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A  R A B O N BÁN
Ma 100 éves volna idősebb 

Ugrón Gábor, az elmúlt két em
beröltő legnagyobb magyar szó
noka, lángeszű politikusa. M i
csoda életregény az Ugrón Gá
boré? 23 éves korában Gari
baldi vörösingesei között küzd a 
franciák oldalán a poroszok el
len. Egy év múlva, — 1871-ben, 
— a paiisi Place de Concorde 
barikádjain a comrnunardok so
raiban szuronyharcot vív Thiers 
csapataival. A  székely nemes if
júnak Renan, Gauthier, Berthe- 
lot és Concourt a barátai. A  kő
vetkező évben Székelyudvarhely 
Kossuth-párti követe a Sándor- 
utcai képviseloházban. A  26 éves 
Ugrón magas, szikár, olajbarna 
arcú, kürszakállas férfiú; úgy nő 
ki a baloldal padjaiból, mint a 
tölgy az erdőben. Már a hargja 
is (. bűvölő és magával ragadó, 
Kisebb regisztereiben félelmetes 
és szívbernai kóló, mint a félre
vert harangok zúgása. Előadás
módja színes lávafolyam: izzóvá 
teszi a légkört, átheviti a lelke
ket. A  harminc éves rabonbán 
„a csillagok fia“ , — így emlege
tik Bzeíveiyországbari, — a szél- 
sónál vezéré, azé a meg nem al
kuvó, irgalmatlan 48-as töre
déké, amely nemcsak a szabad- 
sagjegokért, a közélet tisziasá- 
gaori, a nemzeti függetlenségért 
és a Tisza-rendszer sorvasztó 
opportunusa ellen harcol, ha
mm külpolitikája is új utakat 
keres. A  császári Németország 
szertelen becsvágyával, pökhen
di bru. almásával, pángermán 
agre ssziójával már kihívja Nyu
gat és Kelet gyanakvását, aggo
dalmat és ellenérzését. Ugrón a 
láng ész ösztönével már a múlt 
század 80-as éveiben megérzi és 
előre látja a monarchia szét
hullását és Németország bekerí
tését. Sirály vijjogásától vissz- 
h e g zik az ország, akkor még 
valóban a Kárpátoktól az Ad
riáig. 1886 tavaszán mondja a 
parlamentben: ,,A hagyományos 
ikmet-osztrák politika mindig 
az igazságtalan zsarnokok sző
ve' légében jelenik meg az euró
pai történelemben. Tépjük ki 
magunkat a bukás, a szégyen és 
a halál karmaiból és legyen ha
zánk a szabadság védőpajzsa Ke
let-Európábán. Kövessük a Hu
nyadiak politikáját, hogy Szer
bia. Románia, Bulgária és a töb
bi balkáni államok ne féljék, de 
becsüljék’ és szeressék a ma
gyart! Olyan gondosággal, hű
séggel és önfeláldozással őrizzük 
a dunavölgyi népek szabadsá
gai, mint a magunkét. Az egyet
len reális magyar külpolitika út- 
P t járjuk: katonai konvenciót 
b e r s k e d e 1 m i szerződéseket 
őszinte testvéri szövetséget kö
vetelek a Balkán félsziget né
n ive l . . ,M Két évvel később

ém yG yu lán é
a rémtett évfordulóján kerültek hurokra

Vasárnap reggel két fiatal
embert vezettek be a főkapitány
ság egyik detektívszobájúba és

pillanat alatt végigfutott a hír az 
épületen, hogy

végre kézrekerült özvegy Rém y Gyuláné két gyilkosa.
akiket egy esztendeje hiába ké
résiéi:! Az egyik Dirner Miklós 
21 éves gazdatiszt, a másik Varga 
Géza 23 éves magántisztviselő

Múlt év április 11-én történt «  
kegyetlen gyilkosság a Képírn- 
utca 11. számú ház III. emeletén 
ahol

szétzúzott fejjel, holtan találtak rá a 68 éves öregasszonyra,
a „W ien “-szálló volt tulajdonosnőjére

Első pillanatban nyilvánvaló volt,, 
hogy rablógyilkosság történt; el
vitték minden értéktárgyát, ék
szereit, nagymennyiségű aranyát'

A nyomozók hamarosan elfogták 
Varga Gézát, mert tetten érték, 
amint az ékszereket értékesíteni 
akarta, de csupán

orgazdaságért lehetett felelősségre vonni.
mert a gyilkosság nem bizonyult 
rá. Beismerte, hogy az ékszereket 
Dirner Miklóstól vette, aki azon
ban Romániába szökött. A  bíró
ság elítélte Vargát orgazdaság 
miatt, három és félhonapi börtön

re, amit ki is töltötti Dirner Mik 
lóst pedig Romániában kerestet
ték.
Romániában őrizetbe vették Dir- 
nert, majd áttették a határon. A 
szegedi rendőrség fogta el és

vasárnap regcgl hozták Budapestre.

szakadozott,, sötétszürke csíkos ru
ha van rajta

A  börtönben kopaszra nyírták a 
fejét, azóta kurta tüskehaj nőtt 
rajta. A  detevtivszobában közre
fogják őket és

megkezdődik az izgalmas ki
hallgatás

özvegy Rémi Gyulámé gazdag, de 
zsugori asszony hírében állott, övé  
volt a józsefkörúti szálló, a ,.\Vien“ , 
amelyet Rémi-szállónak is hívtak. 
Később eladta és más üzleti ügyek
kel foglalkozott. A  felszabadulás 
után általános kereskedelmi ügy
nöksége volt és nyeresége export- 
importüzleteket bonyolított le. 
Időnként albérlőket tartott és

egyik ilyen a Ibériája révén 
ismerte meg Dirner Miklóst.

így támadt Dimernek az az öt
le ie, hogy tőle kéne „valahogyan

pénzt szerezni", mert „nem talált 
megfelelő megélhetést". Dirner 
„ötlete“ alapján Varga eszelte ki, 
hogyan szerezzék meg az özvegy
asszonytól a pénzt és az aranyat. 
Azzal a mesével keresték fel 
Réminét, hogy

nagyszabású kakaó- és szója- 
babüzleteí tudnának lebonyolí

tani.
adjon tehát nagyobb összeget, ami
vel megvásárolják a szóját. A  szó
jáéit hoznának be külföldről ka
kaót. Az üzleti mese csak arra volt 
jó, hogy megtudják:

mennyi aranya van az özvegy- 
asszonynak?

Többször beszéltek vele, utoljára 
április 10-én. Akkor részletesen 
megállapodtak, hogv bemutatják a 
szójababmintát és üzleti levelezé
süket , ,

„Nem akartuk m egöln i!...”
A Reggel munkatársa a bűnügyi
osztály labirintusában találkozóK 
a két gyilkossal, amint egy detek- 
tívcsoport szobájába kísérték őket. 
Varga Géza elegáns, világos- 
szürke zakót visel, sötétszürke 
nadrágot, nyakkendője és cipő
fűzője hiányzik. A jómegjelenésü, 
választékosán öltözött, nyurga és 
gyermekarcú fiatalemberen csak 
ez árulja el, hogy — a 200-as 
cailából hozzák! Arca egyébként 
frissen bcrelvált, laza, szőke haja, 
jellegzetesen szabott, hosszú za

kója
a bárok, lokálok és korzók lo

vagjaira emlékeztet.

Lehorgasztott fővel halad, maga 
| elé tartott két csuklóját fémbilincs 
! kapcsolja össze. Mielőtt átlépné a 
'szoba küszöbét, egy pillanatra meg
áll és körülnéz. Hogyan jutott 
idáig? Érettségizett fiatalember, 
nyolc évig a Markó-utcai Berzse
nyi-fiúgimnáziumban tanait, ka
tona sohasem v o lt . . .  Mögötte bal
lag rossz szelleme,

a gyilkosság értelm i szerzője: Dirner Miklós, aki mindössze
21 éves.

ö már sokkal vtharvertebb k iil-1 ték a határon, egy ideig még búj
áé jü, hiszen nyolc hónapig lakta kált, majd a szegedi rendőrség he
ti román börtönöket. Amikor á ttét-, záré került. Arca borostás, inge

Április 11-én találkozott a két 
fiatalember a Kálvin-téren. Ölmos- 
hot és gumival bevont rézhuzal 
volt náluk.

— Nem akartuk megölni az öreg- , 
asszonyt' — próbál védekezni Dir
ner, — csak az aranyát elvenni.

— Ha ellenáll, — folytatja Var
ga, — majd megverjük, hogy el
szédüljön . . .  De nem akartunk 
ölni'

Kétkedve fogadják a védekezést. 
Az özvegyasszony jól ismerte a két 

fiatalembert, heteken át tárgyalt 
velük. Ha tehát életben hagyták 
volna, bizonyára feljelenti őket a

rendőrségen ■..
Tizenegykor jelentek meg Rémi

né lakásán és majdnem egy óra 
hosszat tárgyaltak vele a „kakaó- 
üzletrőVb

Dirner azonban rosszul lett, 
mire az özvegy igyekezett se

gíteni rajta:

ékszerkazettájából kombinált port 
vett. elő. vizet hozott a konyhából 
és az orvosságot beadta az ájul- 
dozó gengszternek. Dirner erre át
adta az ólmosbotot Vargának, aki 
fejbeverte az öregasszonyt

M ikor Réminé rázuhant a köreveire, még tiz percig üt
legelte. A  fal és a mennyezet is tele volt vérfoltokkal.

Közben hozzáláttak az értékek 
összeszedéséhez, de

az özvegyasszony még többször 
magáhoztert és jajgatva kö-
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„Nyúljon végre az állam az 50—
60.000 holdas birtoktestekhez, 
parcellázza fel a kisembereké 
megillető örök haszonbéri rész
letekre . . . “ A Tisza-rendszer 
közszelleméről: „Független em
bernek az állam egy óriási ka
szabörtön. Jól csak annak van 
dolga, aki rabszolgává aljaso 
dik.“ Majd később: „Nálunk h 
törvény pókháló, amelyet a nagv 
bogár keresztülhasít s amelyben 
a kisbogár megfogódzik." A  mil
lenium évében elsőnek hirdette 
az általános, titkos választójo
got. A  rendőrség karddal ver* 
szét a gyűlést, sebesültek borít

ják a Teleki-teret. „Azt hiszi
tek — mennydörgi Ugrón a 
Házban — , hogy ez a vér ott 
marad az utcán és sár lesz be
lőle? Csalódtok! Ez a vér fel
száll a haza porába és a nemzet 
belélegzi azt." A  német „Welt- 
politik" egyre viharosabb hul
lámverései arra az elhatározásra 
késztetik, hogy Franciaországgal 
konspiráljon a német szövetség 
ellen. Megállapodik Pichon fran
cia külügyminiszterrel abban, 
hogy a történelmi magyar ellen
zéki pártok, mint a XVI. és 
XVII. század szabadságküzdel
meiben és 1849-ben készek front

ba állni a germán világgal szem- 
bem. Bartha Miklóshoz írott le
vele politikai végrendelet döb
benetes erejével hat: „Negyed- 
századot sem adok és a hármas 
szövetség maga alá temeti ha
zánkat. Fennmaradásunk egyet
len lehetősége Franciaországon 
át vezet Angliába és egy rab- 
igájából felszabaduló Oroszor
szágba . . . "  A  Quai d’Orsay- 
vcl folyó tárgyalásait leleplezik 
és megindul a nagy hajtóvadá
szat a rabonbán ellen. Élete mű
vét összetörve látja és kétségbe
esve kiáltja a süket közvéle
ménybe: „Gyenge nép, romlott

9
értelmiség!" Anyagi romlásba
taszítják, rágalmazzák, expro- 
priálják. Egyedül' marad lelke 
néma háborgásában. Eldőlt, mini 
a villámsuj tóttá tölgy. Hatvan
egy évet élt. Vájjon mérkőz- 
hetik-e gúzs, kerék vagy k!npad 
azzal a mártiriummal, hogy el
hullunk anélkül, hogy életeélun* 
kát akár megközelítettük voh 
na . . . Legjobbjaink sorsán me
rengve, egyetlen vigaszunk: van* 
nak eszmék, amelyekért elbukni 
dicsőség, szenvedni mártiromság 
meghalni maga a feltámadás!

V

Ara forint
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ayörgött ai életéért:
Oda-— Miklót, n t bánts! , . . 

adok mindent! . . .
De ok nem könyörültek rajta! 

Rérrtíné háromszor tért magához 
és ók háromszor újra fejbeverték. 
Végül Varga a zsúrasztalról felra
gadott egy másfélliteres kristály- 
vizesüveget és úgy sújtotta fejbe 
ar öregasszonyt, hogy az néhány 
perc alatt meghalt . . . Teste lecsú
szott a pamlagról a padlóra, ott is 
találtak rá . . . Akkor a két gyil
kos fiatalember összecsomagolta az 
értékeket

nyugodtan kisétáltak a Duna-
partra,

ahol megosztoztak a zsákmányon, 
majd elváltak. D lm er Romániába 
menekült, Varga meg sem kísé
relte a menekülést

— Nem is gondoltam arra, hogy 
meneküljek.. .  úgyis tudtam, hogy 
utolérnek.

Kitünően beszél franciául és 
angolul. De 190 centiméter magas, 
ezzel a feltűnő alakkal nehéz lett 
volna eltűnnie.

Vasárnap délelőtt, két nappal a 
gyilkosság évfordulója után, tar
tóztatták le őket. Lehet, hogy 
statárium elé kerülnek!

a g y a r  M l

Miért nem nemzeti ünnep
a magyar függetlenségi nyilatkozat napja?

A demokrácia meg feledhetett 1849• április légikéről

Kilencvennyolc évvel ezelőtt, 
1849. április 14-én iktatta törvény
be a debreceni országgyűlés „A  
magyar nemzet függetlenségi nyi
latkozatát", amelynek lényege nem 
annyira a trónfosztás, mint inkább 
Hz állam függetlenségének kinyi
latkoztatása. Mégis kilenc évtize
den át oly mostohán bántak e nap 
történetével, hogy

a mai nemzedék alig ismeri 
április 14-® történelmi jelentő-

Az iskolák tanterve, a közélet ge
rinc-hajlott többsége valósággal el
tüntették ezt a dátumot a köztu
datból. Kossuth csak a végső 
szükség pillanatában vitte az or
szággyűlés elé e páratlan fon
tosságú törvényjavaslatot, ami
kor már a 18 éves császár olmützi 
nyilatkozata erre a nemzeti léte 
önállóságáért vívott halálos küz
delemben a magyarságot valóság
gal rákényszeritette. A  Magyaror
szág nemzeti létét megszüntetni 
akaró nyilatkozatra —  mely 
Ausztriába való bekebelezését je
lentette —  felelt a nemzet április 
14-én a debreceni nagytemplom
ban, ahol a sorsdöntő országgyű
lést tartották. A  „magyar álladal- 
mat törvényesen képviselő nem- 
zetgyűlés“ egyhangúan elfogadta, 
törvénybe iktatta és kihirdette, 
hogy

,. Magyarország... szabad, 
önálló és független európai

státusnak nyilváníttatik ..

Ugyanez a törvény a Habsburg- 
L-otharingiai uralkodóházat trónjá
tól megfosztotta, mert „ . . .  az o r
szág önálló státuséletének eltörlé
sét fegyveres erőszakai megkísér

teni, evégett idegen hatalom fegy
veres erejét is a nemzet legyilko- 
lására használni nem iszonyodott...” 
A  kormány lapja a Közlöny más
nap közölte a nyilatkozat főbb 
pontjait. Szemere Bertalan kor
mányzótanácsi elnök félhivatalos 
lapot indított „ Respublica“  címmel 
és követelte, hogy a kormány ma
gát „respublicai és demokrátiai 
irányúnak vallja.“ Ebbe írta 
Arany János, akkor „belügyminisz
teri fogalmazó'* Április 14-ike cí
mű versét, melyben a független
ségi nyilatkozatot ünnepelte és 
annak megvédésére izgatott.

Az iskolák közel száz éven át 
eltüntették Arany Jánosnak 

ezt a költeményét.
Mindennél nagyobb jelentőségű 

az a hatás, amelyet a nerhzet 
kényszerű, bátor lépése külföldön 
keltett.

Az Északamerikai Egyesült 
Államok sietett elismerni füg
getlen, önálló, szabad államnak 
Magyarországot és kiváló poli
tikusát, Stilest követeként út
nak indította Magyarország

felé...
Mégis megfeledkezünk e nap 

megünnepléséről! Itt az ideje, 
hogy a százados fordulóra a nem
zetgyűlés végre törvényben nem
zeti ünneppé avassa a magyar füg
getlenségi nyilatkozat napját, hogy 
ezentúl évente az iskolák és az új
ságok, a szószékről a lelkészek pó
tolják közel egy évszázad mulasz
tását — emlékezetbe idézve a deb
receni függetlenségi nyilatkozat ér
telmét és történeti jelentőségét.

