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Amíg Európában a sóvárogva 
várt béke Moszkvában a német 
jóvátéte l rendezésén elakadt, az
alatt a kontinens viszályai hát
terében roppant események ját
szódnak le a világban. Azon az 
óriási területen, amely a föld
közi medence keleti peremétől a 
csendes tengeri szigetvilágig el
te ljed , o lyan hatalmas felszaba- 
dn.tási folyamat zajlik le, amely- 
nez foghatót alig ismer az em
beri történelem. Egy év múlva, 
1918-ban Nagy'-Britannia kétszá- 
zados imperrális uralom után,
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minden katonájával, hivatalno
kával kivonul Indiából és Bur
mából és 400 millió ember sza
badon és minden kéi^szer nél
kül döntheti el: továbbra is tag
ja mararl-e az angol birodalom
nak, vagy  önálló államszövet
séggé alakul. E 400 milliós em
beri közösség független életének 
edekg csak egyetlen akadálya 
volt, a hinduk és a muzulmánok 
szenvedélyes politikai harca, 
amely az elmúlt években oly 
bo k ezer ember életébe került. 
Ez a harc a közeli hetekben 
megszűnik; a hindu többség ve
zetője, Pandit Nehru, az ideig
lenes korm ány elnöke, elvben 
hozzájárult az önálló muzulmán 
szövetséges állam, Pakisztán 
•megalapításához. Felszabadul a 
hollandi gyarmatbirodalom is: 
Batáviában aláírták azt az ál
lamszerződést, amely lehetővé 
teszi a független  Indonézia meg
alapítását. Az arab államok so
rában elsőnek Egyiptom nyeri 
vissza függetlenségét a közelkc- 
leti óriási kőolajforrások feltá
rása dollármilliókat örrüeszt a 
m ásfélévezred óta nyomorban és 
szegénységben sínylődő nagy 
ázsiai tájra, s az arab világ az 
anyagi fellendülés segítségével 
megindulhat a szebb és boldo
gabb emberi élet felé vezető 
úton. Egyedül a francia köztár
saság harcol fegyverrel Indokína 
és Madagaszkár felszabadító tö
rekvései ellen. De a nagy Ára
dást, az ellenállhatatlan iramot 
Franciaország sem tudja megál
lítani. Hatszázm illió ember sor
sáról van szó s a szabad és nyu
godt em beri élet Ázsia egész 
déli peremén egy-két év múlva 
élő valósággá válik. Hatszázmil
lió ember jut a független és sza
bad élet minden áldásához, hat- 
százmil l ió ember emelkedik ki a 
gyarm ati sorsból, kiuzsorázott 
bennszülöttből szabad emberré 
fejlődhetik, idegen hatalom nem 
irányíthatja és nem kötheti 
többé gúzsba egész életét, gaz
daságát, nemzeti és társadalmi 
szervezetét. Nemcsak Ázsiában, 
jiiég Afrikában is ez a feltartóz
na tatlan előretörés játszódik le. 
Az Aranyparton néger bennszü
löttek, akiknek nagyszülei még 
emberevők voltak, modem, tu
dományosan megszervezett szö
vetkezetekben termelnek és él-

Tildy Zoltánné New Yorkba érkezett

sajtó
Magyarország az első a csatlós- 

államok sorában, amely newyorld 
jelentés szerint felvételét kérte az 
Egyesült Nemzetek szervezetébe. 
A  kérelmet Magyarország wa
shingtoni követe, Szegedy-Maszák 
Aladár juttatta el az Egyesült
Nemzetek főtitkárához, Trygve 
Lienez, amelyben tolmácsolta a 
magyar kormán vn-ak azt a kérését, 
hogy az Egyesült Nemzetek szer
vezetébe felvétessék, ki jelentvén, 
hogy a békeszerződést Magyar-

országgal már aláírták, Magyar-
ország xzuverénitásának. korlátjai 
a békeszerződés hatáiybaléptével 
megszűnnek és Magyarország kész 
elfogadni az Egyesült Nemzetek 
alapokmányában foglalt ícötele- 
zettségeket.

