l l o s  S á n d o r

szolgálatot és sokáig volt a gyors
írási ügyek kormánybiztosa. 1942- 
ben a propagandaminisztériumba 
került, amelyet a németek bevo
nulása után ő vezetett. A nyomo
zás szerint ő készítette a Szálasi- 
féle „hűségeskű“ szövegét is, sőt a 
nyilas minisztert.anó.csok jegyző
könyveinek vezetője volt és részese 
a Szent Korona elszállításának. 
Két évi börtönre ítélte a népbíró
ság, de szabadon engedte, mert az 
ítélet nem jogerős. Az államvé
delmi osztály azonban internál
tatta.

— Beiktatták Pásztor Józsefet* 
Zemplén megye új főispánját.

Zemplén vármegye törvény ha lósági 
bizottsága díszközgyűlés keretében 
iktatta be Sátoraljaújhelyen fő
ispánt székébe Pásztor Józsefet. A 
kormányt Dulin Jenő belügyi ál
lamtitkár képviselte, az ünnepségen 
megjelentek Pártay Tivadar, Dubay 
István, Acsay László, dr. Rácz Gá
bor, Szakács József, Bodnár János, 
Fekete Jenő, Szabó József képvise
lők is. Az új főispánt dr. Berényi 
Sándor alispán üdvözölte, majd a 
kormány nevében Dulin államtit
kár, a megyei Kisgazdapárt nevé
ben Dubay képviselő, Abauj megye 
részéről pedig Acsay László. Az új 
főispán egyszerű földműves-ember, 
régi, kipróbált tagja a Kisgazda- 
pártnak.

— Nyárády pénzügyminiszter 
kedden érkezik Budapestre. Nyó,- 
rády Miklós pénzügyminiszter ked
den érkezik haza Budapestre. Az 
új pénzügyminiszter hazaérkezése 
után azonnal leteszi az esküt és át
veszi hivatalát.

— Perr Vikor, szekszárd apát' 
plébánosa. Perr Viktor apátot, a 
baranyai független kisgazdapárt 
egyik vezéregyéniségét ünnepélye
sen beiktatták Szekszárdion a bel
városi templom plébánosi tisztébe.

— örizetbevétel valutattzérkedé- 
sért. A főkaptányság központi ügye
letén vjilutaűzérkedés gj*anúja miatt
szombaton őrizetbe vették Dobák 
Valériát és Haász Jánosnét, született 
Lajkó Erzsébetet.

— Hathónapi börtönt kapott Csia

Jogerősen
h a lá lra lfr lté k  a győri 

„szám onkérő szék 4 4  

voSt vezető jét
Dr. Dömötör Zoltán csendőrfő- 

hadnagy, a győri számonkérőszék 
vezetője, szadisztikus módon val
latta az elfogott politikai üldözöt
teket. Megtörtént, hogy a. villa- 
nyozó kínvali aló készüléket ő 
maga tartotta az áldozat füléhez. 
A  győri népbíróság halálra Vélte, 
amely ítéletet a NOT szombati 
tárgyalásán helybenhagyta.

— Három testvér betörőbandáját 
fogták el. Szombaton e,te rajtaütöt
tek azon a. betör 6b andán, amelyet a 
főkapitányság Mág-nyomozó cso
portja már hosszú ideje keres. A 
banda „alapítója” három testvér: 
Tardes Géza, Torács Gyula és Biró 
Mártonná, Torács Mária. De volt 
még két tagja a „társulatnak” : Wel- 
lisch Nándor ruhatáros és Müller 
Lajos magántisztviselő. Most azután 
rendőrkézre kerültek.

— ítélet a Markovics-féle textil- 
drágítás! ügyben. Az uzsorabíróság 
Nagy Ferenc-tanácsa szombaton 
a késő délutáni órákban hirdetett 
ítéletet Markovics László és tár
sai árdrágítási ügyében. A bíró
ság Schwarz Józsefet az Uni rt. 
cégvezetőjét 1 évi és 4 hónapi 
börtönre. Krausz Béla kereskedőt 
1 évi, Hegedűs Sándor kereskedőt

Sándor volt MÁV-föorvos." A nép- 10 hónapi börtönre ítélte, míg 
bíróság Egeli László-tanácsa Csia Markovics Uiszlót, az Uni igazga-
Sándor volt MÁV-főorvost, aki or
vosi praxisa mellett tudott időt sza
kítani arra is, hogy a „Harc“ című 
lapba antiszemita cikkeket írjon, 
8 hónapi börtönre Ítélte.

tóját vétségben mondta ki bűnös
nek és ezért 4 hónapi fogházzal 
sújtotta. Az ítélet nem jogerős.

* Gramofont, lemezeket Rytmustól. 
Arany János-ulca 18. Udvarban.

„F A S O R " teniszpálwa
VII., Dam.ianich-utca 24. (Bajza-utca sarok.) Egyetlen belterületi 
10 pálya. Vállalatok, üzemek dolgozóinak gyors megközelíthetőség 
miatt különösen alkalmas. — Teniszoktatás. — Klubrendszerű 

tayéni beosztás is. — Pályák már bérelhetők.

1% hős renéór kimentett 
a Dmwbót e$ay életunt

m u m k á sn őt - •
Az este 6 órakor a Kossuth La- 

jos-íérnél a Dunába ugrott egy nő. 
A közelben szolgálatot teljesítő 
Tóth 69 József rendőr utána ug
rott és mintegy tíz percnyi küzde
lem után kihúzta a partra. A  men
tők a Rókusba vitték az életunt 
nőt és ott megállapították, hogy 
Permit Margitnak hívják, 25 éves 
munkásnő. Tóth Józsefet a közön
ség lelkes ünneplése közben az 
egyik őrszobára kísérték.

— „Minden hadifogoly haza
jön . . . “ — hirdeti hatalmas nem

zetiszínű keretbe foglalt plakát és 
az utca népe siet, hogy tudomásul 
vegye a jó hírt. De vájjon mit tar
talmaz a plakát? Egyszerű előfize
tési felhívást, vagyis a nemzeti- 
színű keret és az általános érdekű 
jó hír nem szolgál mást, mint egy 
lap reklámját. Az előfizetők tobor
zásának erről a szokatlan módsze
réről nem lehet elég súlyos bírála
tot mondani. A plakátot azzal 
ajánljuk a belügyminiszter úr 
figyelmébe, hogy járjon el a vak
merő és lelkiismeretlen társaság 
ellen, amely a közönség legfájóbb 
problémáját a saját zsebük javára 
hasznosítják.

—- A tavaszi sétának az este sebe
sültje is akadt. A Gcllért-hegy me
redek keleti oldalán sétált Petrány 
János cipész. Úgy látszik, hogy a 
szombat esti vacsora és szeszfogyasz
tás után nem állt elép biztosan a lá
bán, mert egy szikláról leesett. A 
kiálló kövek rendkívül súlyosan se- 
besítették meg. Életveszélyes álla
potban volt, amikor a mentők a 
Rókusba vitték.

— Az út vége Charles Plesner, a
Goncour-di jas Író utolsó legénye meg
jelent a magyar könyvpiacon, ö t  köte
tes regényciklusát fejezte be ..Az út 
végé” -ve! az író. A mii nemcsak izgal
mas, érdekfcszítÖ. hanem bölcses
séggel telített elgondo'koztató olvas
mány Is.

i

■""Ékszer — Modellek — Seregi, 
TV., Harr-köz 5., csak a félemeleten. 
Ékszerészmester, hiteti szakértő.

Munkaszolgálatos 
dráma, izgalmas 
b ö r t ö n n a p í ó
K í K ' Á L Y  P Á L :

f f  ö ' f ’H í '

mötyöUt moh
regénye

fo r in t
eimeny 
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Tel : 329—301.
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Fizetési kedvezményi
*

„ G a z d a g o d ja to k  m e g
1830-ban feltámadt Péris népe s elkergette a Bourbonokat. 

Ez volt ama híres júliusi forradalom, amely egyetlen ütéssel 
áttörte a falat, amelyet a Szent Szövetség Európa népei köró 
emelt. A júliusi francia forradalom a nagy francia forradalom édes 
gyermeke volt, s Heine, akit Helgoland szigetén ért a párisi ese
mények híre, a világirodalom talán legszebb, legléngolóbb sorai
ban énekelte meg a felszabadító nagy robbanást. De mire a költő 
Párisba ért, a forradalom tüze kihamvadt. Lajos Fülöp uralkodott 
Franciaországban, a munkás tovább is a régi szegénységben 
küszködött, a bourbonl arisztokrácia helyét a feltörő új rétegek 
foglalták el s a forradalom jelszava helyébe a sokkal józanabb 
és sokkal könnyebben követhető ige lépett: „Enrichissez vous!" 
„Gazdagodjatok meg!” A forradalom haszonélvezői természete
sen a legnagyobb készséggel fogadták meg a legfelsőbb helyről 
érkező bátorítást s a meggazdagodás közel két évtizeden a: 
szinte ünnepet ült francia földön. Meggazdagodtak a miniszterek, 
a miniszterek fiai, sőt unokái, meggazdagodtak a képviselők é 
szenátorok, a kijárók és ki jé; ónők, a pártvezérek és a pártiaor. 
Nem gazdagodtak meg a költők, hiszen Beaudelaire a legr.ö ' 
tebb nyomorban sínylődött, nem gazdagodott meg Balzac, al 
ezer gond közepette, az adósságok kopóitól hajszolva, valóságé., 
gályarabként alkotta meg élete halhatatlan művét, nem gazda 
godott meg Daumier, aki talán a legnagyobb francia rajzoló vei*, 
nem gazdagodtak meg a tudósok, mert Tocqueville, akinek a 
szavát ma is érdemes meghallgatni, távol állott o nagy tüleke
déstől. Ez eltartott 18 évig, mert 1848 márciusában, amelynek c/„ 
zadik évfordulójára most készülünk, a párisi nép újból feltámadt, 
elkergette a királyt, kisöpörte a forradalom haszonélvezői:, a 
meggazdagodó harámbasákat, akik demokráciát kiáltván, a saját 
iszákjaika! tömték tele. Ez a párisi március olyan hullámokat veit, 
hogy még a távoli Magyarországon ie darabokra zúzta a regi
rendet. ___ r„ „KISS DEZSŐ

BMP

— Magyar tanúság az auschwitzi 
perben. Elkészült az a hivatalos 
átirat, amit az auschwitzi per 
ügyében magyar részről küldenek 
a bíróság számára, a lengyel ható
ságok kérésére. Az Auschwitzba 
hurcolt magyar zsidókról beszél 
részletesen. A bíróság előtt a ma
gyar zsidóság kiküldöttje is megje
lenik: egy auschwitzi deportált, aki 
élőszóval adja majd elő a magyar 
zsidók kínszenvedésének és meg
gyilkolásának igaz történetét.