T a má s  Ernő

Egy vágányon  
k& deked lk  m ajd a é-os 
villam os a M argit hídon

A  Károlyi-palotában május else
jén közlekedési kiállítás nyílik. A  i 
kiállításról a betegen fekvő Gerö j 
miniszter helyett Varga Lajos ál- ; 
lamtitkár és Gál György, a minisz- i 
térium Sajtóosztályának vezetője ' 
adott felvilágosítást. A  kiállítás 4L) 
teremben mutatja be a vasút, 
posta, hajó, autó, repülés fejlődé
sét és a hidak újjáépítését. A ! 
Lánchíd újjáépítése érdekében 
társadalmi mozgalom indult meg 
hs e hó 22-én megalakul a 48 tagú ' 
elnöki tanács, amely kijelöli az 
1848 tagú Lánchíd-bizottságot, en
nek a hídépítő mérnökök és mun
kások is tagjai lesznek, A Margít- 
híd építése már javában folyik, a 
híd fele olyan széles lesz, mint 
volt s egy sínpáron fog áthaladni 
rajta a 6-os vilamos. Varga állam
titkár közölte, hogy az egész or
szágban folyik a közutak helyre
állítása, amelyek közül a Buda
pest—bécsi, a Budapest—debreceni 
és szegedi közutak nagyon jó álla
potban vannak. Legjobban meg
rongálódott a Budapest—szekszárd 
— eszéki közút, mert ezt terhelték

meg legjobban a háborúban. A
hároméves terv keretében 1400 k i
lométer hosszúságú új bekötőutak 
épülnek.

Moszkvában 
m ég nincs megegyezés

Wallace és Washington párviadala

S ú ly o s b o d o tt  
a  d á n  k i r á ly  á l la p o ta

Kopcnhága, április 12.
Ellentétben azzal a korábbi je

lentéssel, hogy hétfőig már nem 
adnak ki újabb orvosi jelentést 
Kereszté1 y király állapotáról, az 
udvarmester szombaton este kö
zölte, hogy a király ismét lázas, fo- 
kozódóan fáradt, apat'kus és majd
nem öntudatlan. Tüdejének álla- j 
pota is súlyosbodott. Mind a négy 
orvost, aki a királyt kezelte, ágyá
hoz hívták. Üjabb penicillin-keze
lést kapott.

A BALLONKABATNAK, a ta
vaszi piac egyik legkeresettebb 
cikkének alapanyagát külföldről 
kell behozni és ehhez hivatalos 
helyen nem járultak hozzá. A bu- i 
dapesti konfekciós vállalatok az1 
itthon termelt anyagból olyan ke
vés kabátot tudtak előállítani, 
hogy az elfogyott, a vidékre pedig 
egyáltalában nem jutott.

A  moszkvai külügyminiszteri ér
tekezlet pénteken és szombaton 
cijutott odáig, hogy ma már

pontosan megállapítható az az 
ellentét, amely a nagyhatal
makat egymástól elválasztja.

Megegyezés egyetlen kérdésben 
sincs, kivéve Németország teljes 
katonai leszerelését és egyelőre 
nem lehet á sürgönyök és jelenté
sek szövevényes tömegéből kihá
mozni azt a fonalat, amely a meg
egyezéshez elvezethet. Vitás Né
metország határúinak a megállapí
tása., mert ezt a kérdést a Szovjet
unió a potsdami egyezménnyel el
döntő ttnek tekinti, Marshall pedig 
aggályosnak tartja, hogy úgy kele
ten, mint nyugaton a leggazda
gabb területeket lehasítják a biro
dalom testéről. A francia^ Sajtó 
igen csalódott hangon válaszolt 
Molotov vonakodására, hogy a 
Saarvidék Franciaországba való 
bekebelezéséhez hozzájáruljon.

Nincs megegyezés a német jóvá
tétel kérdésében, mert Visinszki 
szombati sajtófogadásán újból nyo
matékosan követelte a Szovjetunió 
jóvátételi igényének a folyó német 
termelésből való kielégítését, mert 
erre a Szovjeluniónaak az ötéves 
terv végrehajtásához feltétlenül 
szüksége van. Az angolszászok sze
rint csak I960 körül kerülhetne 
erre sor. Nincs megegyezés a Ruhr 
vidék nemzetközi ellenőrzés alá he
lyezésében sem, mert az angolszász 
hatalmak hajlandók az. egész német 
ipari termelést nemzétközileg el
lenőriztetni, de a Huhrvidéket kü
lön nem.

Nincs megegyezés Németország 
gazdasági egységéneik kérdésében 
sem, mert még az amerikai felfogás 
sem egységes. Foster Dulles, a re
publikánusok félhivatalos képvi
selője, Moszkvában más tervet ja
vasol, mint Draper és Clay tábor- 
homokok, az amerikai kormány 
berlini legfőbb képviselői. A  mély 
szakadék, amely az amerikai-szov
jet ellentét körül magában az ame
rikai közvéleményben támadt, 
•ügyre mélyüL Wallace manchesteri 
beszédében azzal vádolta meg a 
washingtoni kormányköröket, hogy

háborúra uszilanak a Szov
jetunió ellen.

Szombaton a Westminster! pa
lotában 3000 hallgató előtt tar
tott beszédében, azon a gyűlésen, 
amelyen Priestley és Crossmann 
elnökölt, Wallace felvetette a 
sorsdöntő kérdést,

egységes világban éljen-e aas 
emberiség, vagy két különböző 
világban, amelyeket a gyanú 
és a félelem választ el egymás

tól.

Szemére hányta Washingtonnak, 
hogy olyan politikai kölcsönökről 
tárgyal, amelyek a világ ketté
osztását siettetik, amelyekkel a 
kommunizmust akarja mogállí- 
tani, hoioit ezzel a politikával 
csak kiszélesíti. Washingtonban 
haragosan és ingerülten felelnek 
Wallace-nak és a szenátus külügyi 
bizottságának elnöke tűrhetetlen
nek mondotta, hogy

amerikai államférfi ilyen han
gon beszéljen saját kormányá

nak politikájáról.

Az amerikai határokon beiül 
fokozódik az ellentét a közvéle
mény két szárnya között, a 
washingtoni képviselőhöz munka
ügyi bizottsága elfogadta azt a 
javaslatot, amely

megszorítja ai  amerikai mun
kásság sztrájkjogát,

viszont «  nagy amerikai tele
fonvállalatok alkalmazottainak

sztrájkja tovább tart es úgy 
Amerikában, m int Angliában 
újabb sztrájkhullám■ kitörésétől 
tartanak, mert oz Attlce kormány
nak sen sikerült a glasgowi dokk
munkások sztrájkját nfegállítani. 
Igen élesre fordult az angol- 
egyiptomi viszony is.

Az egyiptomi kormány megtil
totta egyenruhás angol kato
nák tartózkodását Egyiptom-

• ban.
egy angol törzstisztet Alexandriá
ban le is tartóztattak, s az Lídiá
ból hazatérő angol katonák kény
telenek Szuez előtt polgári ruhába 
öltözni.

A sötét képnek azonban van de
rűsebb oldala is. Roosevelt halá
nak második évfordulóján ellen
állhatatlanul tört napvilágra Ame
rika mély békeszeretete, Truman 
kanzasi beszédében az elhalt nagy 
elnök mély és tragikus rokonszeív- 
véről beszélt, amellyel a szenvedők 
és nélkülözők sorsát szívén viselte, 
az amerikai rádió szerint

Roosevelt barátja volt minden 
becsületes embernek az egész

világon

és ezt a gondolatot hagyta örokiű 
az amerikai népnek. Az emberr 
szabadság híveinek a szabadelvű 
eszme hagyományainak képviselői 
Oxfordban a brit nemzeti liberális- 
tanács meghívására, tizenkilenc, or 
szág, köztük Belgium,, Cfsehszlavó 
kla, Ausztria, Franciaország, az an 
goi domíniumok, Spanyolország 
képviselőinek részvételével

kimondották a Liberális Inter
nationale megalakítását

amely megvedem hivatott az egész 
vi&gon a személyi, vallási, sajtó 
és pályaválasztási szabadság elicio- 
geníthetetlen jogait. Dr. Cassandra 
a nagy liberális olasz tudós Benc 
detto Croce üdvözletét tolmácsolta. 
Schindler svájci delegátus a svájci 
és amerikai példa követésére hívta 
fel az emberiséget és Kurír, Thü 
ringta igazságügymivMztc*'?. ,Vi 
10 évig volt internáló táborok fog
lya, zokogásba fulladó hangon k i 
szőnie meg, hogy német ember 
ezen a gyűlésen végre az emberi 
szabadság mellett emelhetett szót 
„A  leányzó nem halt meg, csak al- 
sziki” K, P.

«Jr*V <*•„ N e s z e  s e m m i ,  f o g d  m e g  j ó l
M it jelent a hadirokkantaiénak a járadéké melót* ?
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Ügy a nemzetgyűlésen, mint a saj
tóban a mull hetekben sok szó esett 
a hadigondozottakról. Valamennyi 
bírálat egyöntetűen állapította meg

9, magyar hadigondozás alacsony
színvonalát

ésf sürgős rendezést követelt. Ezzel 
magyarázható * népjóléti miniszté
rium 124.000/1947. N. M. számú ren
deleté, amelynek értelmében J947. 
április 1-től felemelik a hadirokkan
tok járadékait. Ez a rendelet is in
kább a közvélemény megnyugtatá
sát, mint a hadirokkantok megsegí
tését szolgálja. Miután a rendelet 
április 4-én látott napvilágot,

április hónapra is a regi jára
déknak megfelelő összeget kéz

besítette ki a posta
a hadigondozottaknak. De ha a fel
emelt járadékot kapták volna kéz
hez, a gyakorlati értéke a nullával 
egyenlő. Az I. járadékosztályba 
sorolt, tehát a teljesen munka- és 
kereaetkúptclen hadirokkant ugyanis 
az eddigT 70 helyett április 1-töl 90 
forint járadékban részesül havonta.

Az a szerencsétlen, aki a múltban 
70 forintból nem tudott megélni, 
az elsőjétől Sü forintból sem tud 
és továbbra is koldulni kénytelen, 

ha nem akar éhcnpusztulni.
Még kirívóbb ez a II. járadékosz- 
táiyba sorolt, tehát a 75—90%-03 fo
gyatkozást szenvedett hadirokkan
tuknál, akiknek jelentős hányada 
ugyancsak majdnem teljesen munká
én kereselképtelen. Ezek az eddigi 

[ 27 forint helyett a jövőben .35 fo- 
I ríntot kapnak havonta, míg a ITT. 
i járadékosztályba soroltak (50— 74 szá
zalékos rokkantak), akik között szá
mos amputált is akad, az eddigi 13 
jorint helyett 1$ forint havi járadé
kot kapnak.

A számokhoz nem kell kommen
tár! Nem lényeges ugyan, de meg 
kell emlékeznünk arról a megrovás
ról Is, amiben a „Magyar Hadirok
kant. és Hadifogoly Híradó" részesíti 
A Reggel-1 és e sorok íróját, amiért

szót „merészeltünk" emelni a na
gyobb testi fogyatkozást szenve
dett hadirokkantuk állandó villá

nk

un, tű RnmmjitoAa *4

ékszert M e l ó i .  csak Rákóczi

mm- tm autobusz-szabadjegye
ügyében.

Ez az — enyhén szólva — Ollv-nt 
mondátoktól és értelmetlenség*:.»'-te» 
hemzsegő megrovás annál v 
lepőbb, mert szóba.nforgó laptársul 
büszkén hirdeti fejlécén, hogy p 
„hadirokkantak érdekeiért. 1 !*..<*{• 
h e t i la p Vájjon úgy ie lehet küs> 
derű a hadirokkantak érdek'kéri 
bogy tiltakoznak a hadirokkantai: 
érdekeit szolgáló cikkek megjelenne 
ellen? Mindenesetre érthetőbbé vá
lik a dolog, amint kiderül, hogy

a „Magyar Hadirokkant t* Rádi 
fogoly Híradódnak sem a budi 
gondozottak érdekkepv iseletórel. 
a HONSz-al, sem a bádlgoudozot 
tak tömegeivel semmiféle, körű

sége nine*
és csak utólag vette fel címébe * 
„Hadirokkant*" szót, mert mint. 
„Hadifogoly Híradó“ -nak hadihaj:* 
lyaink hazatérése után nem lóit 
volna létjogosultsága. Megvádol még 
bennünket a „hadirokkantak érde
kéiért küzdő lap", hogy valótlant, ál
lítottunk cikkünkben. Nos — feltéve, 
de meg nem engedve —, ha valóban 
így lenne, akkor sem bennünket 1er 
hel a felelősség, hanem a okát a*, 
illetékeseket, akiktől a felvilágosítá
sokat kaptuk, elsősorban a Népjóléti 
Minisztérium Ka dl gondozási Föoszíá 
lyát. Fájdalom, nem állítottunk va
lótlanságot, mert a magasabb s* ára - 
lékú testi fogyatkozást szenvedet' 
hadirokkantak mind. a mai napig 
nem rendelkeznek állandó ingyené'1 
utazásra jogosító fényképes s..ohun- 
jeggyel a. villamosokra és aulobuccok 
ra, noha ennek jogosságát a legille- 
(ékesebb fórum ismerte el éppen >1 
sorok írójának, mint azt az. interjú, 
kéziratára rávezetett ellenjegy ■ <* 
bármikor igazolhatja,

Éf, most — a fentiek ellenére -• 
megkérdezzük laptársunkat ]•■ rv 
nem találná-e okosabbnak, ha való
ban küzdenének, a legszerencsétle
nebb magyar réteg sorsának meg
javításáért, mert arra nagyon is rá
szorul?

K o m á r o m i  Z o l t á n
*— "I

U  J J A  É P  U  L T

a NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

a Szent Eriiért Gyógyfiiribeii
Ulőfürdők (sósfürdők) 

Szakkezelések 
Elektrotherápia
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Szombat délután a főkapitány- I kisebbeket, rendőrök figyelik, a bu- 

íság "e2vik nyomozócsoport vezető- da pesti í'őkapilányságon pedig két 
i'-ánek szobájában megjelent epi/• nagy riaúóautú vár ugrásra kénen,

r

jéneJc
k özismert zsebtolvaj, alázatosan, es 
ugyanakkor fontoskodva így szólt: 
*]_ Beszéltem Hekils Döncivel! ..., 
Mintha bomba csapott volna a 

főkapitásyság épületébe! Hiszen

..Hekus I)ünci“ -t, a Párisi 
Nagyáruházban elkövetett kcj- 
gyilko&ság tettesét óriási nyo
mozó-apparátus hajszolja ered

ménytelenül!

Száz meg száz detektív járja a vá 
rost éjjel-nappal, 700 rendőr raz
zia zt a végig a fővárost, felkutat
lak minden, búvóhelyet és az ered
mény mindössze annyi, hogy a tel
les, Balog Sándor, aki a „Kom - ■ 
mantinger Sándor* és ,.Morvát 
Ödön rendőr s z á z a d o s11 álneveket 
viselte, de az alvilágban ..Hekus 
rvineinek“ nevezik és nemcsak 
cm gr.ter, hanem nyilas bandita
i i* !
•  •  I  •  m •  •

- Igenis, beszéltem vele — 
élősködőit, a zsebtolvaj, akit egy 
p-’ rc múlva körülvettek a actes.- 
t .-,c.k és izgatottan faggattak. — 
A Keleti pályaudvaron találkoz
tam \ ele . ..

— Milyen ruha volt rajta?
— BaLlonkabát!. . .  De látszott,

hogy
\érfoltokat mosott ki be lő le ...

€

az a kalap, ami a személyleirás- 
ban van . . .

A gyilkos beszélgetett a zseb
tolvajjal, cl is mondta neki, hogy 
vagyon szorul nyaka körül a hu
rok, ezért — Pécs felé szökik . . .  

légy perc és
a bűnügyi osztályon végig- 

zúgott a riadó.
Az R-csoport Jeep-kocsijai, zsú
fol ősig megrakva detektívekkel, 
kirohantak, majd utánuk a nehéz 
liadóautók, géppisztolyom rend- 
örökökkel. A tizenkét Jeep és a 
négy riadóautó fékevesztett se
bességgel száguldott végig a Rd- 
kóczi-úton, a Keleti pályaudvart 
villámgyorsan körülvették a rend
örök, d e . . .

. . . a  pécsi gyorsvonat tíz perc
ed előbb futott ki a csarnokból!

De akkor már kopogtak a távíró
hivatal Morse-gépei és izgalom vo- 
í.v.glott végig a telefondrótokon is: 
c rendőrség felriasztotta a vidőltet, 
megtettek minden intézkedési, ne
hogy az elvetemült gyilkos átlép- 
1 - sec a határt. A határokat négy 
; e Jóalj határvadásszal erősítették 
meg, aminek egyelőre máris mos 
'■fin az a haszna, hogy a megszo- 
1 o'>t rejtekutakon tömegesen jog - 
;ák cl a csempészeket, akik bele- 
; ! • dn?.k a határvadászok acélháló- 
; ha. A vidéki kapitányságokhoz 
heo zlotl Jeep kocsikat Pécs kör- 
vyckére központosították:

ő8 ilyen fürge autó járja é jje l
nappal a környéket.

A pécsi vasútvonal melleit a na- 
yyebb állomásokat detektívek, a

KIZÁRÓLAG
csak nálunk kapható!

öilPLA, 80x80 széles!
liszîa pamut! Békebeli minőség

Pelenka 8.95 h

hogy amint az első nyomot jelen 
tik, vidékre száguld jón! Pécs kör
nyékén a járási kapitányságokat

vasárnapra virradó éjfélkor 
riaűókészüllségbe szólították

yftkos
és n többi járási kapitányság terü
letén hatalma' razzia kezdődőit a: 
éjszaka.

A Párisi Nagy Áruházban elkö
vetett gyilkosság ügyében folyó 
nyomozásról a főkapitányság va
sárnap reggel egyébként tájékoz
tatást adott ki.