Természetesen további lépés eb
ben. a. kérdésiben neru vártudó, mert 
az Egyesült. Nemzetek alapokmá- 

j nyáriak negyedik szakasza értel
mében

Magyarország csak akkor vehető fel az Egyesült 
Nemzetek szervezetébe, ha a szerződést az aláíró ha

talmak ratifikálták.

A  ratifikálás után Magyarország 
kérelmét a Biztonsági Tanács elé 
terjesztik, amelynek jelentésével 
együtt kerül ezután a közgyűlés 
elé.

A z  Amerikából érkező sürgö
nyök részletesen beszámolnak 
Marshall külügyminiszter was
hingtoni fogadtatásáról, aki első
nek érkezett haza repülőgépen 
Washingtonba. A  minisztert és az 
amerikai delegációt Truman elnök 
a kormány tagjaival, a törvényho
zás mindkét házának vezető tag
jaival együtt fogadta, sokezerfő- 
nyi közönség jelenlétében a was
hingtoni repülőtéren. A  gépből ki
lépő külügyminisztert elsőnek az 
elnök üdvözölte és kijelentette, 
hogy

teljen mértékben meg van elé 
Kedve azzal a munkával, ame
lyet Marshall és munkatársai 

Moszkvában végeztek.

tett, amit megtenni jónak lá
tott, nemcsak az Egyesült Á l
lamok, hanem az egész világ

érdekében.

és amerikai megszálló katonai ha
tóságok vezetőivel, amelynek a 
tárgya a nyugati sajtó szerint

az angolszász övezetek gazda-1 
sági és politikai egységének 

még szorosabbra fűzése,
ami nem éppen alkalmas az ellen
tétek áthidalására.

Moszkva után a nemzetközi, po
litikában újra nagyobb nyomaték
kai jelentkeztek a legutóbbi két 
hétben háttérbe szorult kérdések. 
Truman elnök görög-török akció
ja újabb lépést tett előre, arrveny- 
nyiben a washingtoni képviselőház

külügyi bizottsága a plénumnah 
elfogadásra ajánlotta a javaslatot, 
amelyet a szenátus már a múlt 
héten túlnyomó többséggel meg
szavazott. Rendkívül feszült ér
deklődéssel várja az egész világ 
az Egyesült Nemzetek szerveze
tek szervezetének hétfőn Összeülő 
rendkívüli közgyűlését, amelyen a 
Palesztina-probléma kerül meg
vitatásra. Az arab küldöttség, 
amelyben Egyiptom, Szíria, L i
banon, Irak, Szaudi Arábia kép
viselői vesznek részt, már telje» 
számban megérkezett, elő is ter
jesztette követeléseit.

Bizonyosra veszi, mondotta az el
nök, hogy Marshall rádióbeszéde 
után az amerikai nép is osztja ezt 
a megelégedését. Marshall külügy
miniszter válaszában csak annyit 
mondott, hogy

a maga részéről mindent meg-

Moszkvaban, m int mindenütt, ax 
a gondolat vezette, hogy olyan v i
lágért dolgozzék, amelyben az em
berek megtalálják lelki békéjüket 
és a tisztes életmódot. Vasárnap 
délutánra Truman elnök értekez
letet hívott egybe, amelyen körül
belül húsz politikus, a kormány 
tagjai, a pártok vezetői és a leg
több kormány hi va ta 1 ok főnökei
vesznek részt. Ezen

a megbeszélésen Marshall rész
letesen beszámol a moszkvai

értekezletről.
Kedden délután, budapesti időszá
mítás szerint hajnali 3 óra 30 perc
kor, a külügyminiszter rádióbe
szédben számol be moszkvai kül
detéséről Amerika jeepének. Azt a 
nyugodt s talán bizakodó hangula
tot, amelyben Marshall és az ame
rikai küldöttség hazaérkezett, nem 
osztja sem az amerikai sajtó, sem 
az angolt amely igen borúlátó han
got üt meg. A  szombati angol la
pok, talán a liberális News Chro
nicle kivételével,