* Vegyen Florette rougeot Florette 
száj kendövei.

— Az ittas ember megtámadta a 
rendőrt, aki lelőtte. Kozma Péter 
alkalmi munkás az éjjel ittasan 
tartott hazafelé. A közelben szol
gálatot teljesítő Takács 24 János 
rendőr felszólítására nem állt 
meg. A rendőr erélyesebben is 
rászólt, mire Kozma nekiment és 
ököllel ütni kezdte. A rendőr elő
ször kézzel védekezett, de tehe
tetlennek bizonyult a nagyereju 
részeg munkással szemben, mire 
szolgálati fegyverét használta. A 
golyó életveszélyesen megsebesí
tette Kozmát.

Egérinvázió
a járásbíróság bűnjelraktárában
M A C S K Á K  J E L E N T K E Z H E T N E K  !

«

Ijedten állított be dr. Tamás Je
nőhöz. a büntetőjárásbíróság alelnö
kihez Fantó Gábor irodaigazgató, a 
bünjelraktár kezelője.

— Az egerek ellepték a raktárt! 
Az alelnök nyomban helyszíni 

szemlét tartott. Csak úgy nyüzsöglek 
körülötte az egerek, egyet-kettöt 
majdnem eltaposntt

Nemrégen még csak három-néRy 
egérke futkározotl a bűnjelek

között.
azután szinte egyik napról a má
sikra, annyira elszaporodtak, hngy 
most már száz meg száz rágcsál a 
raktárban. Három drót-egérfogót ál
lítottak fel, pár nap alatt 8,r> halálos 
áldozata volt a vadászatnak, de 
mintha mégis főbben lennének, mint 
azelőtt. Gyors vizsgalat követte a 
jelentest. Sorba nézték a letétként 
keze.lt

perzsa hantiakat, szőrméket, 
szmirna, perzsa és egyébfajta 

szőnyegeket, gyapjúszöveteket
és a selymek hatalmas tömegét, de 
szerencsére nagyobb baj még nem 
történt! Éspedig azért, — ami tisz
tán a véletlennek köszönhető, —

mert három töredék-zsák búza, 
kukorica és zab is van a rak

tárban.
Ér a gabonnnemü, nem mintha 
megvetnék a finom perzsát -- mégis 
kalóriadúsabb táplálók s erre vetet 
ték mjgukat.

Beszéltünk Tamás alelnökkel, ak*
meglehetős aggodalommal nyilatko
zott az egérinvázióról.

— Szinte tehetetlenek vagyunk 
annyira elszaporodtak! Megállapod
tam az irodaigazgatóval, hogy amíg 
más elgondolás nem mutatkozik:

nem szolgáltatjuk be a kukoricát, 
búzát és zabot, inkább ezt egyék, 

mint a perzsákat.
Nyitva is hagyattam a zsákok szá
ját, hogy könnyebben bejuthassanak, 
különben szétrágják azokat egészen.

— Nem lehelne macskákkal pró 
bálkozni? — vetettük fel szerényen 
a kérdést.

— Hát bizony az talán jobb lenne, 
de

honnan veszünk annyi maoskat.
amennyi ehhez a sok egérhez kelti' 
ne! Pedig komoly a veszély, mert 
van a' Jelétek között egy állítólag■>*

Stradivarius hegedű
la. Remek mag a tokja is, az érté 
kéről nem tudunk fogalm at alkotni. 
Ha ezt is kiszemelik . . .  Minden* 
esetre intézkedtem, hogy lehetőleg 
elérhetetlen helyre tegyék.

Akinek sovány macskája van, jé 
lenne, lia jelentkezne az Írod iim 
gáténál. Szíves fogadtatásban lenn*1, 
része. A cím : Markó-uica 27. jö 'd - 
szint.

S o i n o d y  E r z s é b e t
• »
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„feéfe gang“ elegáns banditáit
klubjelvény“ juttatta rendőrkézre

__ igazolványt kérek. . .  Személyi
igazolványt

__ Kérem szépen — Szól a jól
öltözött fiatalember. — Tessék. 
Dömötör Petri István vagyok, B- 
listás magántisztviselő.

Az ablakok világosak véges
végig' hatalmas razzia 410 előállí
tottját kell sorra venni. Ezek közé
tartozik

a kitűnő megjelenésű ifjú is,
akit a tisztviselő egyáltalán nem 
talál gyanúsnak és oda is állítja 
azok közé. akiket nyomban el jog
nak bocsátani.

De akkor egyszerre csak mü- 
ködni kezd a „narancshéi“ ! .

Az a bizonyos narancshéj, ame
lyen a legjobban kiagyalt bűncse
lekmények tettesei is el szoktak 
csúszni és kitörik a nyakukat. Ez
úttal a narancshéj

centiméter nagyságú kék ko
rong jel vény, amelyet vörös

esik szel át
Ezt a jelvényt a fiatalember a 
gomblyukában viseli.

— Mi ez a jelvény? — kérdezi 
a tisztviselő, aki már-már elbo
csátotta Dömötör Petri Istvánt

— Ez kérem? . . .
A fiatalember megnevez egy 

közismert spurtegyesiiletet, amely

nek azonban véletlenül — a rend- 
őrtísztvlselő is tagja!

— Várjon csak! — szól a tiszt
viselő és rámered három elegáns 
ifjúra, akik most egyszerre állnak 
elébe és a gomblyukukban —

ugyanazt a jelvényt viselik.
A nevük egyébként: Wiinsch Jó
zsef és Káron Béla volt fővárosi 
tisztviselők, valamint Baláy Attila 
volt repülőfőhadnagy.

A kék jelvény nagyon gyanús 
volt!. . .

A négy fiatalembert azonnal át
kísérték a detektív szobába, ahol 
egyre zavartabban viselkedtek. 
Egyik detektívnek eszébe jutott, 
hogy talán az 1046 augusztusa óta 
országosan körözött

„kék gang“ került a kezükbe
a nagy razzia során. Kopogni kéz 
dett a Morse-gép, csilingelt a te
lefon, a vidéki járások kapitány
ságaival keresték a kapcsolatot, a 
bűnügyi nyilvántartó ablakai is 
világosak voltak kivilágos kivir- 
radatig és mire felkelt a nap, már ! 
bizonyos volt, hogy

az ország legveszedelmesebb
taxi- és posta-rablóbanda,ja ke

rült a razzia acélhálójába.
Kora reggel a 25—26 éves gengsz

terek megtörtek és vallani kezd
tek. Balay Attila vallomása olyan, 
hogy Hollywoodban remek gengsz
terfilmet csinálhatnának belőle. 
Elmondta, hogy sorozatos posta- 
rablásokat követtek el, álarcban és 
géppisztollyal törtek a hivatalokra, 
s az országúton rablóit kocsikkal 
tűntek el nyomtalanul. Olyan hét 
is volt az életükben, hogy az or
szág különböző pontján négy ilyen 
gengsztertámadást hajtottak végre 
A tél beálltával

a taxikra „specializálták** ma
gukat.

A taxisofőr, akit néhány hónap
pal ezelőtt golyóval a fejében ta
lálták meg, az ö áldozatuk. Az el
szaporodó autórabi ótámadásokat 
ők követték el. Honnan kapták az 
ötleteket? Ponyvaregényekből! A 
nagyvárosok szállodáiban éltek és 
mulatták el a zsákmányt. Leg
utolsó szállodai szobájukban

négy géppisztolyt, hat revol
vert, sok töltényt és kilencezer 

forint készpénzt
találtak a detektívek. Bizonyos, 
hogy a banditák kihallgatása he
tekig fog tartani. De az is bizo
nyos, hogy a „kék gang** elfogá
sával javult a főváros közbizton
sága. v '

Haragosa, ismerőse meg
Magyar-Mannheimer Gusztáv nővérét 9

Huszonnégy órája hajszolják öz
vegy Kármán Ferencné, Magyar- 
Mannheimer Aliz, a. nagynevű 
festőművész, Magyar-Mannheimer
Gusztáv húgának gyilkosát.

A gyilkost az özv egyasszony is
merősei között keresik.

Péntekéin este, a gyilkosság idő
pontjában, az 51 éves özvegy
egyedül tartózkodott és Érmellé- 
ki-út 9. számú ház félemeletén 
levő három szoba hallos lakásá
ban. A rózsadombi bérvilla kör
nyékén csekély a forgalom, az 
esti órákban alig akad járókelő. 
Főkapuján idegen nem juthat be, 
mert az állandóan zárva van s a 
lakók kulccsal közlekednek.

A ház hátsó frontja azonban 
teljesen védtelen.