ISMM

20 .000  szlovákia i magvart 
fogad  be Pestm egve

V
Zsarnuy Kálmán, Pest vármegye főispánja szombaton délelőtt meg

jelent Nagy Ferenc miniszterelnöknél és bejelentette, hogy a Szlovákiá
ból elmenekült, vagy kitelepített magyarok közül 20.000 személyt Pest 
vármegye községei önként befogadnak. A  pestmegyei községek nagy
részt _ mezőgazdákat és gyermekeket kérnek, de a Szlovákiából kiüldö- 
zölt iparosok, munkások, értelmiségiek, cs kereskedők közül is sokan 
elhelyezésre találhatnak. A  vármegye pontos statisztikai adatfelvételt 
készített arról, hogy milyen házak és milyen birtokok alkalmasak a 
szlovákiai magyarok befogadására és így ezeknek jelen:ős részét Pest
megye azonnal és minden nehézség nélkül fedél alá juttathatja.

Amerikai á llam hiva ia l.

Az egyetem és műegyetem rektorai
búcsúztatták el vasárnap

a 204 diplomás pusztavámi vértanút
Zsúfolt villamosok ontották va

sárnap 10 órától, kezdve a rákos
keresztúri zsidó temető felé a fér
fiak, nők és gyermekek százait

nyilas és német gyilkosok ár
tatlan áldozatainak temetésére.

A jolsvai. úgynevezett diplomás 
század — orvosok, mérnökök, 
gyógyszerészek —  204 mártírjának 
földi maradványait hozták haza 
Pusztavámról, hogy a rákoske
resztúri temető hősi parcellájában 
végleges nyugvóheiyre találjanak. 
A  jolsvai diplomás századot a 
Szálast,-banda hatalomra jutása
kor, október 15-én Pusztavámra 
vezényelték s ott október 16-án 
arra a hírre, hogy az oroszok már 
közelednek, a községben tartóz
kodó nyilas gyilkosok és SS legé
nyek

a :;12 diplomást 8 ember kivé
telével, akit á;j, község néhány 
emberséges lakójának sikerült 
elbújtatni, agyonverték.

A munkaszolgálatosok szövetség* 
a mártírokat hazahozatta s vasár
nap délelőtt 11 órakor kezdődött az 
újabb nagy temetés a rákoskeresz
túri temetőben. Az egyházi szertár- 
iád dr. Katona József főrabbi és 
Lineczky fökántor végezte, majd

Frigyest József dr., a Páxmány- 
pgyetem és Csűrös Zoltán dr. 
a Műegyetem idei rektora bú

csúztatta

a főiskolák egykori hallgatóit, egy 
gyilkosságra szövetkezett rendszer 
szerencséi len áldozatait. Az orvosi 
mérnöki és gyógyszerészeti szak
szervezet elnökeinek búcsúztatója 
után Martos Pál, a Zsidó Főisko
lai Hallgatók Szövetsége nevébe/ 
vett búcsút a hősi halottaktól. A 
munkaszolgálatos bajtársak ezután 
vállukra emelték a koporsókat, és 
az egybegyűltek zokogása közben 
vittek a 25 méter hosszú sírhoz. 
ahol ifjabb egyházi szertárié 
után elhantolták őket.

Newyork City, április i.
Kedves Barátom!
Most jövök e percben egv ameri

kai állam-hivatalból és annyira, a 
lelkem mélyéig meg vagyok iile- 
tődve, hogy nincs sürgősebb teen
dőm, mint közülni Veled, hogy mi 
történt? Nem velem, mert azt tu
dom, hogy nem érdekel senkit, ha
nem rajtam át közvetve és, mint 
a példa igazolja: általában mi a 
Ikülönbség Amerika és az egykori 
Európa között? — általánosítva: a 
demokrácia és a —  megegybzer 
sajnálom! —- ismét Európa közölt, 
mert például Svájc is, Franciaor
szág is bőségesen „demokráciák', 
de a svájci és a francia államhiva
talok semmivel sem voltak (és bi
zonyára ma sem azok) kevésbé 
undorítóbbak, mint a nem-demo
kráciák. Rosszindulutúak, szigo
rúak. emberkínzók, kegyetlenek.

Most nem az ellentét kedvéért 
mondom: nagyobb öröm az ameri
kai hétköznapban nine*, mint hi

tt ek. Es hozzáteszem, hogy nem 
sértett meg, eöí, nagyon is sajná
lom, hogy nincsenek.

„A z ön adataiból azt látom", — 
mondja, — „hogy ün sokat volt 
Párizsban és Géniben is. Kérem, 
lúd Ön franciául?" Mondom, igen. 
Azt kérdi: ..milyen nyeh en tua 
még?" f elelem: magyarul, néme
tül, egy kicsit angolul. Rámnéz. 
hosszan.

„Kérem, ön  jól beszél angolul",
— utasít rendre. „Itt van a házban 
egy iroda, a tizenkettedik emele
ten, ott vannak a tolmácsok, ma
gyar, német, görög. M ién  nem je
lentkezik? Magát mindjárt felven
nék." (M indjárt ajánlott egy «!- 
lám.) „Kérem", — íoK tatja to, ább,
— „nekem van egy serdülő fiam. 
high-school-ban, (az európai kö
zépiskola felsőbb osztályai). Ott 
kellene neki még egy idegen nyel
vet tanulni, — hát nem képes rá. 
Valami borzasztó. Egyszer azt ol
vastam, hogy minden ember annyi

Garay-téri kereskedő vo lt 
a Rákospat&k é s  a vizafogéi

fő tsa lom a  is
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IV., Somogyi Béla-út 24. sióm. 

(Volt Kciroly-krt)
Vidékre utánvéttel szállít!!
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vatalokkai érintkezni. Először is: ! «hány nyelven beszel es e/
ajp nem vét a törvény ellen, to
vábbá megfizeti az adóját: az so
hasem lát egy hivatalnokot. Senki 
nem kérdez semmit. Tehetsz, amit 
akarsz. (A  törvény keretein belül.)
Itt csak arról lehet sző. hogy az 
embernek van dolga a hivatallal, a 
hivatalnak az emberrel nincs s- na.

Tehát nekem ma volt dolgom 
vele. Kitöltöttem valami ívet és 
megidéztek, hogy személyeden is 
megerősítsem. („De ha éppen 
akkor valami dolga van", — ez ál
lott az idézésen, — „értesítsen ben
nünket előre és akkor Ikitűzünk 
egy más napot.") Hát, szóval, e l
mentem. Előbb meg kellett esküd
nöm, hogy igazat fogok mondani.
(Hamis eskü: tíz évi Sing-Sing!)
Akkor leültünk. A  hivatalnok, ing
ujjban, minden szótagot leírt az 
írógépbe, amit elmondottam. Neve?
Foglalkozása? Kora? Nős? Volt 
nős? Kis szünet, most hosszas lé
legzetet vesz, látom, hogy zavar
ban van

„Kérem, — mondja, — most 
fogok valamit kérdezni, amitől Ön 
talán megsértődi!:. De nem tehetek 
róla, ez nekem köteles.-egem. Van
nak gyermekei?" Mondom, ninc.se-

Modern és styt 
bútorok
nagy választékban. Pensa 
szőnyegek. Vetet, eladás} 
csere! b 'i-dési könnyítések!1

URANIA
T O G H 1 A  é t  N É M E T H

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

így is van.
Lapoz az iratokban. ,,Az Ön ada

tai közölt vannak eliemmondá.iok". 
— mondja. — „Például egyszer a/.' 
jelentette be. hogy az utolsó tíz 
évben két újságiróegyesuletnek volt 
a tagja, egyszer meg azt, hogy há
romnak. Most melyik az igazi?" 
Megmondom. „Kérem", — feleli, — 
..én ezeket a kis javításokat az ira
tain majd magam elvégzem. De 
erre adjon nekem felhatalmazást 
Tessék ezt aláírni." (Elémtói egy 
ívet és kezembe nyom egy töltő
tollat. Aláírom.) ..Mit szól a tol
iamhoz, milyen jó?" Mondom, igen 
vékonyan ír, ezt szeretem. Azt je 
leli: „Közönséges márka, másfél 
dollár." írógépei, ír, bélyegez, alá
ír. „Most tessék velem jönni", —- 
mondja. Természetesen, hátrama
radók, de nem enged, elörebocsát.

...Látod , kedves barátom, ez 
egy államhivaial, Amerikában, S -í- 
vélyesség, jóindulat, emberiesség, 
semmi gög. semmi nagyképűség, 
semmi arrogúneiu, Es két tanulsz': 
a mai világ történetéhez: az egyik 
az, hogy az állam van a polgárai 
ért. nem a polgárok az államért. A 
másik az. hoa.v UtKui megérted be
lőle, hogy miért szereti Amerikát 
mindenki, aki idekerü l...

Kuttkay György

Vasárnapra kiderült, hogy a 
Rákospatak medréből kifogott és 
zsákba varrt férfiholttest —

éppen úgy, Qaray-léri keres
kedő teteme,

mint az, amelyet három héttel 
ezelőtt emelt ki a kotrógép a viza- i 
fogói szivattyútelepen! Akkor 
megállapították, hogy a halottat 
Zuglóban dobták a főcsatornába 
és onn?n sodorta a szennyvíz az 
á i emelő tel e phe z. Megállapítottá k
azt is, hogy valószínűleg egy 
Garay-téri kereskedő holtteste. 
Szombaton

ismét talállak a Rákospatak 
medrében halódat

ék vasárnap délre kiderült, hogy 
mind a kelten Garay-téri keres
kedők, akik mintegy másfél hó
napja tűntek el. Nyilván üzleti 
lit on jártak Zuglóban és egyszerre 
gyilkolták meg őket: egyikük 
holttestét a csatornába dobták, a 
másikat a Rákospatakba. A  rend
őrség feltevése szerint

Zuglóban veszedelme? banda 
garázdálkodik,

meri már sok eltűnést, útonállási, 
rablást és betörést jelentettek. A 
két kereskedő nevét azért, nem 
közük, mert a nyomozás érdeke 
ezt nem engedi.

Hatvány Lajos előadása 
az egyetem aulájában: 
Az átértékelt Petőfiről
Jelentős esemény színhelye volt a 

Pázmány Péter Tudományegyetem 
aulája vasárnap délelőtt.

Hatvány Lajos, az elmúlt va
sárnap Londonból hazaérke
zett kiváló író és eszlcta 
kezdte meg egyetemi előadás- 
sorozatát „A z átértékeli Pe

tőfi" címmel.
Az egyetem kapujában Hatvány La
jos és az egyetemi tanács fogadta

Tildv Zoltán köztársasági el
nököt.

A kultuszminiszter képviseletében 
Boka László államtitkár jött el. A 
nagyszámú hallgatóság soraiban iro
dalmi, művészeti és társadalmi éle
tünk legkiválóbbjait láthattuk. Hát
rány évtizedekig foglalkozott Petőfi
vel —• idehaza csákány, mint Pólus
ban, Londonban és O.vfordbaa. Het
ven esztendőre visszamenően felku
tatta u Petőfivel foglalkozó újság
cikkeket, kortársuk, szemtanúk írá
sait. Megőrizte a költő aszódi taná
rainak és osztálytársainak cikkeit, 
azután a katonákét, akikkel együtt 
szolgált, a színészekét. költőkét, 
akikkel szerkesztőségekben, kávé- 
házakban ült, a fogadósokét, szoba- 
asszonyokét, akik az ország vala
melyik városában 
takarítottak rá. A

tékba rendezett gyűjteményből ki
bontakozik

a költő valóságos élete, a kis
kőrösi mészárszéktől a seges

vári csatatérig.
Ebből a páratlan gazdag anyagból 

merített Hatvány vasárnapi előadá
sán, amely lapunk zártakor még 
tart.

Barcs Sándor lesz 
a Rádió ügyvezető 

alelnőhe
Orlutay Gyula kultuszminiszter » 

Rádiónál viselt elnöki lisztjét- Kül- 
tuszminiszlersége alatt is megtartja 
és jelenleg fizetésnélküli szabadsá
gon van a Központi Híradó Rt.-nál. 
Ortutayt Barcs Sándor, a kiváló író 
és publicista, a Magyar Távirati 
Iroda felelős szerkesztője helyette
síti. Politikai körökben úgy tudják, 
hogy a jövő héten pártközi értekez
let dönt a Rádió vezetéséről cs való
színűleg Barcs Sándor viszi tovább 
a vállalat ügyeit, mint ügyvezető el
ein öh.

főztek, mostak, 
huszonhét karto-

J. P. MORGAN, a lg,ét háború 
közötti időszak döntő befolyású 
amerikai bankárjának a hagyatéka 
16 millió dollárt tett ki; híres kéz
irat- és régiséggyüjteménye ebben 
az összegben nem foglaltatik. Az 
öröködési adó 4,640.000 dollárra 
rúgott.

R U D N Ó Y  T E R É Z  :

S Z m iIL l ASSZONYOK
A togtágból  szabadult ám bár sz a b a d  ïe$z-e i g a z i n !
E r r a  f a l a i  a z  u t o l s ó  R u d n ó y - r e g é n y !
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KcU^sszürke nadrágot « incite!:, 
ugyanolyan blúzt s h lón ?./; »<f o: 
egyik tabuk vagi/ a ke.uk. A Mi/~ 
.icinn-kertben tq fáikor luiik velük, 
re nemrégen. Elfogytak, or utolsó kö
ri I g greet zi veterán lu bevonult a 1 új
világi nagy káderb", de nr: embe
riség sof-a gondoskodóit ruin, hogy 
jöjjenek helyükbe mások. Falábú 
vagy /elkeni katonák, vedlett tábori

l-yvlay Tynaüur cgj Ipurjfj u jp v 
loi beiktatása. Vaiáraap ben^é, égé,-,
ünnep; ikk» Uh be Pária y Ti
■ odor neiiwietg} ülő i képvK'-'lúI 
Mnr< ■{■v/i Jau.ny. e nn^olikui- püspök - 

j hclyetlpí. a túllőni r ruiipcli-kna cyy- 
htírköznég felügyelői tisztébe. V*pé: 
TulsH.ilu'gvaljo. < i <•' A ) ;.; u e u i p 1 é ü,
Uui od és Abauj is Képvioellr.lte 

‘ magát a bei Mai fái i'mni'peiyen, 
amelynek közoiivéye nrmnuik a 
tally ni Kosmi.Ul ícw i>lonwl töltötte 
mca, hanem a hires bortermelő 
nugyküztseg utcáit c\ ferait, is. Q(I 
voltuk a zempléni, borsodi, abaiiji 
kis',;a/.da iieivizcígyűU' -i képviselők, 
de a többi padok küldöttségei is, a 
vallásteleke/.Gtek lelkészei. több 
min;.■.</.»r. felvidéki '.áros és közsé”zöldben, ök  ■már nem act mondták,

hogy: „Königyraetzvél. . Iwnem ’ 1 '.'. V' v,,“H , c, • ■ . , • I '’pYiseiote.stiilr'ie. m aljáról es men;azt, hogy: „Subáénál... Limanoia- ,,. . .. bízattál. Mai esek- püspöknél vet te.-;v(U . ■.. Dob e rdőn , . .
’kfync'.p hiúét i n lát koz tűm velük.

őzek már nem Röniygrodzröl, Sa -

evangélikus lelkész megható prédi
kációja zárta be a felemelő és em
lékezetes ünnepsége í.

H a i r y  B a t t r ~ í

Áls'eígíiöfftikXt
egyetemi hallgatót 

ítéltek el
Mürko< h Martens Cézár volt. 

'"u: elemi ‘ hallgató meglátogatta
Szegeden eg; i.k ismerősét, sz ójs -a 
kai la Kásán töltöttet é& onnan több 
értéktárgyat lopott el. Ugyancsak 
visszaélt egy asszony-ismerőse bi- 
x. aknával, akitol egy brillions-- 
gyűrűt lopolk Budapesten ?/. egyik 
kerületi rrnciorkapilányságoii egy 
rendőr igazolványul lopta ai, a 
rendőr .-/.ól rendőrhadna.yura itt 
vitatta ki óh a szélhámosságok 
égés/, órát követte el. Megjelent a 
New-York, Café de la Faix, Du- 
ba)Y.\-.kávéi lázuk ban és több mu
latóban, ahol megvaesorázott, de 
amikor fizetésre került sor, rendőr 
lisztnek adván ki magát, a. számlát 
nem fizet lg k.i. Emiatt több följe
lentés érkezeit ellene, amikor is ki - 
derült, hogy egy főpiacén öl is na
gyobb összegpt kort kölcsön azzal 
az Ígérettel, hogy másnap megadja 
h pénzt, de többé nem jelentke
zett. A v  budapesti törvényszék 
Markócul-Martens Cézárt két ép 
félévi t'egvházra ítélte. Ezt a bün-

Pt
beiktató svával utáni Parley T iva
dar mondott megrázó beszedet,

bric,dk l/manováról vagy Doberdó- mnely igen mély hatást tett a gyű 
Tál beszéltek. Két suvadt, rongyos le>cesetre. Zecmann toltam  tadvai
einbrr jött szemben velem az utcán.
Civil ruhában az egyik, hajlottorrú, 
szakállas férfi, kopogós mankóvá1.
Karonfogva vele a másik, mokány 
JckeiebajszQS honvéd, akinek hiány
zik a félkarja és a féllába. „Tessék, 
megsegíteni — sióit tompa hangon 
a szakálla 
szolgálatos vagyok
laO a másik: , ** § p e tit< o íÓ h

„A lábamat Voronyezsnél hagy- M
lá m ... a karomat is . . . “ Hosszú hajsza után fogta el e

Emberek, mikor még miénk a két francia rendőrség Edouard Bouchez
lábunk, tetterőt a két karunk, nem színészt, aki a náci uralom Idején j életveszélyes sebeséit. " a  Bevtal au-
le/tcí. így nic pb ékül ni? Egyik ke- földalatti szervezkedésért feljelen- j utca 4. ház dőlt az esti
zikiket vagy lábunkat kell veszte- tette a G est apónál világhírű kollé-
nünk, hogy — kezet nyújtsunk egy- púját, Harry Baurt. Napokon ke-
másnak? resztül vallatták, kínozták, gyötör

n i és Is tv á n  ték a Gestapo emberei Harry
Baurt és miután nem tudták, vallo
másra kényszeríteni — agyonver-

• 3 #

nlomorck munka a g y o n v e r t é k  G n é m e t e k  j totóst a tábla helybenhagyta és a 

t . . .  Es mey*~o-. f e i f C i e n t Ö f é i  € ÍT O g rÓ h  • ügyéczbelvcUes í  elszól a iá?a után
jogerőre emelte.