Tildy Zoltánnét lelkesen fogadták 
\eu ' Yorkban  — este megjelent 

M olnár Ferenc darabjának előadásán
A  newyorki rádió jelenti: Tildy 

Zoltánné, a Magyar Köztársaság 
elnökének felesége, pénteken dél
után New Yorkba érkezett. Az el
nökasszony gépe

a moszkvai értekezletet teljes kudarcnak minősítik.

A  vasárnapi angol lapok, bál* eny- , kormányt, hogy a két nagyhatalom 
hített formában, ugyanezt az állás- kiélésedéit vitájában határozott ál
pontot foglalják el, s a nagytekin
télyű Observer óim in ti az angol

lást foglaljon, Bevin Berlinben be
ható tárgyalásokat folytat az angol

80 órás késéssel szállott le
a La Guardia-repülőtérre. Pénteken 
délután newyorki időszámítás sze
rint 4 óra 30 perckor tűnt fel a ha
talmas óceánrepülő Clipper-gép. 
Egész délután esős, borult idő volt, 
közvetlenül a gép megérkezése 
előtt azonban kiderült az égbolt. Ma
gyar származású newyorkiak a re
pülőtéren félkörbe felsorakozva 
várták az elnökasszonyt. T ildy Zol
tánná fogadására a washingtoni 
magyar követség részéről Szegedi- 
Maszák Aladár magyar követtel az 
élén küldöttség jelent meg, ott volt 
az amerikai külügyminisztérium 
képviselője, az elnökasszony meg
hívói között szereplő amerikai nő
szervezet főtitkára, dr. Takaró Gé
zemé, az amerikai református ma
gyar egyházközség vezetőjének fe
lesége, azonkívül az amerikai sajtó 
és a magyarnyelvű newyorki sajtó 
képviselői.

T ildy Zoltánné elnök asszony 
utolsónak szállt ki a gépből. Sze- 
gedi-Maszák Aladár washingtoni 
magyar követ a követség nevében 
üdvözölte az elnökasszonyt, egy

magyarruhás kisleány pedig 
piros-fehér-zöld szalagos csok
rot nyújtott át az elnökasz

szunynak
aki teljesen frissnek látszott. Sem. 
az utazás, sem a késedelem nem 
viselte meg. A  magyar követ, be
mutatta az elnökasszonynak a 
megjelenteket. A z amerikai kül- 
ügymin isztérium előzékenysége 
folytán a vámvizsgálati formasá
gokat pillanatok alatt elintézték, 
majd az elnökasszony és kíséreté
nek autói egy motorkerékpár o« 
amerikai rendőrrel az élen elindul
tak a Plaza-szálló felé.

Az elnökasszony megérkezése 
után még pénteken este magyar- 
vonatkozású kúltúreseményen vett 
részt.

megjelent az egyik Broadway- 
színházban Molnár Ferenc 
Csoda a hegyek között*‘ da

rabjának előadásán.
39

Az egyik felvonásközti szünetben 
az elnökasszony felkereste Molnár 
Ferencet, aki meghatódim köszön
te meg, hogy alig néhány órával 
az óceánrepülés után az elnök- 
asszony megtisztelte megjelenésé
vel darabjának előadását. Az el- 
nökasszony Darvas L ilive l is ked
vesen elbeszélgetett.

nek szabad életet. A  fekete kon
tinens keleti felén, Tanganyiká- 
ban az angol munkáskormány 
többszázezer kilométernyi terü
leten modern állami farmokat

rendez be és a Nilus felső folyá
sán megépíti azt az erőmüvet 
amely a néger falvakat talán ha
marabb látja el villanyosáram
mal, mint Kelet-Európa paraszt

ságát. Nincs hatalom a földön, 
amely az emberiség felszabadu
lását, kis vagy nagy népek har
cát a szabad és független életért 
meg tudná akadályozni. Ez az a

nagy fölszabadulás, mely meg
változtatja a világ képét és meg
szilárdítja minden gondolkodó 
emberben a hitet, hogy mégit 
mozog a föld!
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Majdnem statárium elé került
egy ártatlan ember,

mikor elfogták  — a valódi gyilkost
Nyíregyháza, április 27.