Az ostrom emlékeként, a villákat 
nem választják el kerítések és utca- 
hosszat végigjárhatja a kerteket 
valaki anélkül, hogy a házak elé, 
a: utcára kerülne. A tettes való

színűleg a hátsó fronton, a Garas
utca felöl közeliiét* e meg a házat 
és a hátsó lépcsőn jutott fel a la
kásba. Karmáimé a húgával élt a 
lakásban igen visszavonultan. La
kásuknak mindkét lépcsőházról van 
bejárata, ezek az ajtók azonban 
biztonsági zárral és lánccal vannak 
felszerelve. Kémeilő-nyilas is van 
az ajtókon és — mint a házbeliek 
elmondják — senki sem juthatott 
be hozzájuk anélkül, hogy előbb 
meg ne nézték volna a kisablakon 
keresztül: ki az érkező? A láncot 
akkor vették csak le az ajtóról, ha 
ismerős látogató érkezett.

Csakis ismerős lehetett a gyilkos. 
A házbeliek úgy tudják, hogy a két 
asszonynak, különösen az özvegy
nek.

sok haragosa volt, többekkel 
perben áüott-

A szombat délután tartott hely
színi szemle egyébként megállapí
totta, hogy Magyar-Mannheimer

Alizt nem baltával verték agyon, 
hanem éles vasdarabbal, ami a la
káséiban a kéilyha előtt állt, mint 
szikrafogó. A szerencsétlen nő ko
ponyájára mert hatalmas ülések 
valósággal elgörbítették az ei’ős 
vaslemezt. A gyilkos a kályha előtt 
fekve hagyta áldozatát és az első 
helyszíni vizsgálat szerint semmi
lyen értéket sem. vitt magával. Az 
este bejelentést tettek a főkapi
tányságon, amely szerint a lakásból

eltűnt egy szőnyeg.
Vasárnap délelőtt felmerült az a 
lehetőség, hogy az eddigi feltevé
sekkel szemben mégis rablógyil
kosság történt: a rózsadombi lu
xuslakásban élő özvegyet ki akar
ták fosztani, de Kármánné várat
lanul hazaérkező húga

megzavarta a tetteseket
s azok a hátsó ajtón át elmenekül
lek. A feldúlt lakásban talált nyo
mok szerint lehet, hogy többtagú

banda követte el a gyilkosságot
A gazdagon berendezett lakásban 

élő, de kisjövedelmű özvegyasszony 
újságban hirdette, hogy bútorokat 
ád el. Ezért

látogatók» ügynökök, érdeklő
dők jártak nála,

akikkel alkudozott. Újabb adat erő
síti meg, hogy olyasvalaki lehetett 
a gyilkos, akivel a lökásban h o s 

szabb ideig foglalkozott. A kályha 
mellett egy kosárban kismacskák 
voltak. A holttest helyzetéből és 
más körülményekből arra követ
keztetnek, hogy valószínűleg meg
mutatta látogatójának a kismacs
kákat, lehajolt a kályha mellé és 
hátulról ekkor ütötték fejbe. TJjabb 
bejelentés szerint egyébként a sző 
nyegen kívül több értékes kép is 
hiányzik a lakásból.

A 87 éves Márkus Emilia 
70 éve a Nemzeti Színház tagja
Most megvetette lábát a másfél 

szobában, amit házában meghagy
tak neki. A többi szobát idegenek 
lakják, felparcellázott birtok. Bú
torait és szőnyegeit, melyeket egy
kor Pulszkyak hordtak össze, nagy
nevű múzeumigazgatók (Ferenc és 
Károly, apa és íiú, Károly: g fiatal 
Emilia első ura) összetörte és fel
szabdalta a háború. Pedig — em
lékszem — mi volt, mikor az em
ber az előcsarnokból az első szo
bába lépett. Csupa gobelin a falon 
köröskörül, zöldárnyalatú, patinás 
faliíizőnyegek, nem mint a kirá
lyoknál, de mint a nagy műgyűj
tőknél, mert csak azoknál lehet ezt 
a ritka hervadt® ágú szépet meg
találni.

A szépségre ráfujtak, eltűnt, nin
csen! Egy-egy megmaradt régi 
olasz karosszék mellett fonott ker
tiasztalka sántít, az egykor meny- 
hyezetes, csavart oszlopú barokk- 
ágy faváza üresen áll, illetve be
léje kopott kis puhafaágyat állítot
tak, mert csak annak a rugója- 
matráca maradt meg. Mégis min
dennek vonzó a légköre ma is — 
mert ő lakik benne. Ő lakik benne, 
a művész és az asszony. És még 
valami. A nagy múlt. Egy vörös- 
borzszínű kendő rojtja, egy da- 
guerrotyp, egy csészealj — és a 
múlt megszólal. Énekel.

(A nagy szerepek fényképei nin
csenek a falon. Bizonyára ellopták. 
Mégis itt ül, velünk együtt, Júlia, 
Imogén, Ofélia.)

Emília. Ma is megvan a régi 
hangja. Az. arcán ott ül a kedves
ség, amely már örök.Fehér haja 
meglibben halántéka körül, valami 
velerezeg. ami olyan, mint a kisu
gárzás. Nőiesség — ma is. S ezt 
nemcsak mi érezzük, a régi béke
nemzedék. Márkus Emiliánpk ma 
is van rajongó ifjú gárdája. Fiatal 
tanárok, költők, tudósok .. .

így jár-kél Emilia ma is sajátos 
világában. Pedig sokat sürög, nem 
marad otthon, ahol házfelügyelő 
asszonya gondozza ugyan, de ahol 
a ráleselkedő múlttal és gondola
taival magáramarad. Nap mint 
nap bejön a városba, villamoson, 
autóbuszon és gyalog. Elmegy az 
emberek közé, beszél. Azt mondja: 
Romola — és látja az ember a kis
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igyon tokaji
tájborokat lermei(|iai !
Literenként kimérvé és Ízlésesen pa

lackozva állandóan kapható: 
R.-né Szása Ilona tokaji szólöbfrtoko* 

budapesti lerakatánál

Vili., Szentkirályi-utca 4.

keskeny-vékony, céltudatos Ni- 
zsinszkinét (aki közben író és elő
adó lett angol nyelven), amint a 
mittersili kastélyban gondozza fér
jét, az egykori táncost, aki már 
harminc éve elmebeteg. Nagy élet 
folyik azért mégis Mittersilben. A 
nemzetközi művészvilág nem fe 
lejti el Nizsinszkit s a nagy ameri
kai túrakocsik jönnek-mennek. Ro
mola nagyon jó hozzám.. .  Nyárára 
odamegyek pihenni. Azt mondja 
Emilia: Tessica •— és beszédéből 
kiviláglik, hogy másik leányának, 
Schmedesnének is megnyugtató a 
sorsa; most Géniben a dán konzu
látuson dolgozik. Azt mondja: 
„K yrá ‘ —, a nagyobbik unokájá
ról beszél s egy csöppet aggódik 
érte. Kyra Markovits-Nizsinszki- 
nek tízéves kisfia van, Vaclav, 
(mint híres nagyapja), Firenzében 
élnek, de Emilia régóta nem tud 
róluk semmit. Azután azt mondja, 
amit legesleggyakrabban: „Ta
mara . . . " — Tamara hiányzik neki 
legjobban, a kisebbik unokája, akit 
ő nevelt. Igaz, hogy az urával 
együtt, Szakáts Miklóssal, közel 
lakik hozzá, még a Pasaréten is 
innen és Tamara folyvást törődik 
vele. Most Tamarának megvan a 
saját külön élete, színészura, aki 
előtt jövő áll. saját külön kis 
lánya: a Kinga nevű dédunoka. 
Kinga ezüstszőke és a szeme ég
színű. Huszonkéthónapos és tíz szol 
beszél. . .

Mindez összefonódik Emília éle
tében. A közel és a távol, az első 
ibolyacsokrok és Kinga neve, az 
első rügyek a fákon és a tervbevett 
szeptemberi ünneplés. Memoárkö
tet is készül. Hetven év! Nem is 
igaz. Milyen kár. hogy nem lehet 
letagadni. Húsz évet, például. Ne 
próbáljuk çneg?.

Dé n e s  Z s ó f i a

fe d i cincii,
mertkíméletesen mos

£ a tárgyfelvételt megk
B u d a p e s t ,  V I., N a g y m e z ö - u t c a  8.
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Mától szabad a kivitel 
Amerikából Magyarországra
New-York City, máre. 20.

(Légi postán érkezett.)
A  washingtoni kereskedelemügyi 

minisztérium európai osztályának 
főnöke L. Horch ma a sajtó szá
mára adott nyilatkozatában kije
lentette, hogy

ezentúl nincs szükség külön 
engedélyre, ha Amerikából ex

portálnak Magyarországra,
kivéve, ha olyan áruról van szó, 
amelyben Amerika maga is szüksé
get szenved. Eddig Magyarország 
a® úgynevezett „E“ -országok közé

tartozott, vagyis azok közé, ame
lyek külön engedélyre szorultak, 
ha valaki az Egyesült Államokból 
olyan árut akart szállítani, amely
nek 25 dollárnál nagyobb volt az 
értéke. Ez ezentúl megszűnik, Ma
gyarországot is a „K“ -országok kö
zé sorolták be, amelyékbe minden 
külön engedély, ú. n. „General Li
cense" nélkül lehet exportálni. Az 
előkelő kormányhivatalok szerint

ez az intézkedés a két ország 
között való gazdasági érintke
zést lényegesen meg fogja

könnyíteni.

Horch annak a reményének is ki
fejezést adott, hogy a magyar kivi
tel is fejlődni fog és

Magyarország Amerikának 
paprikát, ágytoilat, különböző 
vetőmagvakat, húskülönleges- 
ségeket, bort és seprőt fog ex

portálni.
Ehhez az érdekes hivatalos nyilat
kozathoz a magam tapasztalatai 
után még azt teszem hozzá, hogy 
gyümölcspálinkáknak, libamájnak, 
húskonzerveknek is. itt igen nagy 
piaca volna.