— Feírohbant * kézig rá aAt: n&t7

Q

se:ge és a sütőipari munkások sza- ; 
hadszervezete között több napon ;
at iolyt táreralás. Ennek credmé- ! _  nAtilr,  íizo lt »  u .,
n; ekeppen clhatarostalc, te>S3’ s-er- ,  i,me, eti«i, nőt. b

ts* aiyíóbi,*,^
rwolvcppen cmataroítaií, nogs' $~er- egy ism(5rf.tlen nöt A Bsm JÓ7.,ot. 
tícui vagy csütörtökön ismét forgo.- : uca és H Kandó Kálmán-utca sar- 
icmbci kerül a zsemlye. Egyelőre kán a l2. e3 au.tobu,vz az este ha-

kézigrá
nátot, talált egy gyermek. Társaival 
együtt játaz,adózni kezdett vele, A 
kézigránát felrobbant és négy gyer
meket c l etv aszály esen megsebesített, 
fíánhidi Dénes J.2 éves és Bdnhidi 
József KJ fiút az Uj Szent Járos- 
lvórházba, Pogány Csaba, és Hiirclier 
Miklós 10 éves fiúkat pedig a Bánát- 
ulcai kórházba vitték.

Lefejezett hullát vetett ki »  
Duna. Budafoknál fej, kéz é« láb 
nélküli, mezítelen holttestet veteti 
partra a Duna.

— „Te vagy a tamti!“* eirnrn*! un
to iófe’ia jelent meg, mely a 1 estülrt 
élmények alapján ábrázolja n lége-

H* valaki két év tlé tt )év9ndtilé*6b»n# hqgy
azt «  merész állítást korkártassa meg, amely szerint az Ur 

esztendejében leszerelt, iithon maradt vagy li6/.as>ivar 
gott SS legények fenyegetik «  magyar falvak biztonságát, é< 
uj magyar telepesek «le té t keserítik vagy veszélyeztetik, utjôbdr» 
állnak a nyugodt termelő munkának s úgy viselkednek, mintha 
Hitler eszeveszett álma megvölósuli 5 a Duní vö lgye német uralmi 
területté változott volna, azt bizonyéra idegorvoshoz % zárt inle- 
zetbe kalauzoltuk volna. Pedig a jelek szerint «/  lörlémk szerio 
az országban, mert nem múlik el hét, hogy az újságok n® adnám-.- 
hírt éjjeli SS támadásokról, verekedésekről, lövöldözésekiöl a bőr 
«  főváros környékén a rendőrség süiü razziái lassan kipusz!itj$fc 
ezeket a fenevadakat, a távolabbi vidékről egyre nyugtalanitóbb 
és iézítóbb hírek futnak be. Eire egyetlen szomszédos országban 
sincs példa. Aki SS volt, annak nincs helye a mai társadalomban. 
A Rajnától a Visztuláig igen alapos söprést végeztek, s az angol
szász megszálló hatalmak sem ismernek kíméletet, ha SS leg<?.n/ 
kerül a kezükbe. A megszálló katonai hatóságok ugyan beszün
tették vagy elhalasztottak a magyarországi 3vábok további kitelj 
pitósév, d® az senkinek sem jutott eszébe, hogy kíméletet kivár
jon a világ legelvetemültebb gyilkos bandája, a/ SS tagjai szá
mára. A magyarországi svábok kitelepítése vagy a német kisebb
ség más úton felszámolása ma még bonyolult nemzetközi kérdés, 
amelyet a magyar kormány egyedül és önhatalmúlag nem oldhat, 
meg. De nincs hatalom a világon, amely ne helyeselné az SÓ 
magyarországi maradékainak gyökeres kiseprését s a társadalom 
életéből kikapcsolását. Érthetetlen, miért nem folyamodik a ma
gyar kormány gyors éz erélyes intézkedésekhez, miért tüu ennek 
a rabló és gyilkos társaságnak további garázdálkodását vágy 
akárcsak lappangását is az ország területén? Következetes, s/et 
vezeti hadjárattal egyszersmindenkorre meg lehetne szabadulni 
ezektől a szétszórt genygócoktól, amelyek sokkal veszedelmesei.-' 
bek, semmint hinnék 3 ami a legszornorúbb, megrendítik a hitet 
«  magyar állam erejében!

KISS DSE25Ö

mn-ove arlldv i*  »  «iitpc-hp? «yfiksé- „„ C" j ' tmk, a munkaiéborok kui\,ukat AjC'Jirt e eiujdK et» & AUIC..UC*. -e , i0ira gazolt egy j0—tí0 ev korait, knictbdt k-Váiii.- 7*nu r u - m--»;.
’ ES , ;/' i 1 C ismeretlen not. Inai életképe», Sásdi Sándor nuiv
f.mert vOt us+i-QQí jcac~!*.. Leugrott egy pénzügyőr » j  pszichológia,iú írása Bergen-Belsen

BÊY-rtil: meghalt.' Konrád Jenő, 36 j Pokláról és Pór Dezső dokumentum, 
{éves pénzügyőr-az este a 11 óra 40 I *>-ámba menő visszaemlékezése a
perekor induló HÉV vonattal ha-Jól haladnak

a m agyar-belga kereskedelm i

tárgyalások

száméiult Pesterzsébetre, a papír-
UjI: ácá rz

felszabadulás előtti Budapestről.

a  R e g g e l  F i l m i f
1. Heti fiíNibírólatok
i iv e - f? e t t  b o ld o g s á g

P o é i is és művészet!
André Gide költői s".épségéi zt- 

fiény© el ©verődik meg a film bon* 
Ezsal a választékos francia izle.-,-;el, 
amely az elmúlt években nagyon 
elkényeztetett bennünket. A syájd 
hegyek között éió c-fsalád lelki vál«

Mérnöki körökben érdeklő- sagöt, egy vak leányka megrázó
gyár közelében levő lakására. Pest- 

! ereséből en leugrot t a lel jen sebes-
jól tójcU«uoit koriikbe ' f i y a  job ou ú  UËV nvc- 

Uijelcuíették, bogy a Slagyaror r...e a. uyia.lca a 
v i m l  folyó kerukedebu! tárgya- i sen osszeronceolták.A-onno.1
láb ok amelyek több- nappal ezelőtt ! lf! •
kezdotüek, jól halaúnak, A  magyar „ L*nrra-c>omagoUat dézsmált: 
küldöttség kedden Antwerpenbe ! , •??'1,1 z.‘, ^5a'ai l; erenc poo-

r  ” ' s lc  " ' ll »  k,lk,*t« b!-  I «.álla „  Unrra.csomagok:<t olymó- táS« íaüjai. a péri ;.ür0aadaráSi 
> «H le »»ek e t es a legnagyobb gya- dün> hosy ,  , M m  c ««n «»okM l élei-1 ssakért® és körírói is.

mi&zereket lopott ki. A budapesti

2. A jövő hét filmes'&iTîérîyct
E héteo mutatják ba Ingrid Bury 

rnann c> Spencer Tmeg uj filrujct: 
cír, Jakylt. és Mr. Hyde. Leije', 

hogy még egy amerikai filmet, la
tunk, az Urániában pechsf új orosz 
film  Vetül a közönség «iá.

-wniÉiáfi, -)

Postttrablö eigánjokat fogott 
el % rendőrig . At; utóbbi hóna- 
lkokban tömeges föl jelentés érke
zett a vármegyei rendőrkapitány

dcsseJ várjak a Kisgazdapárt Mér- ; történetét, «tereimét cs csalódását Ságokra: egy rablóbanda mint y.v 
nöki Tagozatának chütörtökön d. u.
4 órakor a pártközpontban kez
dődő ankétjét a 3 éves gazdasági 
tervről, ahol először tárgyalják ez.
a kéiuéot, pólyái ; cniponiok, rcpében megrázó alakilasaal ragad 
slápján. Az ankelon reszlveaznék el. bennünket. A szögletes e étién*

éljük végig. Pierre Blanchard meg
győző művészettől ábrázolja a pap, 
& családfő és * szerelmes ember 
leik; képmását, * lolkiharcait. 
Michele Morgan, a vak leány «zc-

a kisgazdapárt nemzotgyülcfi kép- félénk leányka szánandó «lakját és 
viselő és törvényhatósági, bízott Ü

rakat. (MTI)

c.rclemro gyullad*, majd h fáj
dalmában összeomló leány drámá
ját felejthetetlenül varázüolja elénk.

tá jf elvételek, aa

viuarm.p

— ösztöndíjából; indulnak Ma- CiyonyövücK- a tó jf elvételek. as
■ törvényszék annakidején hat hónapi j gyaromagra. Az Eçc.'-:-vé'gügyi V i- '•’.hwbol a „óhesaet ̂ udit° 1»'

A Nemzeti Segély kongresszusa i börtönre ítolíe. A tábla enyhít» J lúgszsrvézet 1.1 országba küld ősz- ' aiacu r iám, j
folytatta tanácskozásait. I körülménynél-: véve Szál ai nehéz töndijaso;;í::. tanulmányi ü.v.íön-

* mely en azó mos érdekes ielszólalás ! anyagi helyzetét, a büntetést három- . díjjal. így Magyarországra is.
hangzott el. A felszólalók köszönetét, j hónapi jogházra szállította le. (MOT)
mondtak a magyar és külföldi lé- j — Eladta lakását: őrizetbe \C> 

üknei* a. támogatása t, amelyben i ték, A  güzdö-.-ac'i rendörsce őrizetbe

Kalálozís. Ö~v. Malin Miksán*
életének S2-ik éveben elhunyt Fia. 
Hahn Miklós, menye

it és kiterjedt

ö t lépés Kairó felé
Izgalmat és ötlots» kémfilm

harminc vidéki postahivatalt ra 
bolt ki és számtalan egyéb rnb'lő- 
támadást hajtott végre. K.ii ij< , 
községben az otlímj p« *sl ah i v* * -i ' 
előtt jamiár 122-én agy rendőrt .* 
meggyilkolt a banda, A gyilkos"’., 
nak a ködös éjszakában Kikerült. 
rlmcnekülniol:, de több heti R. '■ 
n.ioxá.4 után a Kisbér -környéki w n 
vargol; közül néhányat cljoptui 
Kiderült, bogy h rend lóerős pc> ; 
fosztogatásokat mintegy 20■ 0
tagból álló banda hajtja végre. 
amelynek nagyfeszt cigányok ■) 
tágjai. A  banda nyolc Lúgját mai'

K v i\ J & irnáyul majd.
— A  vili am og ismét megindul a 

Baross-térről az Álhit-kort felé,
hogy enyhíts® a Thököly-úl- 
núLoc/.i-úti forgalom Lúlzkúfolt-á- 
yá'. A Reggel már hetekkel ezelőtt 
kői te, hogy indítsák meg ezt a 
iá; atol és Szemem János dr., a

n . .. . ,, , letartóztatták.Rommel on tolt aiakjaw Jaew elenk
bbcn »  filmben a legnagyobb ala* ' — Betörök munkàlwto. Dr.

e szül. Bajánházi latok egyike, Erich von. Siroheim. 1 Dyörgy orvon, Nepssynház-utc.-i 1" 
il erjedt rokon .ág* Bíró Lajos új darabja tuUjdQukép-1 házban lévő la.l.u.ába  ̂butönck es Júf:

pen a régi, ismert és emlékezetes ' értékel elvittek. B* törők jw!*i;

Bcykiin vezérigazgatója, belátva ; dolgozta fel a regényes érdekcssfeü 
h U ; í és hely c>'ségcl, aprili.-i 10. és. témát és azt a hatalmas, vllúgren* 
Uh közöd megindítja a régi vona- ! cetö fejlődés'., amelynek a boss 'az 
Ion az ilj járatul, amelynek egész j Angol világbirodalom és a harcos 
Zugló nagyon örül. Az új kocsinak ■ ncP- Könyve nemcsak élvezetes és 
"J a, lesz. a jelzése és egyelőre a tptúlságos olvasmány, honén ui
Boross-íérröl indul. Lehetséfies, I ;ïa8i,t“ b® bel-vc’ái *y í'n- ° l

. , nkai sport fehé
töfténel.  Mur‘ o«í A* aogol nép értője Dobó, IV., Rcgiposta-u. Y~9. ijfitDCuC, - v. LiotIüHi sy4 udv&rbtm
munkásmozgalom kiváló harcosa, 
irta meg az angol nép történetét, 1 
hogy őszintén feltárja azokat az : 
okokat, amelyek a szigetországot :
1931) öezen kikerülhetetlen szűk lég- ' 
szerűséggel elvezették a háborúig 
Morton lebilincselő érdekességgel

>s szabású női ing-blu- Biró-darob. a „Hotel Imperial" idő- j ^an i Ferenc bankti;wtvi elő Vo;;x- 
ing új dón ságok e> ame- szerű változata, amely e-'vw* bm-
émenüiek speciális ké- nünket az afrikai .homokra., azok- ” akat Cj pcrxsa.-rony®gi kot vitte -; *..

hogy a Beszliőrt rövidesen wep- 
husszabbitja vonalát, végig a P.á- 
Uóczi-úton

* A valódi ékszer i ól élben di .■/*' 
•'.ű'vségben segít! li.kti/.crmodellek 

Se reginái, IV., Mari; hoz ö. Csak a 
féinnaieten.

-  ügyvédi bír. Ur. K.áldi T.itván
út; \'éd irodai óráit megváltoztatth. 
íródni órak h vől fél ï-ig. Telefon: 
13C- híj

problémákat is
— Házassá fr. Hornhányí Géza és 

11 fiifrnann Mária 17-én 3 órakor a 
Pasaréti-templomban tartják eskü
vő j ükét..

— ** zen kár .Drzsö. a kitűnő zene- 
'•/r.r/ö 1 -ón möpiiinúUi a/er/.ői e-..t- 
iét o „Fészekében: kiváló müvó- 
ü/çlv ycJják elő ï«nr.7ôajnU, ■ dulait 
c,-. egyel) műveit..

* Vég; en |< Jorette rougeot, T lorctU
t'Crijkr-odöVfcl.

5 damb 20  forint
f í a r «  b  \ ft f  *  r ! n

M A T E O S Z
íap!: ií. fesr. kireniloíiséséneli•i

fwvarválíaíó irodája
Rpcsl, V., Ml RI.E&UTCA 11.
Telefon: 384-11? (éjjel 327-052),

Vállal; Q..j 10 tonnáig szállítást 
helyben és vidékre.

ban az időkben, amikor nemcsak 
■ix afrikai homok volt i'orro. ha
nem a világ meggyötört .népeinek 
agya is, mart azázmilJiunyi ember 
liste: hogyan dől el a nagy párbaj 
Egyiptom határán, angol- zásuok és 
náci-németek között? Érlel t run 
Slrohd/n mellett Franchot Tone

A KegscJ ív  -. gvi.ilíurlK rvV':,r 
az olvauók köréből kérések oq kivár - 
vágok. Most Budáról Uoaot.t h po? ' •> 
levelet: azt kéi*ik. hogy a Busrk/it1 
adja vissza tgy elhanyagolt körn; t 
lakó-a inak a 43 éj 4ÿ-t„ járatok reg* 
megállóhelyét, n Móricz 7.1 sgmoiri- 
körlér és o. Szent, l-mrr hnrr.9y-ú: ,ti 
sarkán. Sokszá mn kérik cut, akik *nagyszerűen játszik egy pincér-. , , .. , , .

kémei, Ac him Tambov pedig az' es lAulon k e k e d n e k  a,-, r.!mu.o
egyiptomi szállodást. Anne Baxter 
nemes egyéniség, de kissé lélekte
len ... tCorvin■, Lloyd)

1

>co vagy hicfítaotf Időben J;ényl<2i**' 
H6k vissza felé bnncluknU'ii  ̂ 48-öAtol 

a 49-cstöl a ül-ix» áJJom4öátg.
— Bői) QfHzariiya&con 3 világ Kór rí < 

Címmel ini-1 Ho*44s* G y u l a y  î ( • 
ván e Vu) 1 d. u, lukkor a rop(ik) 
bi l t' üjté*:rul */. Auuitor Beir ts* 
Nyújtok Andrc^y-ùt 1  aJatU hel; ; 
téféb«n.