Hetük óta izzó izgalomban tart- 
ia a Tiszántúlt egy kegyetlen rab
lógyilkosság rejtélye. Mái' a gya
núsítottak egész sorát vallatták a 
nyíregyházai rendőrségen, az egyik 
—  a körülmények szerencsétlen 
összejátszása folytán —

már majdnem a rögtönítélő 
bíróság elé került,

míg végre Budapesten sikerült 
elfogni a gyilkost. . .  Nagy

ént eken este a temető mel- 
i sétányon haladt végig Ora- 

vecs István vasúti fékező, mikor 
nyöszörgésre lett figyelmes. Isme
retlen, jólöltözött, öntudatlan férfi
ra akadt, akinek a tarkóján pör
költ seb volt. Kiáltozására idősebb 
ember sietett a helyszínére, aki a 
kézilámpa fényénél felismerte az 
áldozatban saját fiát, Mester F ri
gyes M ÁV szállítót! A  közelben 
levő Friedmann-telepi villába v it
ték az öntudatlanul vergődő em- 

.bert, ahol azonban néhány perc 
.múlva —  anélkül, hogy öntudatra 

, tért volna — meghalt
Németh Jánost gyanúsították 

először a gyilkossággal, aki Més
zternek üzlettársa volt. Hosszas 
vallatás után annyit elismert, hogy

jogosulatlanul megtartotta katonai
pisztolyát és a gyilkosság estéjén 
majdnem a lakásáig kísérte tár
sát. A  gyilkosságot tagadta és azt 
■mondta: ő maga tanácsolta Mes
ternek, hogy a gyilkosság napján 
felvett 20.000 forintját hagyja a 
páncélszekrényében. Németh fegy- 

- vérét, amelyet vallomása szerint 
ijedtében rejtett el a Vadász-ház 
mellékhelyiségében, megtalálta a 
rendőrség, mire

nem látták többé kétségesnek*
hogy Mester Frigyes gyilkosa 

Németh János!
Már az ügyészségre akarták kí
sérni, hogy a rögtöni télő bíróság1 
elé állítsák, mikor kiderült, hogy 
az áldozat nyúltagyában talált 
golyó — nem származhatott 
Német pisztolyából! AZ új nyo
mozás igyekezett kideríteni, hogy 
ki távozott el a Friedman-telep 
ről a gyilkosság után? Sikerült 
megállapítani, hogy Gondics Já
nos 28 éves állásnélküli férfi, aki 
Budapestfh lakik a Váci-út 114. 
alatt, s az infláció alatt feketé- 
zésből élt, április 1-én utazott 
Nyíregyházára s a gyilkosságot 
követő hajnalon távozott. A  nyír
egyháziak ismerik Gondicsot. Azt

mondták róla, hogy nem volt soha
épelméjű, izgága falubolondja.
Gondicsot Budapesten elfogták, 
három napig tagadott, végre —

magára vállalta a gyilkosságot!