Ruttkay György

Politikai okokból 
nem lehet az alkalmazottat 

azonnali hatállyal elbocsátani

Mi van az új terménybeszolgáltatási
rendeletben ?

Eróss János közellátási minisz
ternek a külföldi gabonaszállítá
sokkal kapcsolatban adott nyila- 
kozata szerint a gabonaellátási 
helyzet olyan, hogy a beszolgál
tatást kötelezettséget továbbra is 
fenn kell tartani.

A közellátási minisztériumban 
már készítik is az új termény
beszolgáltatási rendelet terveze
tét, a folyó termelési évre. Az új 
beszolgál látási rendelettervezet 
szerint;, ha & szántó terület egy 
holdnál nem több,

nincs terménybeszolgáltatási 
kötelezettség.

Az Öt holdat meg nem haladó 
szántónál holdankint 100 búza- 
kilogrammot kell beszolgáltatni 
Öt katasztrális holdnál nagyobb 
területnél, de negyven holdon 
aiúl a beszolgáltatási kötelezett
ség holdankint annyiszor három- 
mái több a. 100 kilogrammnál, 
mint amennyivel a szántóföld te
rülete öt holdnál több. Negyven 
holdnál magasabb kategóriánál a 
beszolgáltatás mértéke

holdankint 205 kiló termény
lenne,

A beszolgálta tási mennyiségből 
gyermekkedvezmény címén 50 
kilót kell levonni a gazdálkodó 
gondviselése alatt álló minden 
1—14 éves gyermek után. A be
szolgáltatást 50 százalékban ke
nyérgabonában, a másik 50 s*zá- 
szalékot beszolgáltatásra alkal
mas más terménnyel is lehet tel
jesíteni.

A beszolgáltatást csökkenteni 
vagy elengedni abban az esetben

lehet, ha a gazdálkodó szántóterü
lete több mint 50 százalékban laza 
homok, szikes vagy köves terület, 
vagy ha a gazdálkodó elemi kár 
címén földadómérséklésben része
sül. A  rendelettervezet ezután sza
bályozza a beszolgáltatás technikai 
módszerét. A  gabona összegyűjté
sét

a Mezőgazdasági Szövetkezeti 
Központ megbízott kereskedők 
vagy ezek bizományosai segít

ségével végzi.
E célból a terményíorgalom mi
niszteri biztosa, aki a gabonabe
szolgáltatás gyakorlati kivitelét 
irányítja, az ország területét vá
sárlási körzetekre osztja. A gyűjtő 
kereskedő a vételárat azonnali át
vétel esetén raktarba szállításkor, 
egyébként a vételi jegy kiállításá
tól számított 15 vjip alatt köteles

a gazdálkodónak hatósági termelői 
áron kifizetni. A községi elöljáró
ság a beszolgáltatás teljesítését a 
vételi fegyek alapján ellenöra. Az 
új terményárak megállapítása 
természetesen a szokásos időben,

az aratás után
történik. A  gazda a beszolgáltatás 
teljesítése után fennmaradó ter
ményeivel szabadon rendelkezik 
az egyes termények forgalmát sza
bályozó rendelkezések korlátái kö
zött Aki beszolgáltat ási kötele
zettségének nem tesz eleget, az a 
rendelettervezet szerint közellátás 
érdekét veszélyeztető bűncselek
ményt követ el és

öt évig terjedhető börtönnel, 
súlyos esetben tíz évig terjed
hető fegyházzal, legsúlyosabb 
esetben pedig halállal büntet

hető.
Ha a cselekmény kevésbbé súlyos 
elbírálás alá esik, a büntetés hat 
hónapig terjedhető elzárás, illető
leg pénzbüntetés.

A munkaügyi bíróság számos 
olyan perben hozott az elmúlt hé
ten ítéletet, amelyek az alkalma
zottak politikai magatartásával 
függenek össze. A  törvényszék 
Pogány Dezső-tanácsa kimondotta, 
hogy

alkalmazottat politikai maga
tartása miatt nem lehet azon

nali hatállyal elbocsátani.
A vállalatnak csak az a joga van, 
hogy az alkalmazottat az igazoló
bizottság döntéséig állásától fel
függesztheti. Egy másik perben 
úgy döntött a Pogány-tanács, hogy 
a Nyugatról hazatérő tisztviselő 
jogszerűen nem bocsátható el sem 
távolléte alatt, sem hazatérésekor, 
amíg az igazolóbizottság nem dön
tött. A Török Bálint-tanájcs egyik 
döntése ezerint

az igazolási eljárás egymaga 
ban nem ad .jogot az azonnali 

hatállyal való felmondásra.
legfeljebb arra, hogy az alkalma
zotti viszonyt a vállalat rendes fel

mondással megszüntesse. Nem le
het egyetlen alkalmazottat sem ki
tenni annak, mondja az indokolás 
hogy bizonytalanságban és kereset 
nélkül éljen. Kimondotta a tör
vényszék azt is, hogy a felmondási 
igény a felmondás időpontjában 
betöltött munkakör alapján bírá
landó el. Ha valakit vezető állásra 
alkalmatlannak minősítenek, az

csak jövő munkakörét befolyá
solja, de nem a múltban meg

szerzett jogigényét.
Ugyancsak kimondotta a törvény
szék azt is. hogy az a tisztviselő, 
aki a karácsonyi ünnepek előtt ün 
népi szabadságra elhagyta Buda
pestet, nem követett el szolgálati 
mulasztást akkor sem , ha a. hadi 
események miatt csak hosszabb 
idő után jelentkezett ú'jból szolgát 
lattételre. Ilyen esefben sincs helye 
az azonnali hatályú elbocsátásnak 
és a tisztviselőt a törvényes fel- 
mondási időre járó fizetése megil
leti.

Az angol bajnokságon is indulnak atlétáink?

Angol telivéreh az orosz lótenyésztésbenlt
Budjonm marsall, a Szovjetunió 

legendáshírű lovcistábornoka rend
kívül érdekes cikket irt a „Vörös 
Csillagában az orosz lótenyésztés
ről. Az a véleménye, hogy a háborús 
veszteségeket csak úgy lehet kihe
verni, ha szakítanak a köztenyésztés 
eddigi rendszerével és

angol telivérrcl nemesítik a fajt.
Bennünket, magyarokat azért is ér
dekelhet ez a kérdés, mert a háború 
előtt kétezer angol telivér állt ló
tenyésztésünk szolgálatában, míg 
most mindössze csak 80 telivérünk 
van (egyrészük elpusztult* más ré-
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szűkét külföldre hurcoltak). Bvd- 
jonni azt írja, hogy a donvidéki lo
vat tartja az orosz lovasság legjobb 
halasainak, sőt a kocsiszolgálatban is 
felülmúlják a többi lófsjtáV „Sztá
lin generalisszimusz mindenre kiter
jedő figyelméből — írja — az ötéves 
terv lótenyésztési elveinek megfele
lően katonai méneseket állítottunk 
fel. Hatalmas gazdaságokká alakultak 
ezek, ahol a lovakat a legmodernebb 
állategészségügyi és agrártechnikai 1 
vívmányok figyelembevételével ne- j 
véljük, angol teliverek keresztezésé- , 
vei." A lónevelő telepek, amelyek 
Budjonm nevét viselik, a doni és 
r oszt,ovi kerületek lóanyagából angol 
telivérrel való keresztezés utján 
olyan típust akarnak tenyészteni, 
amely egészséges, szép, kitartó, meg
bízható. gyors és Igénytelen. Hasonló 
utasítást kaptak az északkaukázusi 
telepek is. A Szovjetunió óriási pénz- 
áldozattal

kétszáz angol telivér mént vásá
rolt Angliában.

Az egykor világhírű magyar fél vér, 
amely az angol teli vérrel való ke
resztezésből sarjadt, « a legjobb 
igás-, kocsi- és hátaslovakkal látta 
el a gazdákat, csak nagyarányú an
gol teklv érkeresztezés útján regene
rálható. A földművelésügyi miniszter 
Igsürgősebb tennivalói közé tartozik 
ennek a feladatnak a megoldása!

Föl d  Aur é l

Élénkülnek az atlétapályák. A 
mull vasárnap a legszebb küzdelem 
a Vasas felnőtt versenyén volt, Ga
ray Sándor Szabó Miklósra emlé
keztető stílusban diadalmaskodott n 
gyors finisben. Garay tavaly négy  
bajnokságot nyert, „kismezeit", 800, 
1500 és 5000 méteres bajnokságot. 
Mire készül ezidén?

— 150Ö m éterre, — mondja A R eg- 
pel-nek — de azért, az 5000 m éteres  
bajnokságban én is ott leszek az in

dulásnál!
Nemrégiben hallottuk: egyesüle

teink azzal biztatják atlétáikat, ho^y
• legjobbakat kiküldik az angol

bajnokságra.
Sokat beszélnek erról a Vasasben e«.

— igen, — csillant fel Garay 
Sándor szeme — rég volt az, amikor 
magyar atléta diadalmas).odott az 
angol bajnokságokon. A legszebb ál
mom teljesülne, ha Londonban én is 
győzedelm esen  állhatnám m eg a he
lyem et.

Még három hét és itt a mezei baj
nokság. A jelenlegi formák szerint 
Garay biztos győzelm ét ígéri a 4 
km .-es verseny. Csupán Rátonyi és 
Hires lehet komoly ellenfele. A 10 
km.-es távon az újból komoly for
mába lendült Szilágyi és Szegedi 
vív nagy harcot.

Vidéki forduló a Nemzeti Bajnok
ságban. A legkeményebb küzdelmek 
vidéken  kerültek fc.qrra az e heti 
műsorban. A Ferencváros Szolno
kon, uz Újpest Szegeden  játszik. Kis
pesten  a győri ETO  a vendég, Dn- 
rogra u Haladás utazik. D ebrecen
ben  a szent lőrinciek  küzdenek, Pe
recesen  pedig a T estvériség  vív ke
mény csatát A Latorca-utcai pályán 
két mérkőzést játszanak, az MTK 
az E rS o-val, majd utána a Vasas a 
C sepellel küzd.