^— C^ecse^4)hiiMAU a romok krt/öfk 
Ki&3 Zoltán (dmnazistn eoij ^ötvöi> 
távi tOTtihü bff.n hdliönupoH lváriym 
cáccjQmu hoUtcatárc bukkant*

A vadnyugat királya
Texas és vidéke

lom  Taylor, a világszerte ismert 
cowboy-ssinész újabb kaUndJaivai 
örvendezteti meg azt » közönaéget 
amely szereti » műfajt. A témw cs 
a környezet ugyanaz, mint előbbi
filmjeiben: Texas erkölcse, Tcsa* i Sashalmon _ a Nagyiccéi HÉV-éJloroa,* 
hajdúja, a pénz c .j nő után... A* rnelJólrhelyieógébett csecsemő holt

Teniszpályák
bérelhetők

im t r B i i  r iN itzPA irA K ,
XIV., THÖKÖllf-UT 115.

’•I 4̂*0.0
Me^nyilM T ö ltőn ; 1M.

Nagymèrtlù pályák. k&U, égj aaj aUtl it. Aejaek-utot lat, Telefom 1 2 7 - 1 10

tgHUlág végül mégis cnak győz.
'gon ö.n-p.n4ei:as, hogy a közönség
tapsai mily lelkesen úrmepUk »v
'grí -Mg fc-yovedcJmet. (Uiuiua)

testét találták.
— A tOfölykivilU) UolilugusviWin

lvc.r; l.--,-p<M.w. vjríiviiolvi.--** «• ho
rmftgp) \.,fj urakrii- i> hílVóa*

*• dlgy/ M »ijy«r o o ! <’ó | tirölUFewer fest tisztit g a r a n t á l t
napára,« o n
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c s o p o r t j a  a  L u k á c s y - t a n á c s  e i ö t t !
Májusban itélkestk a NOT Dáfttokl-Veress és társai bűnügyében

A negfpl úgy értésül, hogy az
összeesküvők < l»'o  a szerdára vár- 
liciló ítélet után. májusban kerül a 
NOT-hoz. A Népbirőságok Orszá
gos Tanácsa Dálnoki-Veress Lajos 
cü tárcáinál.: ügyében végső dön

tést bor, függetlenül attól, bogy
ar. összeesküvők többi csoportjai 
még csak ezután kerülnek a bíró
ság elé. Mialatt a b a n k ó -tanács 
tárgyalja az összeesküvők első cso
portjának bűnügyét, az alatt a 
népügyészség már

h vádiratot az, Összeesküvők másik két csoportja
ellen.

As egyik csoportba dr ( l í iick Kri- 
pyesné ;.r. Body Piroska, c Bá
lint Uezsoné az. Kovát s Erzsébet, 
íViáhr Béta gyárigazgató, Body 
György dr. tisztviselő és Cs. Szabó 
Kálmán, a Nemzeti Lovarda volt 
igazgatója tartozik. A dempkra- 
üfcus államrend és a köztársaság 
mégd.öntésére irányuló mozgalom 
előmozdításának büntette címén 
emelitek vádat ellenük. A. vádirat 
szerint Dalnoki-Veress Lajos szö
késének első éjszakáját unoka- 
üccsénél, DaLnoki-Veress László dr. 
Is í rí ü g y mini sale rí titkán*) ál tol lőtte, 
az Attila-utca 73 alatt, majd há
rom napig Kémery Dezső dr. fő
orvos Lógody-utca rJ. alatti lakásán
rejtőzött, opnau Muhr Hclahoz,
mujd O . Szábo Kálmánhoz, végül 
Clüclc l'i-igycsndiez és Bódy 
.Györgyhöz költözött. Oáluoku 
Veress Gtückné közvetítésével 
megkérte Bálininét:

idegtűi hadd ómtól szerezzen 
katonai autót,

hogy a rejtőzködő DáhiokáVetess
egy követségre mehessen és oU

i ne nedűket találton. Bálintira Dúl

ként
IVIosmuraentjánoson geüdó műn- 
kaszolgálatosokat gyilkoltatott

racs

és esért félelmében Sébor József 
soproni bányamérnök irataival 
lappangott. G rácból a nyugatra 
kitelepült Subik Károly egri pre- 
láUi.skanonoktól hajtott ajánlóleve
lek Pünköstj. Székesfehérváron 
Bejczy irodaigazgatóval került ősz-

■noká-Veress Lászlótól kérte a köz- I szeköt.tetésbe, aki összehozta Végh

Negyvenegy kitelepített család
érkezeti! szombaton magyar földre

vetítést., aki ezt megtagadta.. Ké
sőbb felkereste ugyanezzel a ké
réssel Kttits Mariann et es Germa, 
■nus_ Gyula egyetemi tanárt, akik

hírlapíróval, Pécsett pedig felke
reste volt tanárát, Raffay alezre
desi. innen Szombathelyre ment, 
ahol. Valgóczy századostól kapott

szintén elutasították. Báhntné erre j adatokat. Később visszautazott 
maga fordult egy idegen hatalom ; Óráéba, ahol jelentést tett meybi- 
kutopái missziójához, hogy autót ■ zajának. Novemberben visszatért
szerezzen, de itt in elutasították. A  
Népbíróság Lukács y-tanácsa ápri
lis Jüan kezdi meg ennek az ötös 
vádlottcsoportnak az ügyében a 
tárgyalást. A  másik csoportba 
Pipikor,ti László volt vezérkari 
százados, Bejczy Gyula dr. székes- 
fehér \ ári püspök irodaigazgatója, 
Raj’fan Eleméi* tanár, Végh Jmre 
hírlapi ró, Valgóczy Imre ny. szá
zados es Lipcse y László dr. ügy
véd tartozik ö k  nem az ötös, hev- 
nem

a rende* uepbirosági bélés
űm aco elé kerülnek.

Pünkösd Ausztriában egy idegen 
hatalom hírszolgálati kötelekébe 
lépett, majd Magyarországon az 
orosz haderőre vonatkozó hírszerző 
tevékenységet folytatott. Egyéb-

Magyarországra, Pécsett Óriás 
Nándor clr. egyetemi tanárral es 
még másokkal került összekötte
tésbe. Budapesten tféder Jánost, 
a Magyar Közösség hetesbizottsá
gának tagját kereste meg és így 
jutott összeköttetésbe Sgenlmik- 
lóssy Istvánnal és Lipcse y László
val. Beutazta az országot,

mindenütt kémkedve az orosz 
hadsereg után.

A  Püíikösti-.t/ile csoport ugye is 
■még e hónapban kerül tárgyalásra. 
A  népügyészségen most készítik a 
vádiratot Mistéth Endre volt újjá
építési miniszter, a letartóztatott 
képviselők és ötven társuk ellen. 
Jövő hónapban az összeesküvők
nek ez a csoportja is a népbiróság 
eic Izerül.

■ ‘ nemzet hálája:
huszonöt művész életjáradékot kap!

Szob, április 13.

(A  Reggel kiküldött munkatár
sától.) A  Duna felöl tavaszi szellő 
lengedezik s meglobogtatja a kis 
szobi állomás piros-fehér-zöld ün
neplő ruháját: a zászlók sátorát. 
A magyar haza végvárában várjuk 
az első vonatszerelvényeket, ame
lyek Léva és Diószeg felöl hozzák 
haza azokat a

magy ar csaladokat, amelyeket 
kitelepítettek.

1 óra 20 perckor kanyarodik be 
az első vonat az állomásra. A  sze
mélykocsik ablakaiban szoronga
nak az utasok:

huszonkét család,

öregek, asszonyok, fiatalabb fér
fiak, gyermekek. Az arcuk ko
moly, megilletődött, integetnek a 
sokaság felé, amelyek ajkáról fel- 
zeneiül az „éljen" szó

A z első kocsit követi hatvan 
vagon, benne bútor, jószág, csép
lőgép, szekér...

Á  tavaszi napsütésben felzeng, 
szívet ostromlóan, az ima, amely 
egybefüzi azokat, akik eggyüvé 
tartoznak: a várakozókat és az 
érkezőket: „Isten, áldd meg a 
magyart.. .M

Nézzük az érkezők arcát. A lig  
mozdul az ajkuk, szemük zavar
tan tekint körül. De azután meg
remegnek a szájak, bátortalanul, 
majd egyre erőteljesebben száll a 
tavaszi ég felé a Himnusz zsoiozs- 
mázó szava ... A z arcuk kiderül, 
a lelkűk felszabadul, pillanatok 
alatt tudomásulveszi az idegrend
szerük, hogy szabad... szabad, 
énekelni. . .

Es most már összeölelkezik a 
hangjuk azokéval, akik a karju
kat tárják ki feléjük, * könnyes 
lsemmel

együtt éneklik:... „megbün- 
bódte már e nép a múltat, m

jövendőt. . .«
Két óra előtt néhány perccel

1II

érkezik a második szerelvény, 
amely 50 vagonból áll. A két sze
relvény összesen

41 családot, 118 személyt hozott
haza.

A  második vonaton tókent lévai 
kitelepülök érkeznek, akik közül 30 
százaiéit az értelmiségi foglalko
zású. Éppen ezért a második sze
relvény jóval kevesebb mezőgaz
dasági szerszámot és háziállatot ho
zott.

A  kitelepítettek elmondották, 
hogy

/ már kedden hajnali 2 urakor 
bevagoniroztáU őket.

Péntek estig a diószegi, illetve a 
lévai állomáson vesztegeltek a 
szerelvények. A kitelepítést elő
ször cseh teherautókkal végezték 
és az első felrakodásnál bizony 
sok holm ijuk visszamaradt, mert 
az autókon nem volt elég férő
hely. Kedden délelőtt azonban 
megérkeztek az áttelepítési kor- 
mánybiztosság nuigyar teherautói, 
amelyekre azután minden hiányzó 
ingóságukat felpakolták. Nagyjá
ból mindenüket sikerült átmen
teni, csupán egyet fájlalnak: a 
tűzhelyeket a cseh hatóságok nem 
engedték felrakni az autókra.

A  két szerelvény egymás mel
lett vesztegel, a tehervagonok 
ajtaja nyitva, az egyikben a csa
lád helyezkedett el szegényes 
holmijával, gyerekeket mosdat
nak, férfiak pipára gyújtanak*, az 
asszonyok rendezkednek, a másik
ban tehenek, borjak lcérödznek 
csendesen, a harmadikban lovak 
kapálnak türelmetlen lábbal, a 
negyedikben, ötödikben, hatodik
ban, disznók, libák, kacsák, tyúkok, 
röfögnek, gágognak, kotkod ácsol
nak.

A  falu felszállt a vonatra s el
indult, más hazába. K i tudja, 
hogy mikorra ereszti ismét olyan 
mélyre a gyökereit, mint az el
hagyott vidéken?...

S z i l á g y i  I s t v án

A m.í msztertó uac$ az elmúlt he
ten a köztársasági elnök élhaláro- 
zásából rendeletét hozott, amely
nek értelmében

;u ország kJ.való értiexuekét 
szerzett művészei közül bu- 
N/.unüi. olyannak sorsat ól gon- 
doAmíik az állam, akik hat- 
vHJwuJik evüket betöltőitek ca 
alkuulo jövedelmük, nincsen-

Az intézkedés e/verint a huszonöt 
hatvanadik évét betöltött, vagy 
ahhoz közelálló művész ez állami 
rendszerű V. fi sáléul osztály 2. fo 
kozatúba ikerül, illetőleg az ennek 
megfelelő nyugdijai kapja, ugyan
ezek hetvenedik evük, betöltése 
a tun a IV. f ’.clési osztály 2. foko
zatának megfelelő élet járadékot 
kapnak. Haláluk esetén pedig hit
vesük az V. fizetési osztálynak 
megfelelő özvegyi nyugdijat.

Ar. elhatározás vias/ame. nő le
ges hatályú, 1946 augusztus

1-ig, tehat a stabilizációig.

A művészek életjáradekát a ïzôtt- 
sógvctcubcn biztosították. A maga- 
.uihb élei járadék a rendelet indo
kolása szer m l a hetvenedik cv be
töltése után azért indokolt, mert

ezután az életkor után as alkotó-
tevékenység általában csökkent. Az. 
indokolás elmondja, hogy a rende
let az alkotó szellem maradandó 
megbecsülését kívánja előmozdí
tani a művészeti élet kiválóságai
ról való gondoskodással.

Az életjáradék megvonható attól, 
aki. a törvény, vagy erkölus szerint 
méltatlanná válik, a lei az ország 
területét kitelepülési szándékkal 
elhagyja, aki állandó jövedelemhez 
jut, vagy az özvegytől, ha újra 
férjhez megy. Az elhalálozás rész
letes indokolása úgy mondja, hogy

a huszonöt művész jelentősen 
hozzájárult a magyar művé
szeti kultúra gyarapításához, 
munkásságukkal emelték »  
ház*' művészét színvonalát és
tehetségük *  legmagasabb

formáig fejlődött.
A 2à művész, aki ebben, a kitüntető 
àIla mi * gondoskod tu-ban rétsoetsül:

Hekros B irm tp  Dezső szobrawc, 
**. 1889. Újpest; Borowniaza Géza 
reslő, #z. 1884. Nabrid; Czóbel 
Béla festőművész, »*. I88Î5, Buda
pest; HamUo József szobrász. 8*. 
1811, NAinctpróoa: E*ry József 
fotó  művész, isz. 1883, SSaUujlak; 
Borenoay Noémi go Imiin mii vész,

rh a  b u n d á k
I X  K .  U'S

töké ls tss  
ti«x iltá ss  

r e n d b e h o ««s s  
m egóvá s *

A O s z k á r
IV,, Deíxk F c rc n c -u fc a  II.

&ZUC&
Telctons 180-öl  s.

n e l

Ka 18Ó8, S*s.ntendi*e; Oellért Chnv-
kar költő, szerkMzU'í, e-,. 1882-ben; 
Hammerechlsg János orgonamü- 
vész, zeneszerző, zenetörténész, sif. 
1885-ben Prag-Weinbergben; Keltái 
JÓUÓ író, miitörditó, sz. 187Î, Bu
dapest: Hollo László festő, sz, 1?87, 
KiHkvnfélegyUáza; Kallós Ede 
szobrászművész, *t. 188B, líódnriezö- 
vásárhelv; Kassák f.ajos író* és 
esztéta, s*. 1887-ben firseknjváron; 
Kaufímann Oszkár möépitész, sz. 
Ujszenticuna (híres szín ha/tervezői; 
Kosz la József festőművész, sz. J 864. 
Brassó; Maeff\ O'bVn jfestömüvdsz, 
9i.. 1878. Budapest; Medgjaszay
István miiépités'/,. sz.. 1877, Buda
pest (Indiai tanszéken is tartott 
előadásokat.» Mrdgyessy Jereno 
szobrász, sz. 1881. Debrecen: Nagy 
Lajos író, sz. I88J. Budapest; 
Perlrott-Cáab* Vilmos festő és 
grafikus. sr. 1880, Békéscsaba; 
Schöpflin Aladár író cs kritikus, 
f.7.. 1872, íVlanlga: Stép Ernő iro, 
MZÍumiliró, s/.. 188*, Huszt: Szlányi 
I«ijo# festőművész, sz. 1808. Buda
pest; Tcrsáoszk.v J. Jenő író, sz. 
Nagy bánya vi ; V a » Elemér festő
művész, ez. 1887. Budapest; Vá- 
göné Margit ezínmiivész, sz. 1884, 
Gyula (az utolsó évtizedek leg* 
klaaszlkusabb komikája).
A magyar társnőd lom megnyujï- 

visgal éa öröumie] veszi tudomásul 
a köztársasági elnök legfelsőbb «1- 
határozátiát. amelyet a kormány a 
gyakorlatban meg valósi tóti. Ezzel 
a rendelettel az európai szöllem és 
a művészet megbecsülése újra pol
gárjogot kapott a magyar közélet
ben.

Â.

Egész Európában hideg az április
A  szokatlan hideg áprilisi idő

járásról, amelyhez hasonló a leg
utóbbi évtizedben hazánkban nem 
volt, a Meteorológiai Intézet va
sárnap délelőtt a következőket 
mondotta:

A hideg sarkvidéki viharos leg- 
tömegek teljesen hatalmukba ke
rítették Európát cs ezért nem
csak hazunkban, hanem egész 
Európában hideg az április. A 
szélvihar a hétvégére nyugalomba 
jutott és ezzel kialakult az első 
komolyabb tavaszi fagy helyzet a 
kcntlnen&en. Hazánkban ma haj
nalban fagypontig süllyedt a hő
mérséklet, az ország több részé
ben mínusz l és mínusz 2 fokot 
is mér tele A taiajmentén a hő
mérséklet mínusz 5 fokig süllyedt,

de Turkevén mínusz S, Baján, 
Sopronban, Égerben és Debrecen
ben mínusz 6 fokot mértek. A  
szélvihar megnyugvása után be
következett. csendes idő lehetővé 
leszí a nappali me tag további. 
emelkedését. Az éjszakák azonban 
e héten még hidegek lesznek, sőt 
további talajmenti fagyokkal kel) 
számolnunk.