Kivitték, óriási zúgó tömeg kísé
retében a gyilkosság színhelyére, 
ahol a nyugtalan tekintetű, köpcös 
ember szinte dicsekedve magya
rázta el: hogyan gyilkolta meg 
Mesier Frigyest. „Megszólítottam... 
én is arra lakom, menjünk együtt.. 
Mikor láttam hogy nem jár itt 
senki, azt mondtam: segítsen ki 
valami pénzzé!. . .  ö  elutasított, 
hogy nincsen nála ... Mérges let
tem. otthagytam. Aztán kivettem 
a fegyveremet. Alig három lépésre 
volt tőlem, amikor belelőttem. El
vettem az aktatáskáját, az óráját, 
a töltőtollát. Belső zsebébe akar
tam nyúlni, de nagyon hánykoló
dott és hörgőit. Azt suttogta: „jaj 
intenem, jaj Istenem.“ A tömeget 
anylra felizgatta a gyilkos elő
adása, hogy

áttörtek a rendőrkordonon,
ütní-vemi kezdték •

és a rendőrök csak nehéz küzde
lem árán tudták megmenteni Gon 
dicsőt a népitélettŐl . . .  Sz. K.

Augusztus 1-én megindul a
hároméves terv végrehajtása

A Kisgazdapárt teljes erővel részt akar vermi
a terv megvalósításában

150 ÉV UTÁN NINCS
•*

A  honvédelmi miniszter áten-

gedte a Vérmezőt a fővárosnak, 
zzel réges-régi por ért véget, mely 
’; a főváros és a katonai kincstár 
f ő z ö t t  évtizedeken át folyt a Vér
i f i é  birtoklásáért. A  pör iratai 

közt találta Gárdonyi Albert fő - 
levéltáros, à kiváló várostörténész, 
azt az 1790-ből származó mérnöki 

. tyrrajzot, amelynek nyomán föllel- 
-. t ik  a titokban eltemetett

Martinovics Ignácnak és tár
sainak 119 évig ismeretlen he

lyen porladó csontjait.
m -

.. .
M ájas elsején  
jelenik meg a

amelynek felállítását orra a há
romszögű területre határozták el, 
ahol egykor az ismeretlen sír volt. 
A  pályázat első díját Schaffer Fe 
renc nyerte el. Valószínűleg

új pályázatot hirdetnek

a környezethez alkalmasabb cm- 
A  kis térképén ugyanis piros tin- j tékmü-tervekre! Minderre van idő, 
tóval írt hét kereszt Van, ezzel a mer£ a<r emlékmű felállítására

SEM PEDIG EMLÉKJELÜK 
A VÉRMEZŐ VÉRTANÚINAK

nincs összeg előirányozva a költ
ségvetés b e n ... Martinovics és vér
tanú-társainak tehát másfélszázad 
lítán is várniok kell emlékük meg
örökítésére és megünneplésére. . . .

Tamás  I r n ő

politikai én kulturális hetilap 
FdnerkeaitA i

Losonczy Géza
Vtoklfa n«rk«Mtái

Pál6czi*Horváth György
M M atántlf pártái)ter* való tekintet
néftáW *  legjobb Írók, mÍB&rírók ée
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«Legyen méltó apáihoz, 
sőt múlja Is felül apáit 

az új nemzedéki"
• mondotta Tildy Zoltán köztár
sasági elnök a Ségvári-tanono

Hdy 
a Sí

otthon felavatáséit

németnyelvű megjegyzéssel: „Itt 
ásták’ el a jakobinusokat“ . 1914. 
április 29-én ásatásokat kezdtek a 
Retek-iiitea 56. üres telken és — 
éppen áz első kivégzések évfordu
lóján — május 20-án

aa ásók felvetették az első em 
beri csontot.

Három nap múlva hét csontvázat 
leltek négy sírban. Szakértők álla
pították meg aztán, hogy Martino
vics külön sírban feküdt. A  titkos 
társaság négy igazgatója: Hajnóczi 
József, haczkovits János, Szent
marjai Ferenc, és Sigrai Jakab 
gróf közös sírban, a június 3-án le
fejezett Öz Pál és Szolarcsik Sán
dor pedig egy-egy külön sírban 
nyugodott. A csontvázak nyakcsi
golyáin megtalálták a pallos-vágás

^ J a 
vért . . . A  századik évforduló m eg- Wben- Ant°* köszönte
ünneplését 1805-ben a rendőrség 
megtiltotta, ezért csak néhány fia 
tal író és újságíró — Lenkey 
Gusztáv, Scheffer László, Dura 
Máté, Inczédy László, Kornay Ist
ván és mások — „néma imát" 
mondottak és kérésükre Jászai 
Mari tett le piros-fehér-töld-szála- 
gos babérkoszorút a Vérmezőn, ott', 
ahol a véryad helyét sejtették.