Több. mint kétszáz csapat küzdött 
vasárnap délelőtt a „Felszabadulási 
Váltó" győzelmi dijáért. A futók a 
Gellért-szál lótól Indultak el, a Hó- 
sök-terén levő cél leié.
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Mélyen megrendülve, Isten aka
ratában megnyugodva tudatjuk 
mindenkivel, aki szerettr és be
csülte, hogy

dr. B LEIER  GÉZA
a híerotet-kórháí fftorvosa

szombaton reggel, hoasrú stenvedés 
után cnendeaen elhunyt.

Temetése hétfőn, március .lí-e-n 
1 érakor lesz a rákoskeresztúri ír.r. 
temetőben.

Grásroló

Csütörtökön premier
Metro*Go!dw> n Mnycr-Mupejr

fiún

Jaffyak hétfőtől to niun a l̂or# 
válthatók ROTAI APOLIO—
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Reggeli levél
Tavasz a Házban

$ï&rke$ztùm maya tilé ci
tált ü* azt íu utasítóit adta, 
menjek be a líázbu ei írjak szó
rakoztató es megnyugtató cik 
ket arról, hogy a héthónapos 
zimankóé tél után milyen derűs, 
bekés és rem ényteljes a tavasz 
a nemzetgyűlés folyosóm . Már 
pinteken kora reggeltől a fo- 
ijosókon, a biijfeben ödöngtem, 
hogy a terepet tanulmány ózzam 
ex kiszemeljem a Mikszáth mo
dorában megirt beszámolóm  
jellemző és lehetőleg mulat- 
súlyos figuráit. M értéket v e t
tem a. nőseimről. Az elmúlt 
I élesztendőben a képviselő 
urak bundában, ködmönben, 
bélelt bekecsben, télikabát- 
ban üldögéltél: a pirosszŐnye- 
pes folyosó hires pamlagain, a 
Intőbb a sipkáját, kucsmáját, 
kalapját is a füléig behúzta, 
nehogy m egvegye az Itten hi
dege. Mert a folyosók bizony 
Hitetlenek voltak és a nagy 
ablakokon, meg erkélyajtókon  
csakúgy dűlt a hideg szél a be
fagyott Dunáról. C*ak az ülés
termet fűtötték  —  17 fokra; nem 
többre, mint egy központifűté 
ses pesti lakást. Most az első 
knioymclcg fényesség barátsá
gossá varázsolta a folyosót és a 
nemzet követeinek arca w 
mintha engedett volna fagyos 
méltóságából. A legkorábban 
kelő képviselő, a testes Nagy 
Ignác uram éppen most tömte 
meg aranysárga lajtékpipáját, 
kicsihol, rágyújt és egykedvűen 
ereget i a füstöt. Meg is kérdem 
tőle, hogy áll a bál a nagy poli- 
i lkában? Azt mondja, Iwgy 
u zovgya :

—■ Az a beszéd, hogy hál- 
>r erre való nézvést. Tudni keji 
azt, hun, merre és mer?

Miután így hiteles értesülést 
x..ereztem a helyzetről, nézde- 
gé'tem  a képviselő urak fe l
vonulását, A Ház két legmaga
sabb tagja, a két méternél i* 
derekabb tolnam egyei Borbély 
János és a somogymegyei Ko
vács József együtt jöHek, dél
ei yen lépkedve. Könnyű nekik, 
ők Ut a legmagasabbról nézik a 
politikai esem ényeket! Mint 
mindig, most is együtt jöttek az 
- zakmagyarországiak, Borsod, 
Zemplén, Ahaúj kisgazdapárti 
követee a fehérhajó. Dubai/ Ist
ván, Bajcsy-Zsilinszky egykori 
hajtársa, Iiácz Gábor, a nagy
bajsza Pocsay Laci bácsi, a sze
líd, Amerikát és Kanadát is

megjárt Szakács József, « kis 
mezőkövesdi matyó, G. Tóth 
József, aki tisztségbe került ne
hány hete: a politikai bizottság 
tagja. A tolna tamási Maczkö 
Lajos csatlakozik hozzájuk, aki 
arról nevezetes, hogy neki van 
a legszebb bajusza. (Csak Tak
sonyi János vetekszik vele, a 
Paraszt-blokk érdemes elnöke.) 
Feltűnik, fejebúbján zöld kalap
ja val, a szőlősgazdák pergő- 
szavú patrónusa, Adorján Jó
zsef, hevesi képviselő és tőle 
legalább tíz méter távolságban 
a gyöngyösi Csépány József, 
akinek soha ki nem ürülő Szuoa- 
izeszes butykosa kézről-kézre 
já r . . .  Ax első kereszt folyosó 
pamlagán a szabadságpártiak a 
karcsú, fiatalos Nagy Vince kö
rül gyülekeznek. Közülük csak 
Hegymegi Kiss Pál, a mai Ház 
legrégibb tagja, aki nyilván a 
tavaszra tekintettel lenyír ta a 
szukállát, bolyong egyedül a 
folyosókon, Szájában a debre
ceni pipa és arcán a honfibú k e
serűsége. A kiskunfélegyházi 
Kiss Ferenc a Németországban 
elpusztult Horváth Zoltán man
dátumának örököse, olyan vér
mes ember, hogy még a kis- 
Icabáfját is a ruhatárban hagyta 
és sárga mellényben készül a 
közbeszólásra . ..

Nézzünk a baloldalra, ahol 
F -ago Lászlónak, a legcsiszol- 
tabb elméjű szociáldemokrata, 
képviselőnek uan szépszámú 
hallgatósága, mig abban az ab- 
lakmélyedéibcn, ahol negyed
századig Rassay Károly keserv- 
lelte a váltakozó kormányok 
életét, Peycr Károly Ütötte fd  
folyosói szállását. Szeder Fertm-c 
az újságírókat tartja szóval és 
a harsány vidámság egyre több 
hallgatót vonz a közbecsülesnek 
örvendő képviselő köré. A komé 
munis ta képviselők már az ülés
teremben vannak, az 6 balszélső 
pamlagukon Gerő miniszter ül 
elmélyedve, műszaki rajzokat, 
mappákat és aktákat tanulmá
nyoz.

Most Varga Béla, a Ház el- 
nőké vonul végig a folyosón, 
barátságosan mosolyogva szőrit 
keret a képviselőkkel, utána a 
Ház fi$zt. viselői, akik az ülés 
vezetéseben segédkeznek. Pfeif
fer Zoltán rohan régig a folyo
són, ó az egyedüli, aki nem ve
tette le felsőkabátját. Alig tud 
lépést tartani vele hűséges hive. 
Futó Dezső. A népszerű és min-

jókedvű Parlag To udurt 
*?ázan is meg gratulálják: kis
lánya keresztelőjéről érkezett 
Miskolcról, Éppen a pirospozs
gás, délceg Hajdu-Németh La
jos, a sopronmeyyei vasgyúró 
óleli szivére.

Megszólalnak u csengők, a 
képviselők az ülésterembe tó
dulnak. Nyugodt, aránylag 
csendes nemzetgyűlés volt az 
első tavaszi napon, a vihar- 
csengő egyetlen egyszer zúgott 
végig a néptelen folyosókon. Lz 
volt pénteken, Fájdalmas Szűz 
napján.

Szombaton a napfény felé 
valami felhő tolakodhatott a az 
óriási ablakokon szürke borulat 
vetett árnyékot a márvány
falakra. S ez a szürke ónszín 
bizonyos keménységet kölcsön
zött az arcoknak. Alig kezdő
dött az ülés, már olyan képe lett 
a Háznak, mintha nagy ököl
tusára készülne két vérig sér
tett ember. A szélsőjobb és a 
szélsőbal csapott össze, Sulyok 
Dezső napilapjának ismert 
ügyében. Az arcok kidagadlak 
a kiáltásoktól, a halántékok 
lüktettek, az arcok kivörösöd
tek a bőszültségtől. Mindez 
félórahosszat tartott, aztán meg
enyhült c. hangulat. A tavasz 
azonban búcsút mondott a t. 
Háznak . . .

Délben már néptelen « fo
lyosó. Közel négyszáz képviselő 
szorong az ülésteremben. A fo
lyosói hamutartókban lévő szi
var és cigaretta mértéké az ülés
teremben lezajló politikai ese
ményeknek.