— Téves hírek Babanyacz Baiazs
távozásáról. Egyes lapoknak azzal 
a hírével szemben, hogy Babauyccz 
Balázs, a Magyar Dohányjövedék 
központi igazgatója távozik állásá
ból, a magyar pénzügyminisztérium 
közűi, hogy ezek a hírek uem. fc  
leinek meg a valóságnak..

i
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A Kisgazdapárt hároméves gazdasági terve
a köztársasági eíaök előtt

; í' v3U párlkSzi éHekezíefen egyeztetik a pártok gazdasági terveî
Tlldy Zoltán köztársasági elnök 

sun-baton délben hosszabb kihall- 
g.;: ásón fogadta Harmathy Lajos 
r. . gyűlési képviselőt, aki a 
l i  a-jczdapárt hároméves gazdasági 
te'-rének részletes kidolgozási mun
kálatait vezette. Harmathy átnyúj
tva a a köztársasági elnöknek a há- 
r . .vés terv díszkőié,ses példá
nyán majd ismertette a terveze
tet amely a mezőgazdasági terme- 
1 : cn túl felöleli az összes többi 
termelési ágakat is. A  három eves 
tervet csaknem egy héten keresztül 
vitatta a Kisgazdapárt képviselői

csoportja és a létrehívott négyes 
bizottság tagjai, Bárányos Károly, 
Rác;: Jenő, Vargha István és Har
mathy I «ajos a képviselők észrevé
teleinek megfelelő módosításokat 
is eszközöltek a hároméves terv 
végleges formáján. Tildy Zoltán 
nagy figyelemmel hallgatta Har
mathy Lajos tájékoztatóját és 
megelégedését fejezte ki a végzett 
munka fölött. A Reggel értesülése 
szerint a jövő héten kerül sor az 
egyes pártok hároméves terveinek 
összeegyeztetésére pártközi érte
kezlet keretében.

Külföldre szakadt magyar kiválóságok 
világkongresszusát rendezünk Budapesten

— 1848 századik évfordulóján
Az Országos Bizottság, amely 

gondoskodik majd arról, hogy a 
dicsőséges Ï848 századik évforduló- 
iát méltóan ünnepelje hazánk s a 
nagy világ, megalakult és meg
kezdte munkáját. Ezt a munkát 
nem végezheti azonban egyetlen 
bizottság, ebből reszt kell kérni 
minden, magyar embernek:, aki 
nem szakítja ki önmagát a nép 
nagy közösségéből.

A  E aggéi-he» nap-nap után ér
vérnek már a javaslatok, ötle

tek, gondolatok, tanácsok:

•negmozdiil a nagy olvasótábor,
■uy gondolataival, elképzeléseivel, 
‘jóslataival gazdagítsa a nagy 

cn tanáriam műsorát! A  Reggel 
hé c.vol-hétre közölni fog egy-egy 
ágon érdekés ötletet, hogy ezzel 
úímcgasra a bizottságot, melynek 
!•: ;r:5bb gondja, hogy a jövő ta- 
v rrzal kezdődő ünnepségek m él- 

legyenek a nemzet világra- 
r dó- és a magyar népnek egész 

on becsületet szerző nagy, hősi 
m. , nczduJ.ásához, amely

. :— ÍS-ben műiden szabadság- 
. ; reíü nép eszményképévé 

avatta a magyart*
A Reggel szerkesztősége maga 

k.;.. . meg a sort: először a mi 
portánkon született gondolattal 
s 'reánk a rendezőbizottság segít
se "éré. Maréknyi nép vagyunk, de 
számunknál és gazdagságunknál 
nagyobb a szellemi rangunk. Bő- 
!n'-gexen osztogatjuk már hosszú- 
hosszú idők óta a magyar tehet
séget. s a magyar vért, hogy meg
termékenyítse a világot, az embe

riséget és a haladást, A  magyarok 
éppen ügy szét szóródtak a világ
ban, mint az ótestamentumj nép 
gyermekei Jeruzsálem pusztulása 
után.

Magyar vegyészek, képzőművé
szek, mérnökök, orvosok, írók, 
pénzügyi tehetségek, tudósok, 
zeneszerzők, filmrendezők, szí 
neszek, énekesek, karmesterek 
serege él szerteszórva az öt v i

lágrészben,
A Reggel javasolja, hogy igyekez
zünk a szétszórt értékeinkről ékes 
és dicsőséges leltárt készíteni, 
szervezzük meg az idegenbe ezé- 
ledt magyar tehetségek központi 
nyilvántartóját, majd a magyar 
népiélek dicsőséges, szent tava
szának évfordulójára hívjuk haza,

gyűjtsük össze honi földre a 
szétszóródott nagyszerű magya

rok seregét!
Gyülekezzenek világkongresszusra 
a Duna pariján, Pest-Budán azok, 
akiket a mostoha magyar sors 
idegenbe űzött, hogy messze ide
genben dicsőségei legyenek ennek 
a mostohasorsú népnek! Jöjjenek 
haza szülőföldjük látogatására a 
messzeszéledt kiválóságaink és lá
togassanak el az óhazába velük 
együtt az 1849 gyászos októbere 
után új hazát kereső magyarok 
késői utódai is!

a R eggsús.
A Pénzintézeti Központ 

veszi át az Elhagyott Javak
ügyét?

A Reggel értesülése szerint a 
jövő heti minisztertanácson a kor
mány előterjesztése alapján meg
szünteti. az Kihagyott Javak kor
mánybiztosságát és az intézmény 
ügyköret a Pénzintézeti Központ 
veszi át. Dr. Földes Imre, a távozó 
kormánybiztos — mint hírlik — 
más gazdasági pozícióba kerül.

•23tó?*

Á p rilisb a n  àre lSenërxés
k e z d ő d ik  a fow árösbasi

A forintvaluta kezdetén a forint 
értékállandóságának biztosítása ér
dekében az egész országban elren
delték az árellenőrzést, de Budapes
ten eddig nem vált valósággá a ren
delet. Még

áprilisban megkezdődik a fő
városban is az árellenörzés!

A fővárosnál e héten a kerületi elöl
járók. a kihágási előadók, a közélel
mezési osztály es a gazdasági, rend
őrség kiküldötteinek résztvételével 
értekezletet tartottak, amelyen meg
beszélték az ár ellenőrzés részleteit. 
Az a megállapodás történt, hogy a 
közélelmezési osztály és a vásár- 
csarnokok tisztviselőiből hatvan tag
ból álló

Arelleoőrző törzse*

alakítanak. A terv az, hogy a hatvan
tagú csoportot elosztják a. főváros 
tizennégy kerületében és három-há
romtagú csoport hetenként más-más 
iparcikk árát fogja ellenőrizni az 
üzletekben.

IP4? éprtBs ü

— Iskola lesz a kenderes! kas
télyból. Kenderes községben meg
kezdik a földbirtokok szétosztását 
530 igénylő között, A volt Horthy- 
kastélyból és parkból általános 
iskola less.

Megérkezett az első gyapjúszál
lítmány Ausztráliából, amelyből, a 
posztógyárak már megkezdték a 
tiszta, százszázalékos, minden 
igényt .kielégítő gyapjúszövet, az 
úgynevezett angolszövet gyártását. 
Ez a cikk legkésőbb egy hónap 
múlva piacra kerül. Az ára. nem. 
lesz magasabb, mint a. magyar 
juhgyapjúból készült szöveté. A  
gyári ár méterenként 80 forint 
lesz. Egyelőre baj van a szövetek 
festésével, mert a „Farbenindust- 
rie“ kiesésével az országban nagy 
a festékhiány. Valami festék még 
van, de miután annakidején elmu
lasztották bejelenteni, most félnek 
a büntetéstől. A  gyáripar ezért azt 
szeretné elérni az Anyag- és Á r 
hivatalnál, hogy adjon festék
amnesztiát és akkor a szövet fes
téséhez annyira fontos aniliníesték 
hamarosan előbujna.

■■■IMI— W — gMdB— —— —m

G e re v ich  A la d á rt és E lek Ilonát várják Amerikában
A Reggel elsőnek adta hírűi

sporlhatóságaink ama tervei, amely 
szerint válogatóit magyar sportcsa
pat látogatna el Amerikába a nyár 
elején! Még a/, elmúlt évben kiuta
zott egyik külügyi tisztviselőnk, jó
részben azzal a megbízatással, hogy 
az utat előkészítse.

Kiküldöttünk azóta — ‘Éfcm Je
lentkezel t.

Az amerikai sportkörök már tud
nak terveinkről. A Reggel egyik 
olvasója híradásunkat kiküldte 
Amerikában élő barátjának, dr. Nyi
las Tibornak. Dr. Nyilas Tibor a 
kiváló kardvívóval azonos, kétszer 
nyerte Amerika ka,rdv ivóba jnoksá- 
gát, nemcsak tagja, hanem orvosa 
is az amerikai olympiai csapatnak. 
A következőket írja a magyar sport
csapat amerikai szereplésének lehe
tőségeiről :

Gerevich Aladárt, Klek Honát
és esetleg Kovácsot szivesejn lát

nák Amerikában,
A vívőszövetség a bevétel 51) Vr át 
átengedné a magyaroknak. New- 
y örkön kjyül Detroitban, Chicagó
ban és Kaliforniában lehetne vívó- 
versenyt rendezni. Megjegyzi, hogy 
csak n fentieket küldjék, még ak
kor is, ha itthon időközben mások 
törtek volna az élre. Amerikában a 
név a fontos! Nyilas Tibor

»  portya anyagi vonatkozásai* 
borúsnak látja.

Az ökölvívóknak és asztali tenni- 
szezóknek még lenne közönségük, a 
magyar tenniszezök azonban Ame
rikában csak a jó másodklasszist 
képviselik, és a világhírű profijá- 
tékosok, Perry, Budge, Tildén is 
alig keresnek valamit. Minden a jó 
előkészítéstől, a reklámtól függ. Mi 
kell az amerikai közönségnek? A 
Margitsziget romjait gyémántként 
lehet eladni — « ha a vívók pár
bajban huszonhét banditát öltek 
meg, a tornászok a fülükön állnak, 
s a futók municiódepókat robban
tottak fel, akkor lehet csak anyagi 
sikere a portyának.”

A  BTK haíalm -ss fö lé n n y e l
nyerBe a Béke-kupái

Az ökölvívók Béke-kupáért folyó 
csapatbajnoki küzdelme , végétért. A 
döntőben az angyalföldiek Bednai 
— Horváth — Elekes — Németh — 
Barinka — Lányi — Peller — Hárai 
összeállítású fiatal, kiváló csapata

Spencer Tracy
Ingrid Bergtwan 
L an a T ism er

t.c^tgae.’ur.fg'r. 
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Feltárulnak a lélek 
féltve őrzőit titkai. . .  

lehuUanak a bűnös 
vágyak bilincsei

ês hé&f©i filaaielëadâi9ofê 01gcr̂ îby
mos, neve és főszereplője v Az, előadások kezdete
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Amerikáé filmek
ADY

oM
á t r iu m

Cslfri, Ginger Rogers, . . . 3, B, 7
Kétarcú ,nö, Greta Garbó • Mj2, L 4, YzB, %9 
Arab éjszakák, M. Montez hétfőtől

t, ». f
Va», hS, V&

IÜ2, % 4,“ Yj 6, % 8 V X  ( i 6, " K «

se A LA 120—160 Arab éjszakák, M. Montez 2, 4, 6, 8
va. UPíO Hová letté] drága völgyünk % 12, Mj2, Yz4, %6, 8

: radsAG Operaház Fantomja......... 144, %6. l-t8 %4, %6, VaB
VtilVótil M.’arzan New Yorkban . . .  3, 5, 7
vr ;t a  Rio Rita, Abbot és Costello 10, 12, 2, 4, 8, 8 18, 12, 2, 4, 8, 8
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Lancia filmek
ÜËCSI Elvesztett boldogság . . .  2, 4, 8, 8 4, 8, 8

. ;:UM 183—707 Elvesztett boldogság . . . .  2, 4, 6, 8 4, 6, 8
A Asszony az örvényben . . • 36l2,lá2,%4,%6,%8 %2, %4, VaB, Mi8

.v-.deunap d. O. 10—2-ig „L. Háború előjátéka'1 folyt, előadások.
O rosx filmek

‘ A VOY Ezerarcú hős . . .............
BADSÁG Ezerarcú hős hétfőtől
N i A Szerelmem

2,
í : t

» W 4 W « J U M f U * I A C

. 4. 6, 8
. . Vj4, VaB, L8 

• • • • • • • • • •  4) b| 6

4, 8, 8
írás 4, 1/í6, VA
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Magyar filmek

Fiú vagy leány . . . .
*«*• jr.vrm, iMxMiiuwiun aV»«mnrAu.«inRUB

• • • 11, 1, 9, B, 7 11, 1, 8 ,  8 ,  1
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Prolongálva S C A L A

14:2 arányban győzött n Miskolci
MTE ökölvívói ellen. A mlakoldak 
közül egyedül Tóth győzött, Peller 
ellen. A RVESC—Kistext összecsa
pás 3 : R arányban döntetlenül vég
ződött.

— Birkózóink jól Indultak » 
prágai birkózó európa-bajnoksiRo- 
kon. Eddig Eerevr.z, Szilvást, Kovács, 
Néviedi és Tóth győzött, ebedül 
Szilágyi szenvedett vereséget az 
egyiptomi Mohamed Alitól. Szilágyi 
első mérkőzésén győzött. A bajnok
ságokkal egyidejűleg kongresszus is 
folyik, ezen többek között megjeleni 
a Szovjetunió, Libanon és K orea k i
küldöttje is. A legközelebbi Európa, 
bajnokságot a szabadfogású stílus
ban 1949-ben Törökország rendezi, * 
görög-római stílusú versenyt pedig 
1950-ben Ausztria.

- Asbóth Nizzábaó a román Tar.a- 
sescut győzte le 6:1, 6:1 arányban és 
ezzel az elődöntőbe jutott.

Wl« w ,a!!*

A Reggel lóversenyrovata az 
utolsó órák legújabb híreit és é r 
tesüléseit közli. Tippelése *  leg- 
frisebb információkon alapszik ér. 
jelöltjei esélyszámításának közvet
len a versenyek előtt szerzett 
megfigyelések adnak realitást. A  
mindenkori programból lei fogjuk 
jelölni az egyes futamokból a leg
biztosabb nyerőt és a legtöbb nye
rési valószínűséggel, bíró doobké
vén tét. A  versenyekre járó közön
ség A Reggel apnrt tudósításában 
fogadásainál megbízható támaszt 
talál évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkező szakértőtől.

Mr
"A vasárnap! programon szerepel 

az Erdömajori-dij és nz Áprilisi Han
dicap. A kőt futamban jobbképes- 
ségü telivérek szerepelnek és így 
sportszempontból is érdekesek. Az 
elsőben Balog idomár bármelyik 
nevezettjével megnyerheti a ver
senyt, míg az utóbbiban Fibula, 
Touch wood, Kőbánya papíron csak
nem kiegyenlített esélyek, de meg 
a kissúlyú Csuli is némi téli javu
lással ugyancsak ottiehet a finis
ben. Ml Fibulát farijuk a legjogo- 
sultubb pályázónak, melynek ellen
felét Touch wood-ban látjuk.

Jelöltjeink aa egye» versenyekre:
I. Schejbal-lovaglás.
II. Gazsi—Kispajtás.
III. Kató—Mazurka— Monday.
IV. Fibrda—Touch mood.
V. Caro Dama—Aszú.
VI. Shanghay—Boy—Aro.nyvirág.
VII. Quasi—Phönix II.
V III. Szuhavölgy—Gara4.
IX. Parancs—Barka.
A nap legjobb esélye: Parancs.
Esélyes dooble: C.iro Barna— 

Quasi.
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Reggeli levél
in memóriám Juhász G yu la

u
Zárt intézetben ismertem meg 

Juhász Gyulát 192$ őszén. Utol
só *éveiben többet volt ehne- 
gyógyászaton, mint szabadon, 
Azon a késő őszön itt Budán, a 
t,Schwarzer“ önveszélyes osztá
lyán ápoltuk a szegények sze- 
y>*di költőjét, mert gyóqyííha- 
tatlanul .Jajt a jeje(< és semmit 
mm akart már, mint meghalni.