A  S ágvári Endréről nevezett 
tanoncotthont, amelyben száz ifjú 
munkást helyeznek ei, ünnepé
lyesen avatták fel az este, Tildy

1945 ben volt 150-ík évfordu
lója*

hogy Martinovicsot és hat társét 
kivégezték az akkor Tábor-térnek

meg a szovjet hatóságoknak, első
sorban Nikolajev őrnagynak, hogy 
lehetővé tették a damjanlch-utcai 
tanoncotthon megvalósítását a 
németbir'jdalmi iskola helyén.

A köztársaság elnöke mondott 
ezután beszédet „az ipari munkás
ság utánpótlása — mondotta töb
bek között, —  még pedig jó után
pótlása egyik sorsdöntő feladata 
a magyarságnak. Törekednünk 
kell arra, hogy az a nemzedék, 
amely most kezd tanulni, méltó 
legyen apáihoz, sőt ha lehet, még

a nép nyelvén „Generális-ka-1 múlja is felül apóit, fts ezért, a 
szálúnak" — nevezett Vérmező magyar társadalomnak egyik első. 
északi végében. A  vértanúk csont- j rendű kötelessége, hogy a kollé-
jai 1926-ig

a fővárosi levéltár vaelá dójá
ban hevertek, *

giumok mellett, amelyekben a 
szellemi pályákra készülő fiatalok 
számúra biztosítjuk a nyugodt ta-

azóta pedig a Kerepesi temető 412. ‘ nulás lehetőségét, alkossuk meg 
számú, Üres családi sírboltjában I a nyugodt, békés, derűs és tiszta 
pihennek.. .  A  főváros tavaly pá- otthonokat a fizikai munkára ke- 
lyázatot tett közzé mauzóleumra, | szülő fiaU * ' számára is".

A  koalíció» pártok hároméves 
terveinek összeegyeztetése ma a 
belpolitikai élet legfontosabb kér
dése. A  tervek megvalósításával 
szoros összefüggésben állanak a 
legidőszerűbb kormányzati pro
blémák: az új költségvetés össze
állítása, a köztisztviselők fizetésé
nek rendezése és a közellátás meg
szervezése az új termés után. A  
pártok gazdasági szakértői hétfőn 
újabb egyeztető tárgyalást tarta
nak, amikor sor kerül az egyes 
fejezetek megvitatására.

A  Kisgazdapárt a hároméves 
terv gondolatának ^olmerülésé- 
lől kezdve teljes súlyával állott 
a tervgazdálkodás eszméje

mellé,

annál inkább, meat szakemberei. 
—  különösen a mezőgazdák — már 
régóta dolgoztak hasonló javasla
tokon. A párt szakértői az egyez
tető tárgyalások programját is elő
készítették és a tisztázásra váró 
kérdéseket őt pontba foglalták.

Bizonyos észrevételeket tettek a 
munkáspártok erre a munka- 
programmra és kifogásolták, hogy 
a Kisgazdapárt munkaterve sok 
időt vesz igénybe, sőt az a meg
jegyzés is elhangzott, hogy a 
Kisgazdapárt hároméves tervének 
késedelmes megjelenése miatt 
máris túlságosan elkéstünk a terv 
végrehajtásával. A Kisgazdapárt 
megállapítja, hogy ezek az ész
revételek nem mindenben igazsá
gosak és nem is egészen logiku
sak. Maguk a munkáspártok egy
más között az egyeztetés munká
jával csak a napokban készültek 
el és az erre vonatkozó megjegy
zéseiket csak április 23-án adták 
át a Kisgazdapártnak- A  másik 
ellenvetés szerint a materiális és 
pénzügyi alapok felmérésére ma 
már nincsen szükség, mert a 
munkáspártok tervei beható szá
mításokra épültek. Ez megköny- 
nyítl a munkát, ha így is van, v i
szont a kérdések felvetésére és 
alapos vizsgálatára mégis szük
ség van.