A miniszterelnök beszél

Nemzeti Kamaraszínház: Romok
Pirulva vallom be örök partne

remnek, az olvasónak, hogy Háy 
Gyula uj müvének bemutatója 
után, a Nemzeti Kamaraszínház 
finom hangulatú előcsarnokában 
olyan mozdulatot tettem, amit 
őszintén, restellak: - -  meg vakar
tam a fülem tövét!. . .  Mint tud
ják, a fejlődés kezdetleges fokáig 
jutott embereknél ez a tanácsta
lanság jele. Körülbelül ennyit je
lent: „Ejnye no, hát én. most mi
hez kezdjek? . Igen, ejnye no, 
hát én most mit is kezdjek Háy 
Gyulával„ akinek kiváló írói ké
pességeit nagyra értékelem, akiről 
nem egyszer írtam le a papirosra 
elismerő szavakat, aki... nos Igen: 
aki ezúttal is bizonyságot tett ar
ról, hogy drámai ösztöne jó és bi
zonyos feszültséget árasztanak a 
szavai, d e .. Ez » ,.de“ nemcsak 
Háy Gyulával szemben fejez ki 
udvarias ellenkezést, hanem az 
irok egész sorával szemben, mert 
sokai lom a politikát, amit most a 
színpadtól kapok. Korunk — ezt 
saját bőrömön is tapasztalhattam! 
— jellegzeteen politikus korszak. 
Nem lehet menekülni a politiká
tól öv, emberi élet egyetlen 1er li
léién sem. De a színházban éppen 
az ilyen keserűen és végzetesen 
politikus korszakokban a színjá
ték örök okát és lényegét, o.z

zeát: néhány őrara szeretnek el
szakadni saját életem gyötrelmed
problémáitól. Nem akarom meg- 1 
hirdetni azt a képteleti tétel i, 
hogy a színpadnak semmi köze » 
inai élet problémáihoz, nem szó
lok a politizáló színpad ellen sem, 
mert az írónak kötelessége, hogy 
szem benézzen kor ónak nagy kér
déseivel és .-«uivexén joga, búgj' 
akár politikai nézeteit ia világgá 
kiáltsa Shakespeare is meglátta 
ezt De a shakespearei időszerű 
ség olyan költői var ám», hogy 
időfeletiivé lesz. Háy Gyula e.t! 
sok más írótársa túlságosan bele- 
ragad, a mai napiba. Nem az a baj., 
hogy ez a ,.Romok: 4 nagyon is idő
szerű, fájdalmasan és botrányosai*; 
klőszerű politika i -bűnügyi euet fe
lé mutat, csak ott a hiba;, hogy a j 
író nem tudja felemelni a témái; 
az ujságripott lapályáról & költői 
ítélkezés ormáig! Az előadd 
egyébként jó. amiben Gellén 
Endre rendezőé a legfőbo érdem. 
Sulyok Mária elragadó alakítása, 
Tőkés Anna nagyszerű megjele
nése lldsvay Katalin, Gyarmati 
Anik >, Rákosi Mária tehetsége. 
Gőzön lenyűgöző alakítása, Hor
váth, Balázs, Bozóky és Somogy- 
vári játéka sokat tes* a siker ér 
del oen. Uray ismét Önmagát" 
Játssza, azzal & tartózkodásba:,

álmot keresem, a költészet vará- 1 amely őt jellemzi. Bal»»®*. Imi**!
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Tarzan New-Y s íkban

1 . HÉETI FIIMBIRÂLAT
Tarzan•K—rmi

A „civilizáció-undor" 
filmje

< 2 f
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l e e ti n t ft a kiaknázhat. Ez a. f i i  m 
a t ü ni e g í z t è s t s z o l g á l j a  és  
» l is é r t  a c é l j á t !  Hogyne, 

é l e t e  a ! mikor c r á b í a i pan  k. r d c ló t  
dzsungel- i látunk, miután előzőén a híradóban. 
oen kéz- ! szerencsénk volt a h a z a i t  végig- 
irtHik .7 élvezni. Marie M o n t e z  gyönyörű, J ’ " teremtés, de lélektelen és kifejezés-

ícied.*" 00 “ ’ leien.. T á n c o l n i  az on b a »  
dogaágban, feleségével es gyerme- t ü n d ö k l ő é n  tud! A nói «ze
kével, A fehér emberek elviszik a i f^plök izgalmas szépségük. Nagyon- 
„boyt", de Tarzan utánuk megy a ci- I érdeken férfitípus Jón H a l L 
vüizációba, New Yorkba, ősi ősz- \ S a b u, a dzsungel fia nwgn&tï, 
tana itt «*m hagyja el, állati dzaun- ’ mióla utoljára láttuk. (Cornt.n,

Folytatójago* premierben folytatja 
Aíndalmaí előadásainak «sorozatét a 
„Yankee Doodle“ b Lloyd Filmszín
házban. A nagy zenésül m Szent- 
intvánvároai premierje kedden lesz 
— es m. érdeklődés máris óriásid

.4 ..Három nővér", Csehov remex- 
műve. csütörtökön, április 3-án ke 
rül előadásra a Vígszínházban, a 
Magyar Szovjet Művelődési Társa
ság védnöksége alatt, Horváth Ar-
gád emlékezetére. Bevezetőt mond 

'area* József. Főszereplők Üayka 
Margit, Gombaszögi Fridta. Mary 
Mária, Ruttka i Éva, Kende Paula,

gelügyessége jmogüegitl, 60 Tnéterp.s 
magasságból ugrik a tejigerbe, ház
tetőkön szaladgál és verekszik — a 
gyermekért, akit rajongásig szeret! 
Végre kimenti a cirkusr.banditék ke- 
zéböl és visszatérhetnek az őserdőbe, 
a. vadállatok közé, ahol csend és 
béke uralkodik. Nem úgy, —• mint a 
civilizációban, izgalmas, szép film. 
Talán túl rövidl (Városi Színház.)

F o r v m, S c o. i a.}

Ax e ir a d  fia
Oro«x

lAckie Cooganí ,,

Katajev gyö
nyörű reg ív 
nyét ülnté- 
sítették meg 
Szeretet ér. 
el a mesét

M e ice g i szóró id
időszerű tém a:  

forradalom
és összeesküvés

meleg lény arasztja 
amely elvisz bennünket egy isme 
rétién tájra: az orosz katona lei
kébe! Egy elvetemült német jár
őrön. és egy elrugaszkodott német 
„tolmácsnőn" kívül csupa jó eni- 

radalom és beivel találkozunk ebben a íüm- 
összeeskü

vés. Ifi. Na.

A napi
rend: tőr

ben. A Ids Ványa, aidt ar. őzre a 
fogadott örökbe, az apátlan-anyát- 

noicon ko- jan kölyök, sok szenvedés után. ke
szerelmi élet, ármányok, féltékeny- ; : 11 ‘J .vd.on<u íSKOiaba, fcuonnau 
■égek, irigységek, knríi'zánok, vere- üszt lop a hadseregbe nd-
kedések és párbajok. A film nem : <Lk nem nyugszik, amíg német föl-

Timár József m. v., Bárdy György,
Bárdi Ödön, Bo.nkő Gyula, Justh
Gyula, ^Máiray József. Rá lányi Ró-1 tartozik a remekművek közé, d« * dön maga is elsütheti az ágyút. A

« .................. Edwige Feuillére érdekes egyénisége '
vonzó. A többi szereplőt a!'g re.sz- 
sviük eszrft. Még Raymond Rouleaa- 
ról sem mondhatunk sok Jól: ezúttal 
modoros «m émelygős. iFoyal 
Apolló J

bért, Szakán Miklós, Zoltán Pál. 
Rendező: Marion Endre, di.szlelter
vező Neógrády Miklós, jelmezter- 
ver.ö Márk Tlvndter, zenei vezető 
Ftteher Sándor.*

1 ids Ványa eredeti, oko3, tehetséges 
színes::, nagy óHékc az orosz film- 
játszásnak. A katonák *negszemé- 
lyesitői kiváló jellemszínészek 
(Urániád

K*V.«r»6 ,

M-

A világ Jegkiresobh énekeseBING C R O S B Y
a világ leghíresebb lanooen

FR E D  A STA IR E
u világ leghíresebb komponletáI»

IRVING BERLIN
egy filmen
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O IT  Y K A M A R A

Atábial éjsiahák j , " “7 "  fi
Nepkelel. . .  I Sehtirezáde

meséli öreg háremőr, majd az 
ezeregyéjszakái világ titi:aival és me.
séivel ismerkedünk meg. Van itt. bő
ven szerelem, hajsza, gyilkosság ve
rekedés, háború, égő sátor, és
mindaz, amitr a te c h n i col or-  sfcák.

*
A JÖVŐ HÉT RlMESEMÉNYit!

c* < e t a G s r b o  Budapesten még 
l>a nem mutatott tilnrjét tűzte mü- 
sorra. e heten « R o y a l  A p o l l o  
Az „Egész évben farBfing14 Mopex-ftlm 
fti h „Lídia" Korda-film szintéri hi- 
don.ság Az üj műsorokat m á r  a 
h ú s v é t i  ü n n e p e k  a l a t t  JAta*.

M A G Y A R  É R T É K  E K !  í«ni

tla riiü U -ty  T fACM - Baiafais. TJAoz
E G Y  N É , P  
N E V E L Ő I

Uj magyar tanulmánykötet
Tíz portré azokról, akik 
ut.at mutattak népünk de 
m ok fal ikua nevelésében.

Ara kötve Wk—

Knpfwtált mindem konyvkároakertéehfm * Ijj Idők kfftdáM

Uj magyar regény. Hőse) n 
tudomány megszállottjai. 
Izgalmasan érdekes, magas
irodalmi színvonalú iras

Am  kóiT« 20,— F'i

■•XíÍS
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ícZa TUrZteh
Hi nekünk meg kell mop da

nánk, hogy a s z ó  s z a b a d s á g a  
nem puszta szó, hanem n e mz e t i 
Juss, melyet oda nem ajándékoz
hatunk. Mi ő r • I, nem pedig t u- 
l a j d o n o s a l  vagyunk ezen jog
nak. Ha a nemzet nem gondol 
kiesével, ha kész azt feláldozni, 
elvesztegetni, ám lássa. Ô a tulaj
donos; de mi, j u s s a i n a k  vá
l a s z t o t t  őre i ,  azt, ami  
h ű s é g ű n k r e  b í z a t o t t ,  el  
v e m  p a z a r o l h a t j u k .

D e á k
«

KÉTHLY ANNÁT, a nemzet- 
gyűlés köztiszteletben álló alelnök- 
nőjét, aki homlckűreggyulladásban 
megbetegedett, két hét óta laká
sán ápolják. A ne izetgyűlés tag
jai pártkülönbség nélkül érdek
lődnek beteg képviselőtársuk 
hogyléte felöl és vasárnap öröm
mel vették tudomásul, hogy 
Kéthly Anna állapota örvendete
sen javul és a húsvéti ünnepek 
után már ismét megjelenik a par
lament ülésein.