O lt ült magábaroskadtan régi 
kálváriái legyek itt felejtett Bú
suló Juhász-szobra. Aznap m eg- 
megjelent k ö t e t é t a  Hárfá-t 
v itte m  be neki vigaszul, hogy 
tudja, érezze, milyen szép az a 
könyve. Feketeszakállas kreol- 
arcán mély árkok jelezték a 
vonásokat. Szemét ného. rám- 
emelte. Feketeéj volt, csillagta- 
lan, A vigasztalanság ült ben
ne. itnincsen remény". Hány 
századon át jött ez a szem,, a. 
nagy m agyar Alföld melyik 
<\yoinorúsó.gtanyújáról, ahol Ju
hász ősei jobbágyok, zsellérek, 
juhászok voltak? Nem tudom  
De anyjának, akit a költő ha
lé', a után Szegeden fölkeres- 
leni, ugyanilyen volt a szeme. 
Holott Juhász anyja már tekin
télyes gomb kötőiparos leánya-
• térni
a:

nevelkedett Szegeden — 
a u delejt kényelmes, kertud- 

rarns házukban —  Juhász apja 
pedig az a „ iávirász"  volt, aki 
. Morse és Hughes gépén ze- 

Deli-szép legény volt, a 
gombkötő lányának regényes 
...Maimé és boldogan indult a 
házasság. De mire a kisfiú 
■'.lövetni tanult, apja mnr toló

kocsis élőhalott volt.
így lett az utolsó nemzedékig 
evvedesörnkség Gyula része,

1.
Juhász emléke nyomában 

J9-1" őszén jártam utoljára Sze
getlen. Kivételes valaki vonzott 
nda: Kilényi Irma fraucia-né- 
nr iszakos tanár. És kivételes 
rírn.ény vágya: látni akartam 
M ; / y a i *o rszag l e g töké letesebb
r, jávmúzeumát, Juhász Gy ula 

c:-nektár át, melyet Kilényi ho- 
>yi leire. Nemcsak Juhász éle- 
v! és müvet örökítette meg 
'uc? iratban, tévéiekben, jegyző- 

ikbert, hírlapokban, folyóirat 
"■d: an, első és kimerült kiadó- 
' okban, fény és olajképekben, 
o:; téliekben és rajzokban. De 

’ hj./örökítette az e g é s z  k o r t  
cllemi irányban) a múlt szá- 

<:.<{ végétől a harmincas évek 
'v.Lrodik feléig. Ezerkílencszáz- 
•'’polc- és kilencből itt voltak a 
H g első magyar kultúr-élmozga- 
lon írott, adatai A nagyváradi 
. IIrlnop^-éi, amelynek Juhász, 
owii a várnái fehérpapok v i
lági tanára és ezenfelül költő: 

nos tagja volt. Itt olvassam 
' ! 4:?y, Babits és Kosztolányi 

cinéi: tize des levelezését Ju- 
a? rszat. Itt József Attila leve-

w

•'■'J kisdiák korától, amikor bá- 
' "'Másért mezítláb elgyalogolt 
1 szegedi tanyavilág költőjéhez, 
1fakóról .  Itt; láttam a kor nagy. 
•r (haladó festőinek baráti le- 

: '’Int, rajzait és albumait, Rippl
Rónai és Guhi.esy Lajos emlé-
1- ,*' U ,

■1

Ennek a műiden, izében ma
gyar és mégis az egész világ
nak szóló műveltségiárnak egy- 
begyűjtője pedig nem volt 
gazdag mecénás, csak dolgozó 
nő. Kilényi Irma a harmincas 
éveli.ben már feloszlatta azt o 
diákaánynevélőintézetet, ame
lyet bar át nőjével, Gruber E ri’ 
kával meg az első világháború 
előtt nyitótt — s amely virult. 
Feloszlatta, mivel kötelességé
nek látta, hogy Erikát megse
gítse. kereskedői pályáján, ami
kor az apjától száznegyvenéves 
látszerészüzle tat örökölt. Be
csukni o majdnem másféléo- 
s záza.dos optikus műhelyt, amely 
a szemészeti klinikát kezdettől 
ellátta? Nem lehet. így dolgo
zott Inna regge ltő l esfig, mint 
optikus, a Kárász-utcai pult 
mögött, hogy a pénzt, melyei 
keres, utolsó fillérig az emlék
múzeum. gyarapítására költse,

3.
Kilényi nem volt „szőkeség" 

és nem volt „Örök-Anna" —*■ 
sem jellegében, sem Juhász sze
mében. Ö az ember volt, akire 
támaszkodni lehet. Aki min
dent me y ér ez és mindent, túlél. 
Szíve van, de értelme is S akit 
a költő nem vehet feleségül, 
mert testében és lelkében be
teg. Egyébként . . .  semmi sem 
volt megnyugtatóbb, mint szer
dánként Kilényi nagy zöld ka
rosszékébe beülni —  egy kis 
homoki trin.kó az alacsony asz
talon —  és beszélni, végre be
szélni tudni És vasárnap dél
eid tt önkin t Kilény ivei kitrap» 
pölni Tápéra., végig a Tisza- 
töltésen. K'dényihez becsonget* 
ni, amikor valami elviselhetet
len,

irma törékeny fiatal lángszo
bor későbbi éveiben is. Nem 
tudott megöregedni (Talán azt 
érezte teste, hagy még nem él t j  
Egészen magas homloka volt, 
szürkéskék regényszeme, csillo
gó szója. Hamar mosolygott, 
pedig az élet ezt a nőt í r  agi - 
kává fémjelezte. 16 éves korá
ban Orsvtya-növendék akart.; 
lenni. Apja, az egykori aradi 
polgármester, hozta, ki o rend 
házból Mégse ment soha férj
hez. Miután Juhász meghalt és 
fakeresztjét ao temetőben évek 
után felcserélték köemlékkel: 
Irma a keresztet hazavitte es 
matraca, aló. ágyába fektette. 
Ezen hált halála napjáig.

1944 nyarán halt meg. Úgy 
tdrtént, hogy Grv.ber Erikát de
portálták,. A tanárkisasszony 
már előzőén megmondta:

—  Ha Erikát „elköltöztetik**, 
én vörös abroszba kötöm a ma
tyómat. és velemeyyek. Erika 
magyar, mint en. Négyszáz évet 
mutathat, fel, itt az Alföldön. 
Nem tűröm, hogy nélkülem, 
menjen.

Nem tűrte, Erikái elvitték 
Auschwitzba. Irma megkapta a 
hirtt hogy meghalt. A Kárász
utcai napos szoba előtt virágos 
loggia volt, a mennyezetről ald- 
függo hintaággyal, A hi.nfát 
Irma kikapcsolta s a búzavirág- 
szin paszománykábelt a nyakú-

M1»

J 1 I  t ,KVs

1$
m
R z

■Jé
tVíNi

LEHÁR FERENC VILÁGHÍRŰ OPERETTJE
f t  M O S O L Y  O R S Z Á G A

az Operaház tagjainak 
Í4 napos vendégjátékával

3 FŐVÁROS! QFERETT SZERHÁZBAN l
ÁprISis IS*, kcddíől rotoden este 7 érakor

w

r& hurkolta. Negyeénap talál
ták meg holttestéi..

A Juhász Gyula-múzeumról 
azt hallottam, kirabolták. Volt 
és nincs —■ Kilényi életműve. 
Nem. tudom,, igaz-e a, hír, de 
kötelességünk volna ezt kinyo
mozni. Annál is inkább, mert 
Kilényi fennmaradt levélben 
úgy rendelkezett, hogy gyűjte
ménye a Nemzeti Múzeumé.

D é n e s  Z s ó f i a

Ffostí Színházt
FÉRFI NÉ

Súlyosan mfc&ísértődött * g y « » r  agy 
ftZéreteírQmétlo hölgytáraaság, ami
kor a jubiláns {rónót így köszöntöt
tem: „Maga nem ts írónő, hanem 

- iro . . Remélem, hegy Bihari 
Klára, n Pesti Színház új darabjá
nak tíze vivője, nem haragszik meg, 
amikor hangsúlyozom, hogy müve 
jellegzetesen nó? irdsmu. Más meg 
sem írhatta volna, a női idegrend
szer és lélek, pzekszua és érosz e 
belső titkait Nem beszélek arról, 
vájjon magasabb ürömről, a szemlé
let tisztüliabb légköréből éx íróibb 
eszközökkel nem lehetett volna-e ezt 
a kényes és szorongató háború-utáni 
témát meglátni ód megformálni! Nem 
beszélek erről, mert bo kell valla
nom, hogy egy-egy pillanatra meg
hatott és hatalmába, kerített a val
ló mtu közvetlensége és az a közel- 
véy, amelybe jutott az iró n témá
hoz, A témához: milyen válságok 
vérző arénája a nő teste-lelke, ha — 
■férfi nélkül él . . . Az együttes sok. 
tehetséggel száll síkra a „Férfi néi- 
k.(LlM sikeréért, ajniben nagy az ér
deme a finom színpadi érzékkel meg
áldott rendezőnek. Egri Istvánnak. 
Bulla Bírna magasrendű és egy-egy 
pillanatban sugallatos alakítása mel- 
lott n rokonszenvea Szabó Sándort, 
Farkas Erzsébetet, Ndray Terit, Ba
log Erzsébetet. Mindszent y Magdát 
és a kis Tasnádjf JudUot említjük. 
Kitűnő színészek.,'

rrUTOLSO ELŐTTI VERS
Mlndô?, mi volt, nagyon szép voit s elég voih 
Isten veled nyér, holdíény, csillag, égbolt.
Hajnali báj, 6tz, téli fák, rügyecskék,é
Május, korácsony, hollók, fürge fecskék,
Színes, szíves szók, édes kis daloki 
Már Itt az este. Hazaballagok.

Voltam kacaj, könny, vem, mosoty, mese 
A Szeretemnek örök kedvese.
Voltam szerénység, derű, tiszta jóság.
Vagyis egyszóval: hiábavalóság.
Tavaszi szél sem hoz majd hirt felőlem,
Pacsirta voltam és rög tesz belőlem

IN D fcöD í ÔUA

O P E R A H Á Z :  S I E G F R I E D
Wagnert jót keli muzsikálni j és az éneknek remeke. Székely ki

vagy sehogyan, de — muzsikálni Î ragadó basszusa Fafner wá^nc ri 
muszáj. Ezt a megállapítást ugyan i rémalakját lenyűgözően idézi ;U. 
netn én talaltam ki, hanem Németh Anna nemesen íormM ,a 
Shake*pearra alkalmazva, egy né- Erda szólamát, Némethy Ella. $,:kr- 
hal ilntendáns. De azért eszembe nyaló hősi lírával Ígér, bennünket 
jutott az este, mikor Operahazunk Brünhiida ébredésének pillanatai* 
felújította Niebelung ^ürüje" j ban, Pavlánszky Edina pedig üdén 
tetralógia legékesebb zenei drága- ! röpdöső szopránjával, mim mű
kövét, a „Siegfried“-et. Szorongva dórka szólal meg a mesék eidr-jó- 
ültünk le «  zsöllyeszékbe, de szó- ben. Végül emlékezzünk meg Ná- 
rongásunk percről-percre enge- dusdy Kálmánról éa Fülöp Zolié a 
dett, idegeink felszabadultak, kép
zeletünk fellángolt, mert szép, ü. 
körülményekhez képest igazán 
szép előadást hallgat tűni: végig.
Lukács Miklós karnagy ezúttal

nil, az est két nagymesteréről. Ná* 
dasdy, a rendező és Füiöp, a bzin- 
padképek poétája, tökéletes su* 
gallatot és illúziót áraszt teléná a 
képzelet gazdagságának es a :»ti- 

méltó tolmácsa volt bz operavzín- : lustudásnak remekműve ar, 5 n,un
R a la sc *  n & repaci e glgantUcuB költőjének. Nemi kéjük* 

tévedt el a motívumok sző vévé- j 
nyében, megvilágította azoknak I 
rejtelmes Összefüggését, képzelete \
mintha valami nyűgöt rázna le, át- j Vferkasháar Hlklo* Ifneleammcl 
tüzesedéit és a wágneri muzsika : sxetel. Húsz 2inoieun:meUv.ete! lí 
zengő hullámhegyeinek hátán xnár-1 tunk «gy Albumban, amely!tok

« ti-

ifjú wcgnerí hős eszményi alakját artisztlkus, még akkor is, amikor a 
idezte elénk, az élet. és a valóság téms túláradó líraisóga eaái-n • ».», 
közvetlenségével, Fodor valóban ! Nemes klasszioüást látunk.

z«bb zenei é.1 játékfeladatok 
«gyíkét oldja meg mesteri módon,

Szterenyi Oénea teheisógra zene
szerző és zongoxaparodista sx-:v-:bi 
matinéját a Zeneakedémiá natyv.t»;*-

mn.. Mim , Nia.ec^.^u demoniKus ' mében tartotta, zsúfolt nézőtér í -iíi,
Izíáíú • Albcï1cK.]6 >y,7, áVdlcítá.SHcik nagy

ÜJJÉ A MOULINBAN NAGYSZERŰ ,
MUSORTfMÇTÉS H  FRISS PROGRAM A VÖRÖS ViAlOMSAW

I«

Ma, vasárnap este vr? hőtfőii H  L'.űhe. „ I  j}-:
fék utoljára a Vörös Malom „La 
chK,a-C‘hő'.,a"*roúsorá(. r.ï t » téneof: 
Járja Greta (varb'* is filmjében. A 
női box párbaj, a főzőlskola és a töb
bi bohózat emlékezete» reriislker 
marad, letété. Kamii. Komlóit V il
mos, Baltnay, Misoga. Tihanyi Mag 
árt, 0yenen Mngda Marietta. Darius 
Marika as e|Őaiiás főerősiségei. Hét 
főn este lösz a hngyománjos niíisor- 
temetés, mely sr, artlstavllág s;:en- j 
rAeíőj*, sok-sok meglopetésítel ffiszh 
rezeit alkalmi tréfákkal. Kedden 
rantatja he fihrenthdl Teddy revü- 
palotijt, fi.1. hatalma*; programját

a M óul mbar. fíupy-
SÉCrit!...u T.ordnth, Vilmos rencKd. 
Csak annyit árulunk el belőle, hogy 
«.rprejmi bonne a „kicsuda mog.v >y> 
az „Akmbat, oh , y

Csillárresiau rálás
Rornoa, beinj'O» térült biünt- vas>’ 
kriit&lycFilUrját tökéletíaen rendbe- 
hÓzz», hiányóktt pótolja: c*l>-

íárkóazttff, brórumnüv*»

KADELBURGER
cégnél. Budapest. Szent litván kórrtf 5.

Telefon: tí—

(jjldúi & JúGánfÁ

SPORTCIKKEK
mOLNAR G Y I I  A

Outítpcst, vn., Somogyi Béia*út 3,c, ;
9mjÊ**thûm. Telefen i 4*7—S7S. [
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Nines semmi, ami kártékonyab
ban hatna egy nemzet politikai 
erkölcsiségére, mint a h i v a t a l 
o s z t o g a t ó  k o r m á n y h a t a 
l o m m é r t é k t e l e n  k i t e r 
j e s z t é s e .  Olyan forrása ez a 
nemzeti jeilem rothasztásának. 
amely elegendő arra, hogy még 
különben bölcsen szervezett de
mokráciákban is az erkölcsök 
megmérgezlcssenek és mételyes 
hatása alatt a politikai pártállás 
jövedelemhajhászati vetélkedéssé 
fajuljon. K o s s u t h

«
KI LESZ TRUMAN UTÓDA? 

Ez a kérdés izgatja mindennél 
inkább az Egyesült Államok né
pét s a Gollup-intézet egyre sű
rűbb próbaszavazással igyekszik 
kipuhatolni, merre fordul a szava
zók kegye. A legutóbbi próbasza
vazáson az elnökjelöltek körül 45 
százalék Deweyra, New York ál
lam kormányzójára, esett, Stassen 
kormányzó 18, Vandenberg szená
tor 8 szavazatot kapott s ugyan
annyit Tájt szenátor, a republi
kánusok jobbszárnyának vezetője.

*
HONTHY HANNÁHOZ látoga

tott el a Notesz, aki riasztó hir
telenséggel hagyta abba az — 
„Okos mama“-ságot a Fővárosi 
Operettszínházban! Miért? „Saj
nálom, hogy ezt a kitűnő szere
pet egy ideig nem játszhatom. . .  
De nemcsak én sajnálom, ha
nem — a közönség is . . .  Özönle
nek hozzám a levelek, csilingel a 
telefon, kedvesen kérdezősköd
nek. Sajnos, a szememmel tör
tént baj: szaruhártya- és kötő- 
hártyagyulladásom van! Nónay 
professzor tanácsára kímélnem 
kell ezt az érzékeny műszert: a 
szememet. De van még más baj 
is: a rossz arcfesték miatt fertő
zést kaptam, amelyből csúnya 
ekcéma lett. Olyan dagadt az 
arcom, hogy nem léphetek szín
padra . . .  Szeretnék meggyógyul
ni és folytatni az „Okos mama'* 
sorozatos előadásait. . . "  A No- 
■esz még hozzáteheti ehhez, hogy 
nemcsak Honthy Hanna szeretné, 
hanem a közönség is .. #

Egy-két-három pohár 
egészségére váljék!

«

Mega-bor

EVENTE HATEZER ANGOL
DiÁK, más uzóval minden harma
dik angol egyetemi hallgató állam- 
költségen végezheti tanulmányait 
az angol kormány legújabb tehet
ségkiválasztó javaslata szerint. 
Valóban demokratikus egyetemi 
reform!

*
h Áz a s s á g k ö z v e t ít é s s e l  is

FOGLALKOZIK A SZÉKESFŐ
VÁROS: külön jogvédő irodát 
szervezett gyermekek és leány
anyák megsegítésére. A forgalom 
igen nagy: a múlt hónapban száz- 
nyolcvannégyen kopogtattak az 
ajtón házasságkötési, törvényesí- 
tési, örökbefogadási, gyermektar
tási 'Ós — válóperi panaszokkal!. . .  
A jogvédő irodában 8 házasság 
s.: illetett a múlt hónap során, 17 
örökbefogadási ügyet intéztek el 
és megindítottak 14 gyermektartási 
pert. (Egyébként a gyermektartási 
perek száma nagyon emelkedett: 
ma 418 ilyen perlekedéssel foglal
kozik a bíróság, kétszer annyival, 
mint a múlt hónapban.)

A kommunista tanok terjesztését j 
Európa egyes részeiben senki sem 
segítette annyira elő, mint azok 
az európai kapitalisták, a k i k  
p é n z ü k k e l  f o l y t o n  s e g í t 
v e  a z s a r n o k o k a t ,  azt a hi
tet keltették az elnyomottakban, 
hogy az an.\u*i jólét veszedelmes 
a világ szabadságára.