*
Szarsz arcbőrnek: VITAL-créml

*
A „QUEEN ELIZABETH*4 fedél

zetén utazott Európába Somerset 
Maugham, hogy a tavaszt cap- 
ferrati híres villájában töltse, 
amelyet a háborúban teljesen ki
fosztottak s amelyet az agg író 
most újra berendezett. A hajó in
dulása előtt természetesen kérdé
sekkel ostromolták az újságírók s 
Maugham kesernyésen megje
gyezte a „New-York Times” tu
dósítójának: „Maguk ugyan jól el
bántak velem!" Hogyan? Mikor? 
— kérdezte az újságíró. — „Az 
előre elkészített életrajzomban 
olyan hűvös hangon emlékeztek 
meg rólam jövendő halálom ese
tére, mintha valami kis vidéki 
amerikai író lettem volna!" — fe
lelte Maugham. Most lázasan nyo
moznak a ,, New-York Times” 
szerkesztőségében, hogyan került 
Maugham kezébe a hét lakat alatt 
őrzött, előre kiszedett életrajz!

*
Kirobbanó sikert aratott Patai Fe

renc képesített bőrdíszműves-mester 
(Városház-u. fl.) a Niosz divatbemu
tatóján. A leggazdagabb fantáziájú 
női ízlést is kielégítő retikül-csodá- 
kat láttunk & felvonuló manequinek 
kezében.

*
ÚJGAZDAG PESTI HÁZASPÁR 

képet vásárol az előkelő belvá
rosi műkereskedésben. „Csak régi 
klasszikus festményt akarunk! — 
jelentik ki, mire a kereskedő na
gyon szép korai olasz Golgotaké
pet mutat nekik, amit meg is 
vesznek. „Igen jó festő ez az 
1NRI, ugyebár?" — jelenti ki
nagy megelégedéssel az asszony.

As önkormányzat nagykorúvá 
team, ■ a szabadság ama mesés 
lándzsa, amely meggyógyítja a se
bet, melyet, ü*!

K o s s u t h
< #

CINECITTA. AZ EGYKORI 
OLASZ HOLLYWOOD — írja 
Radocsay Dénes Rómából a No
tesznek, — megkopott, megkomo- 
lyodott. Félretolták a csillogó 
díszleteket, sarokba kerültek a 
Jupiter-lámpák, por rakódik a 
íümfelvevőgépek vastag lencséire. 
Az egykori hatalmas felvevöterme- 
ket függönyök osztják szét ,,szo
bákra" s itt zsúfolódnak, bábeli 
nyelvzavarban mindazok, akik 
nem térhettek még mindig haza, 
vagy jobbnak látják elkerülni az 
otthoni tájakat. Legtöbben a tá
voli világrészek felé tekintenek 
sóvárgó szemmel. Magyarok tán 
ezren is lehetnek közöttük! A 
Cinecitta pedig hallgat és Ügyel; 
egyszer a valóságban is átéli mind
azt a tragédiát és romantikát, ka
landos életregényt, amelyet nem is 
oly rég játékos íilmszalagokon 
küldött a világ különböző tájai 
felé.

*
KISZABADULTAK JÉGBÖRTÖ- 

NüKBÖL az uszályok, festik, ta
tarozzák, csinosítják a személy
hajók karcsú testét is, a Duna fö
lött tavaszi szellők lengedernek: 
nemsokára megindul a forgalom! 
A bécsi vonal hajóállomásainak és 
rakpartjainak helyrehozatalán lá
zasan dolgoznak már, Linzből ha
zafelé készülnek az összes magyar 
hajók, a budapest—pozsony—bécsi 
forgalom életet visz majd a „kék 
Duna” hátára, a bizakodás tavaszi 
hangulata árad szét a víz felett és 
a partokon . . .

#
Francia kocsma, remek vacaora, vi

dám zene, Rotisseria, Andrássy-út 41
*

.,GAFNI MIKLÓSNAK” , miként 
Ruttkay György Írja New York
ból, „szinte példátlan a sikere 
merikában". A fiatal magyar 
tenoristának ez már a harmadik 
neve: Weinstocknak hívták, ope
raházunkban Vári-Weinstockként 
szerepelt, most pedig Gafni Mik
lós lett belőle. Az amerikai sajtó 
magasztaló bírálatai után nagy 
amerikai pályafutást jósolhatunk 
az ifjú magyar énekesnek, akiről 
most a „Life” közöl egész kép
sorozatot.

»
Ugye sajnálja irhabundáját pisz

kosan eltenni? Forduljon bizalommal 
Kenedy éa Társa szűcsökhöz, akik 
újjá varászolják. (Váci-u. 7. félem.)

*
VARGA ISTVÁN ÁLLAMTIT

KÁR, az Anyag- és Arhivatal el
nöke tíz nap óta nem jár be hiva
talába, mert régi epebaja kiújult, 
kénytelen az ágyat őrizni. Az ál
lamtitkár ezért kénytelen lesz a 
debreceni egyetemen hirdetett 
előadásáról is lemondani.

MEDDIG ÉLt'NK
Ember addig él, amíg «

Sors akarja.
Nemzet addig, míg a somtól

Kicsikarja.
Pal ágyi  Lajos
*

AZ 1948. ÉVI OLIMPIASZRA 
53 NEMZET KÉPVISELŐIT HÍV
TÁK MEG. Csak két nemzetet 
zártak ki: Japánt és Németorszá
got! Oroszország is elfogadta a 
yneghívást és csatlakozott az Ama
tőr Atléták Világszövetségéhez!

-X*
SÁROSPATAKRÓL ANGOL- 

NYELVŰ MEGHÍVÓT hozott a 
posta a Notesznek: a hfres-nev®- 
zetes református kollégium invi
tált bennünket a „Julim Caesar" 
angolnyelvű előadására, amelyet 
,Jn English by the Hoys" angol 
nyelven a magyar fiúk játszanak. 
De nemcsak a szereplők lelnek ki 
a diákokból, hanem a „Stage Ma
nagernek is: E. Zsindely VIII. és 
S. Perényi VIII. o. tanulók, nem 
szólva arról, hogy díszleteket is 
„Scenery designed and painted” 
M. Molnár VIII. osztályos pin- 
gálta. Julius Caesar-t, — miként az 
angoinyelvü színlap mondja, — J. 
Nagy, Marcus Antonius! T. Sza* 
lay, Brutust. G. Diener, a sápadt 
Cassius t L. Sinóros, a fondor Cas- 
cát I. Sipkóy, Octavius Caesart 
G. Svehla alakit ja. Persze, a 
Shakespeare-tragédia két női sze
repét is fiúk játsszák: Calpur- 
niát A. ValAdy és Portiát Af. Fal- 
tys . . .

*
Neuinann Berta női divatszalon, 

V., Dorottya-utca 3., telefonszáma 
változatlanul 181—863, a legújabb 
telefonkönyvből tévedésből kimaradt.

*
NEMCSAK A FECSKÉK a ta

vasz első hírnökei, hanem az építő
munkások is. Aki végigsétál ma 
Pest-Buda utcáin, látja, amint min
denfelé téglákat hordanak, geren
dákat cipelnek. A figyelmes szem
lélő észreveszi, hogy ezek nagy
részt javító munkák és a híradás 
szerint vidéken még ennyit sem 
láthatunk. De azért munka ez már, 
nekirugaszkodás és — Ígéret. A 
pesszimisták szerint: csöpp víz a 
tengerben! A derűlátók azt mond
ják: csepp vízből lesz a patak, pa
takból a folyó, folyóból a tenger.

Élénk feltűnést keltettek a párisi 
útjáról most hazatért Tolnainé ka- 
lapmodelljei, melyek gyönyörűen át
alakított üzletében (Petőfi Sándor- 
utca 18.) már kaphatók.

*
SVÉD SÁNDOR MINT MAGYAR 

NÉPDALÉNEKES örökítette meg 
önmagát az RCA—Victor-gyár 
négy hanglemezén. Olvadékony, 
puha, melegfényű baritonján száll 
most szét a világba a „Csak egy 
kislány . . „Minek a szőke én
nekem” , „Maros vize folyik csen
desen”, „Ritka búza, ritka árpa" 
és „Lekaszálták már a rétet. . . ” 
nótája.

*

I

Iparkodj látni! Bekötött szemmel 
aenkl sem járhat egyenesen!

Eötvös Jómét
«

„A POLITIKÁBAN VERE
KEDNI KELL, HOGY AZ EM
BERT MEG NE VERJÉK!” — 
mondotta Winston Churchill leg
utóbbi beszédében.

*
KERESZTELŐ VOLT PÁRTÁT 

TIVADAR nemzetgyűlési képvi-* 
selÖ miskolci házánál : ú jszülött, 
kisleányát, Éra Máriát, tartotta a 
keresztvíz fölé Duszik Lajos evan
gélikus főesperes, aki gyönyörű 
beszéddel köszöntötte Pártay Tiva
dar és Matuskovlch Mária gyer
mekét. Keresztapa Lázár Miklôç, 
keresztanya Kandray József né volt- 
Pártayékat. tisztelőik valósággal 
elhalmozták szerencsekívánataik- 
kal — Miskolcról, Borsodból, 
Zemplénből és Aboújból.

•X-
Tartós fiatalság? Hormocith B. Krém!

*
A RADIO TIMES-BEN, Anglia 

vezető rádióhetilapjában egy vál
laltat rádiócKÖveit azzal az ígéret
tel hirdeti, hogy gyártmányaival; 
a pesti magyar muzsikát tisztán 
és minden zavarás nélkül lehet 
fogni! A magyar rádió híre kezd. 
javulni Angliában!