K o s s u t h
*

STOCKHOLMBÓL JELENTIK A 
NOTESZNEK, hogy a svéd fővá
rosba érkezett Andrássy Imre és 
felesége, Sjöderholm Stella. Ez a 
néhai gróf, aki a nagy „őrségvál
tás" napjaiban egyszerűen elorozta 
tulajdonosaitól a Friss Újságot, 
Sztójay és Szálast leghirhedtebb 
bizalmasai közé tartozott. Két évig 
Klagenfurtban húzta meg magát, 
mint az ugyancsak hírhedt Merész 
Gyula festőművész vendége, majd 
svéd felesége segítségével eljutott 
a szép északi fővárosba. Andrássy 
Imrét egyébként körözik a magyar 
hatóságok.

*
MOZART MOSOLYA, MENNYEI 

DERŰJE már-már mindennapi ke
nyere lesz a gonddal sújtott kor
társnak. A Mozart-hangversenyek 
és a Mozart-operák előadásai hálás 
közönséggel töltik meg az Opera- 
házat és a koncerttermet. Hétfőn 
egy régesrégen nem hallott Mo- 
zart-opera, „La finta giardiniera" 
részleteit adják elő a Magyar 
Zeneművészek Szabad Szerveze
tében. A művészet Ínyenceinek 
különösen gazdag élvezet lesz!

#
Francia kocsma, remek vacsora, vi

dám zene, ADAM, Andrássy-út 41.
*

A NEMEK EGYENSÚLYA NÉ
METORSZÁGBAN csak egy nemze
dék után állhat helyre, ennyi né
met datai pusztult el! íme, a 
riasztó statisztika : ötszáznegyven
hat 15—20 éves berlini leányra 
mindössze száz 20—25 éves férfi 
esik, hatszáznegyvenkilene 20—25 
éves nőre pedig száz 25—30 éves 
férfi . . .  A közeljövőben aligha 
fogjuk azt mondani, hogy a né
metek — túlszaporákl. . .

#
A NŐI MUNKA újabb elismeré

sét és megbecsülését jelenti az az 
előléptetés, amelyet a Tröszt igaz- 
hatósági ülése határozott el. Ko
máromi/ Piroska titkárnőt, sokéves 
eredményes munkája elismeréséül 
központi osztályfőnökké nevelték 
k i

*
MR. MAYER, A METRO-GOLD-

WYN-MAYER NAGYHATALMÚ 
FÖNÖKE, e rettegett „J. M." — 
alperessé vált. A pert felesége 
Indította ellene, akit 43 évvel ez
előtt vett nőül s aki most hűtlen.' 
elhagyás miatt a házasság felbon
tását s csillagászati magasságú tar
tásdíj megítélését kérte.

#
AZ ÛJ ADÓRENDELET terve

zete elkészült és május elsején 
kezdik alkalmazni — visszaható 
erővel április elsejéreI A Notesz 
máris közölheti az adótételeket: 
személygépkocsi 500 köbcentimé
ter hengerűrtartalommal havi 10 
forintot, 500—1000 kbc űrtarta
lommal 22 forintot, 1000—1500 kbc 
ürtnrtalommal 35 forintot, 1500— 
2000 kbc űrtartalommal 48 forin
tot, 2000—2500 kbc űrtartalommal 
52 forintot, 2500—3000 kbc űrtar
talommal 65 forintot fizet. Az adó 
ezen felül 500 kbc-ként progresz- 
sziven emelkedik. Teherautók 
évenként és tonnánként 100 forin
tot fizetnek.

Európának vésze rejiik abban, 
ha a proletárrá tusok t ó] mini gon
doskodik, mert az ezekről! ezred
éves megfeledkczés oly háborút 
idézhet elő, mi a világot meg 
fogja rázni. K o s s u t h

#
CSAK KITARTÁS! sürgönyözte 

egy derék hollandus Juliánná her 
cegnönelc a negyedik kis herceg
kisasszony születése után. „Ne
künk is csak a nyolcadik leány 
után született az első fiúnk!“

*
Az „UTAZÓ KARMESTER" bé

kebeli és nemzetközi típusához 
tartozik immár Somogyi László, 
a székesfővárosi zenekar kiváló 
karnagya, aki alighogy visszatért 
Bukarestből, már Becsben vezé
nyelt frenetikus sikerrel! Néhány 
napja érkezett Budapestre. Kar
mesteri pálcájának intésére ismét 
mesterien játszotta végig Mozart- 
müsorát a zenekar és ő máris 
indulhat vissza az osztrák fővá
rosba, mert a híres-nevezetes 
bécsi filharmonikusok kérték, 
hogy vezényelje világhírű együt
tesüket . . .

*
MAGYAR MŰVÉSZEK ISMÉT 

sokat szerepelnek a newyorki mű
sorokon — írja Ruttkay György 
New Yorkból a „Notesz“-nek. tíé- 
kássy István fellépett e héten a 
„The Whole World Over" című 
orosz vígjáték egyik főszerepében 
és igen barátságos fogadtatásra 
talált A „New York Times" kri
tikusa dicsérte „csinos megjelené
sét és kellemes hangját" és a többi 
újság is hasonló értelemben irt. 
Háromhetes tavaszi szezont tart 
New York város Operahóza, a New 
York City Center, amelynek Ha
lász László az igazgatója és első 
karmestere. Halász szeret magyar 
művészeket foglalkoztatni és ebben 
a háromhetes szezonban í’ellépteti 
Bokor Margitot (négyszer/ es 
Flesch Ellát (kétszer), valamint 
kisebb szerepekben Ligeti nevű 
baritonistát, izintén négyszer.

#
Hódító szépség? Hormoeith B-krém!

#
A RÁDIÓ RÉSZLETFIZETÉS- 

M0DOZATAIRÔL készül rendelet 
az Anyag- és Árhivatalban. A 
rádiókereskedők már eddig is 
adtak el havirészletro rádiót, de a 
rádió árát részletfizetés esetén tet
sző* szerint állapították meg. Ezt 
a rendszert fogja megszüntetni a 
készülő árhivatali rendelet.

*
BERNARD SHAW a napokban 

kijelentette, hogy legújabb darab
ját, amelyet e nyáron a „maiverni 
ünnepi játékokon" mutatnak be, 
befejezetlenül hagyja. „Befejezetlen 
szimfónia" marad, mondotta a 90 
éves író • mindenki olyan véget 
képzel a darabhoz, amilyen ízlésé
nek legjobban megfelel.

ALIG VAN PIPERESZAPPAN 
RÓMÁBAN! — írja Raducsay Dé
nes a Notesznek. Ami van, az is 
drága és főleg* angol, francia. Az 
egyik kirakatban véletlenül ötlik 
a szemembe a kitett csomagon: 
„Szappan“. Kissé büszkébben hú
zom ki derekamat, egyszeriben a 
tisztaságszerető nemzetek közé so
rolom magunkat. Délután elmesé
lem találkozásomat a magyar szap
pannal egy olasz gazdasági szak
embernek. A pesti szappan feltű
nése érdekes, de van sejtelme 
arról, hogy milyen nagy piaca le
hetne a kiváló magyar cement
nek?

a R e g g e l
lia a kisebb nemzetek a nagy

hatalmak általi elnyomatástól meg 
nem ővatnak, Európában nem 
lesz szabadság, nem lesz nyuga
lom, csak nagyra vágyás!, túlaúlyra- 
törekvési vetélkedések lesz/nek 
egyfelől, másfelől örökös kon
spirációk. K o s s u t h

*
AZ ANGOL JÖVEDELMIADÓ 

43 S Z Á Z A LÉ K Á T  M U N K ÁSO K  
FIZETIK, derült ki az angol 
pénzügyminisztérium legutóbbi je
lentéséből. A munkások hetibéré
ből levont jövedelmiadó az 1945/ 
46. költségvetési évben 590 millió 
fontsterlinget tett ki.

*  ó
A VILÁG LEGNAGYOBB SZER

VEZETT FEKETEPIACA AACHEN
BEN VAN! Ennek a feketepiac
nak fő áruja a tű, mert az aacheni 
tűgyárak termelik a* világon a leg
több tűt s ezt az árut 12—15 éves 
fiúk és leányok csempészik át 
Hollandiába s hoznak érte főleg 
Élelmiszert és cigarettát. A har
mincas évek nagy gazdasági vál
sága tenyésztette ki a Hitler Ju- 
gendet. Mivé lesz a mai német 
nemzedék?

»
TAMÁSI ÁRON BUKARESTBE 

INDUL, több filmszakember kísé
retében, hogy előkészítse a „Mezei 
próféta" című regényének filmfel
vételeit, amelyek Erdélyben ké
szülnek. Groza miniszterelnök már 
közölte a magyar filmexpedicióval, 
hogy mindenben támogatja mun
kájukat. Valószínű, hogy a Ta
mási-filmből román változatot is 
készítenek.

NYLON-HARISNYA az ameri
kai szeretetcsomagokban tucatjá
val érkezik a fővárosba. Az ame
rikai rokonok már nem dollárt 
küldenek, mert rájöttek arra, 
hogy az egy-két dollárért vásárol
ható Nylon-harisnyával jobban 
tudják segíteni hozzátartozóikat. 
A Nylon-harisnya ára 90—120 fo
rint között váltakozik Budapesten. 
A KOKSz most beadványban kérte 
az illetékes hatóságokat, hogy en
gedélyezzék a Nylon-harisnyáknak 
magánosoktól való vásárlását, de 
állapítsák meg az árakat.

HÁROM NAGY ÉS BEFOLYÁ
SOS AMERIKAI ÚJSÁG VAN 
ASSZONYI KÉZBEN: A „New 
York Herald Tribune", amelynek 
200 részvénye közül 170 Mrs. Og
den Reid, a lap kiadója ős szel
lemi vehetője magántulajdonában 
van, a „New York Post" tulajdo
nosa és főszerkesztője Mrs. Schiff 
Thackrey és a washingtoni „Tlmes- 
Herald", amelynek a félelmetes 
Mrs. Cissy Patterson az uralkodója.

#
BARTÓK BÉLÁRÓL ÎR A 

DAILY M AIL abból az alkalom
ból, hogy a francia rádió csütör
tökön hangversenyt rendezett a 
nagy magyar zeneköltő müveiből. 
„Bartók Béla egyik legnagyobb 
kortársunk volt, — irja a Daily 
Mail, — halála az egész világ vesz
teséged Az angol bíráló, akt a 
cikket írta, A. H. Faillant, nagy 
elismeréssel beszélt Gertler End
réről, aki a Bartók-hegedüver- 
senyt játaiutta és Rosenlal kar
mesterről.

*
A NEMZETI SZÍNHÁZ elfo

gadta Vészi Endrének, a kitűnő 
fiatal írónak „Piros oroszlán“ című 
daarbját. Mindazok, akik ismerik 
a „Muszka Pista" írójának poé- 
tikus realizmusát és ízes humorát, 
— érdeklődéssel várják a bemu
tatót.

1947 április 14.

Csak azon pemzetnek van biztos 
politikai jövendője, mely komo
lyan törekszik az általános mivelt- 
sés színvonalára emelkedni ■ azon 
előre haladat.

D e á k
*

ORCZY BÁRÓNŐ, A VÖRÖS 
PIMPERNEL és 54 más történeti 
regény szerzője most ünnepelte 80. 
születése napját., ezúttal London
ban, mert más években a telet 
mindig Dél-Franciaországban töl
tötte. Férje halála óta, több mint 
tfz esztendeje, nem írt többet 
Orczy bárónő. Műveit, mint tud
juk, angolul * nem magyarul 
írta, ezért nem nyomorban, hanem 
tisztes jólétben tölti élete ha
nyatló éveit

*
FIATALOK FÉSZKE, zengő és

mosolygó fészke volt az este a 
„Fészek" Klub, ahol ifjú énekesek 
zongora-, hegedű-, hárfamüvészek 
és színészek mutatkoztak be. 
Rákossy Mária (Nagy Adorján 
növendéke) Kosztolányi-versek- 
kel rázta meg a hallgatókat, 
László Ervin (Székely Arnold nö
vendéke) mélyen átélt Chopin- 
és Mendelsfiohn-tolmácsolásával 
aratott sikert, Surányi Éva (Bu- 
danovics Mária növendéke) De- 
lila- és Carmen-áriákban bontotta 
ki melegfényü hangjának szár
nyait, Márkus Éva (Zathureczky 
Ede tanítványa) forró átéléssel he
gedült, Külkey László (Maleczky 
Oszkár tanítványa) szép tenorjával 
tündökölt, Szatmáry István nemes 
hévvel szavalt, Reményi Zsuzsa 
(Rékai Miklós tanítványa) pedig a 
hárfán bizonyult tehetséges mű
vésznek

«

A NEWYORKI könyvpiacnak — 
írja Ruttkay György a Notesz
nek. — egyik legnagyobb sikere 
„The New World" („Az új Világ") 
című díszmű, amelyet Lóránt Ist
ván, egykori kltfinő budapesti 
újságíró állított össze. Lóránt 
Istvánt a Hitler-hatalomátvétel 
Münchenben taláLta, ahol a nácik 
bebörtönözték. Egyéves fogságá
ból Lázár Mikló* parlamenti fel
szólalásai szabadították ki 19114- 
ben. Lóránt Londonba emigrált, 
ahol megalapította a „Picture 
Post" című folyóiratot. Már évek 
óta Amerikában dolgozik. Új 
könyve 300 oldal és húsz dollár az 
ára. Most pályadijat nyert: a* 
amerikai könyvkiadók ezt nevez
ték meg, mint az 1946-ban meg
jelent legszebb művet.

*
HAROLD NICHOLSON, a világ

hírű angol író, diplomata ős köz
író most lépett az angol munkás
párt tagjai közé. Azért most, mert 
mint belépőlevelében megírta, 
akkor illik egy politikai pártba 
belépni, amikor mindenfelől tá
madják. Érdekes, hogy Harold 
Nicholson fla igen aktív tagja az 
angol konzervatív pártnak.

a  R e g g e l
Megjelenik minden héttőn 
és plrosbetüs ünnep után

A szerkesztésért és kiadásért: 
LAZAR MIKLÓS felelős

Igazgató: TlMAll SÁNDOR
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V.. Bajcsy-Zfdlinszky-út 78. Telefonok: 
Szerkeszfőség: 129-079 és 12Ü-345. 

Kiadóhivatal: 129-B70.
Légrády Testvérek rt. könyvnyomdája. 
Budapest, V., Bnjcsy-Zsilinszky-út 78. 
A nyomdáért felelős: Agárdi Károly ig.

•  » .

!

üzlet- üzem
irodahelyiség

k ö z v e t í t é s e

Most vásároljon !
n világ legjobb zongo
ráiból. Hihetetlen ol
csón. válogathat, rész
letre is. ____

0 3 3 3
Erzsébet-kor út 18.
Barcsny-utca sarok.
Koloson-zongorák 

l e go l c sóbban

írógép
'kölcsönzés 

vétel
JFELLNER  e l a d á s

TETÖUVEG
ABLAKÜVEG

legjutányosabban: 
RÉVÉSZ üvegnagy. 

kereskedőnél, 
Király-utca tizenöt

Telefon:
négyhuszonkettö

háromhetvenei

E R E D M É N Y E S

SZl. tSIVÜK-KfU
v% • 7Q2

k*V 36
K O L E S A
MarkrciiSca 33.
1 A * ion k,

I

OPERA
P E N S I O
KI., OaltziKhiz-u. 8.

Klt-gán*, meleg tolyóv! -
zes szobák, kitűnő el Iá - 
tAssai. Telefon-: Mft—aM.

Á L L Ó N
á tlá tszó , cső*, v ih a r-, és  ló d é u n í .á f

M Á R T O N  és S Z Á S Z
V . »  G r ó f  T e l e k i  P á l  u t c a  3.
'<%»i

Örömében tombol,
kinek tisxtító̂ a: 18̂ BOR *
Festése és tisztítása fo alom !i *» "in

Személynek-uUa 35.
Telefon: 122-398.

Kirakatát! ványt
«•k R e ic h e rt  T e s tv é re k tő l
VII., IZABELLA * UTCA 18. — TELEFON: 485 313.

Alig használt gyári új

1101 Szotla 
s z e m é l y a u t ó
eladó. Rottenbiller-u. 33.

Szokolay mérnök, 
hétlő reggeltől

Melepfeláro'ók
(boylerck)

vili. tűzhelyek
Till.

hűtőszekrények
nagy választók, olcsó árak

Anrljnn VI * Nagymezö-u. 31 HUUlull Telefon: !23 129.

írógépet, számológépeit, 
rádiót és szőnyeget.

D O M Á N Y ,
Nagyrm'zfi-utca 
Teli fon: 122—078.

Kalapja piszkos 0 tormáilan -
Hl* Ml behozza I jÜ 
knhifiONHif'Hfor Jókul ter C

Állandó l a k a i n a k  K zónvet/éft
folyóvize* erkélye* tzobftk J **
Kossutli-hídnál „Bellevue*' 
penzióban. V., QÉKA-U. 3.

Méltányos áraki

legtöbbet fizetek. HART 
MANN, Barcsay-ii. is. 

Ifi. «•m. 6. Tel.: «'í:i—897

KERTI-
SZÉKEK
vas és fa összecsukható

használt

VENDÉGLŐ-
BERENDEZÉSEK

minden mennyiségben

NÉPSZÍNHÁZ-UTCA it 
TELEFONJ 139—274.

Perzsaszunyeii
Vciel eííirlás. Ungór, RV 
cii»> ti. 14. IlákócKMU »