*
AZ ALFÖLD ARANYSZÍNŰ HO

MOKJÁRÓL Ismét elindult felénk 
a lelkes nyomdászművész, a békés
csabai Tevőn egyik mestermöve, 
amely azonban «okkal több, mint 
nyomdászremek: megrázó emléke 
sokezer mártírnak! Tevén, — a 
nyomdász, aki maga is megjárta, 
milliók kálváriaútját, kiadta egyik 
deportált társának, Jankai Tibor
nak rajzait. Hátborzongató és lel
ketrázó képek ezek, oly beszédesek 
és vádolók, oktatók, ér emlékezte-, 
tők, hogy minden embernek végig 
kéne lapoznia az albumot, hogy az 
összeszoruló szív, az ökölbegör-i 
csölő kéz, az elboruló szem és — 
a megvilágosodó értelem így kiált
son a világ fülébe: ezt a gyaláza- 
tot az emberfaj soha többé nem 
tűrheti el!

Olcsóbban vásáról, szórakozik KUK j 
könyvvel. Kapható trafikokban, 
IBUSz-nál. Ara: 2.— Ft, /sokszoro
san megtérül.

RUTTKAY GYÖRGY AD HÍRT 
NEW-YORKBÔL A NOTESZ
NEK a* új magyar könyvsikerről. 
Polnay Jenőnek, az „Atlantica" 
egykori vezérigazgatójának Pestpn 
Jólismert fia, „Peter de Polnay" 
írta a regényt, amelyet agyba- 
főba dícsér a „New-York Times." 
Címe: „A tövises esernyő." Peter 
do Polnay zajos ifjúsága után 
hagyta el Magyarországot. Volt — 
a „New-York Times” szerint, 
amely egyébként, angol írónak ne
vezi őt! — juhtenyésztő és tehénr 
csempész Argentínában, földmű
ves és vadász a keletafrikai Ke
nyában . . .

A rossz polgár vétkegebh a? 
fcnyagyllhOHpál, ez magát teszi ár. 
vivá, »* milliók anyjának áss- 
sírját.

K e m é n y  Z s l g m o n d  
■ff

OPERAHAZUNK VÉGRE * ) 
BÉRLETI SZÍNPADHOZ -jin 
mert az állam átveszi a W.m:,". 
Színházat, hogy az Operaház és 
Nemzeti Színház fiókja légy..' 
Régi. fájdalmas hiány, hor. 
egyetlen qperaszínpadunknak ni\ 
csen kamaraszínházra és nine:-: 
nyilvános kísérleti In bor .tóriur: 
Kezdőkből összeválogatott e 
tfiíejdcel kísérleteznek az Opera- 
házban, ami nagyon dó ■ !:<.*
irvéltó, de sokszor annyira mer; a 
taJitja európai hírű dart/ính;'z . 
kát, hogy ezt hisszük, nőm.. ' 
előadáson vagyunk! Itt az n’r •- 
lom, hogy özeket az i jú ey • r- 
aeket a Magyar Színházba 1 ; ■
sék. ahol a közönség elölt k - > 
bálhalják tehetségüket, mii.'t,' 
külföldön szokás. De a fiókot- r ' 
háznak volna még másik lei- 
is: operai művészeink itt rí • «• 
níthetfk fel a klaaerikus or re: 
irodalom remekeit. Játsszék Itt 
mosoly or.szágá”-t, a „Sybth'- -t, 
„Cigánybáró"-!, „A dene’éri ’-4 < 
vegyék elő a régen holott 
van Winkléu-t, a „Lili” -!, a 
bá“ -t, „A cor nevil Vet haro 
gok“ -at és a többit. Ha ió k' 
előadás — a Notesz bizony as .• 
ben! — lesz "közönség is .. .

-*
Smart újdonsága: Glamour száj': .

4 %

is6g e\l\ ho"
Klezte fe.1. A
îinisîcteri t
cím(?: A bo

dôki emlx*ro

Ü.í M AG YAR ÎRO je le n t 
és még hozzá avval a jó íjá . 
levéllel lép a köz/
— Máral Sándor 
új Író tighj Antal 
viselő. Regényénei/ 
dog patikus és a vidéki 
boldogsága köré sző é t ö e k r n

■K-
AZ AUSZTRÁLIAI M&NYE^S 

KÉVÉ lett SzépéS Erika „v llám 
házasságáról” beszámolt n N é . 
A jó példát ugyancsak villám 
gyorsan köveite nővér \ S r 
Lya, a Vígszínház t. -,.( k • ' : 
tel bugának esküvők u'á • í• '* i ‘ 
ment Grüssner István  ,ívön2r 
bornagykereskedohöz, az évek ói, 
Londonban élő Gordon Z.ta  báty
jához.

a  R e g g e l
Megjelenik minden hétfőn 
és pírosbetQs ünnep után

A esetésért Hr. CASPAR
A kiadásént I. A z A it M \ i; L O s

ífostxt rkefcz co fel oU>s. 
Tga/.gató: TIMAU % A N í> O ll

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
V - BaJcsy-Zsilinszky-út 78. Tí‘3eí nők: 

Szerkesztőség: 128-079 és 128-ÍHö. 
Kiadóhivatal: 120-670.

Légráőy Testvérek rt. könyvnyomdája. 
Budapest, V., BaJc^-ZsJUnszky-út 78. 
A nyomdáért felelős: Agárdi Károly g.

TAVASZI

VINNI

S Z E M E R E
SZŰCSHÖZ 

fcRZSÉBET-KÓRÚT 26. 
MÁ80DIK ÉMEUT I

Küifölcii má/kás

jt ábceUán
éUUs<dçUU

ismét kaphatók

l'ecà ú.
vl. LdbvUa-u f̂t 0

Kerékpár,
varrógép,

gyermekkocsi
legolcsóbban

Erzsébet-körút 44. 
Royal mozival szemben

OJ ÉS HASZNÁLT

Universál
iroda

bútorok
Vn., WES8ELÊNYI-Ü. «. 
TELEFON; 227 -698

Szflnyeg^rt
legtöbbet, fizetek. HART
MANN, Barc*ay-u. i«- 
rí. em. 8. Tel.: 2SS—897.

ÜM
üvUfkésztctít

újra pótolhatja 

VL, Izabella-ute* 0
TfL 420-751, 228-67!

Most vásároljon !
a világ legjobb zongo« 
rálból. Hihetetlen ol
csón, válogathat, jrésc- 
ietre is.ii-yiÎA
Erzsébet-körút 19.
Barcsay-utca sarok, 

Kölcsön-zongorák 
l e g o l c s ó b b a n .
ü l ő n :

komi
L K O K

inait
szék

kálósz
ák,
ekék

A R U S T T A 8 A.

Universál
Vil., WKSSKLENYI-U. *. 

TELEFON ; 2.'í7—

Szállodai, vendéglői
és kávéházi

itV9fip<>tUÍláu&t*U
nékebeli minőségben 

íAiTÁt kaphatók

Vcíáet.
tX, XMb«l!»-utc» 0

HANGSZER
Z ONGORA 
eladAe, vétel

R E M É N Y I
KIRALV-U. SS

Papírhulladékot,
selejtpapirt

TOhZük
Zclinka Sándor 
VII., Miksa-u. 5.
Tel. : 425 698.

E v  LUKA1S PENZIÓ
Tel. : 384-531. TulaiilanDs: LüKlIS JEHÖHÉ etage-Vüié»

E gy szoba-hallos
KOMFORTON I.AKA8T KEREKEK. Budán, autobu.s- 
roexállónál . a *y  Pesten llxetl Tlllanegyedben, kó lt .é , -  
mcnflérltéiüNel, Ajánlatok: „O rvosnő" jrll^ére ,,A R e»- ,

Kel"-her.

Perzsaszónyeg
Vétel-eladás. IJngár, KJ- 
rály-u. 14. RákóczLút 42

O PERA
P EN SIO
VI., DalszinMz-u. 8.

Blágáne, meleg folyó vi
res szobák, kitűnő éllé- 
MsmL Telefon; 10-9W.

Irodabútorát,
pénzszekróoyeket
legrnagaíUibb áron

megvásárolja
U N IV E R S A L

Weeaelényi-u.
T.J 80-40.

rendelet előíi’ásalnak
megfelelő

Mórlea 
Leltár 
Részi, leltár 
Nyilatkozat

űrlapok már kaphatók!
Minerva nyomda

K i z á r ó l a g :
VII., Somogyi B.-út 7

írógép 
kölcsönzés 

vétel 
e írartL á s

K O L Ê S A
Murkó-utca 33.

HtM M ESE!
F E L L N E R ÜZLET, 

ÜZEM, IRODA, 
HELYISÉG közvetítése

i

Telefon 127-553
'TTTozsTa-
mente sA tp acca

evőeszközök  
porce llán - 

és üvegáruk
olcsón

HEXNER
KIBALY-UTCA SS. 

T#irton: a&T-OtS.

H/X Istvén^kÖrút 
(Marx-térnél)
Tel, 123—792
Ileiyreiga/.itási költsé
gek. megtérítéséért 2 és 
j az. ö83Zkomf. ball luxus

L A K Á S O K
ERZSÉDK J -.KH’V-nál 

KEKGOLYÖ- 
ulcában. l ak. hív men
te*. e évi lakbérmente- 
<en, axijg. 1-re kiadók

B E R T Ó K
EizsébeUkrt 24, Tel.: 

227—23H.

Hentes és mészáros
jégszekrények

b or - és
sörk im érö-pu ltok

olcsón

HEXNER
KTRATA’VUTCA 25. 
Telefon:

’* « é c z i  orr « il»:*t. Mn ,-i ». ívjÉ, • WWL • '< m ».
PISZKOS
formátlan í

n i jw l
kf«1nonsnu»h1 or Jókai 'ér í
I R 6 G
vétek előd As

SDKS fiS DfiCSY 
Akácía-utca 1srri ír.inn V4.':! ''H.JAM ».
abutorok ,

sx/h.tck,
asztalok,
fogasok

olcsón

H EXN ER
KIRÁLY-UTCA 75. 

Teleíon: 073.