A  Kisgazdapárt ötpontos munka- 
programja szerint először meg kell 
állapítani, hogv

a terv oéÍjaira három érv alatt 
műkor és mennyi szén, villa-
mosenergia, nyersanyag, gép 
és munkaerő áll rendelkezésre.

Másodszor tudnunk kell, hogyan 
tereljük mindazt, ami fizikailag 
rendelkezésre dll, a beruházások 
csatornáiba. Ezután eldönthetjük, 
mit m ire  használunk fel, vagyis a 
terv milyen célokat szolgál. Meg 
kell állapodniok a pártoknak bizo
nyos gazdaságpolitikai alapelvek
ben, amelyek a siker előfeltételei. 
Kérdés az ia, milyen szervezettel 
biztosítjuk a terv végj-ehajtását A 
Kisgazdapárt szerint azért is szük
ség van a kérdések alapos átvizs
gálására, mert a munkáspártok 
termelési adatai egyes helyeken el
térnek a kisgazdapárti adatoktól.

A  kisgazdapárti terv szerint az 
életszínvonal minél gyorsabb 
emelése kívánatos, de nem sza
bad nagyobb ígéretet tenni, 
mint amelyet biztosan be tu

dunk váltani.

A  pénzügyi megoldások önmagok
tól adódnak akkor, ha a tényleg 
lehetséges keretek között mara
dunk. Csak a keretek túllépése ese
tén jelentkeznek az állítólagos 
„finanszírozási nehézségek", vagy 
„pénzügyi problémák".

Végül a Kisgazdapárt véleménye 
szerint

ss augusztus 1-1* hátralevő

három hónap bőségesen elég
arra, hogy a szükséges behaló szá
mításokat elvégezzék és a koalíciós 
pártok a hároméves tervben rész
letesen megállapodjanak. A három
éves terv ne legyen harci jelszó, 
hanem a mindnyájunkat egységbe 
fogó békés építőmunka hívó szó
zata

A Kisgazdapárt mindenesei re 
teljes erejével részt akar vermi a 
hároméves terv végrehajtásában. 
Augusztus elsejére a terv végre
hajtásának feltételeit feltétlenül 
meg kell teremteni és a végre- 
hajtást el kell indítani.

A  köztisztviselők ftzetésrenriey. - 
séről a közelmúltban különböző 
részletek kerültek napvilágra. At 
új pénzügyminiszternek az a/, ál
láspontja, hogy a fizetésrendezés 
elválaszthatatlan az augusztus 1 re. 
tervezett általános életnívóemelés
től. A  Reggel úgy értesül, hogy 
van már új alapokon készült, ter
vezet a ftzetésrendezésre, ez azon
ban részben politikai kérdés in, 
ezért a pártok, a Gazdasági Fő
tanács és főként a kormány véle 
ményét ki kell kérni ebben a fon 
tos kérdésben.

Á  parlamenti szünetet a Kisgaz
dapárt nemzetgyűlési képinselöi 
arra használják fel, hogy az ország 
különböző vidékein inagygyűlése
ket tanrtsanak. Vasárnap Mezőtúron 
és Turkevén Dinnyés Lajos honvé
delmi miniszter is felszólal!, a ba
ranyai Siklóson és Villányon Nagy 
Miklós államtitkár, Mohácson Ben- 
esik Gyula államtitkár, Vasváron 
Dobi István államminiszter, Pan
nonhalmán Pongrácz Aladár ál
lamtitkár, Sárbogárdon Barin A l
bert ny. honvédelmi miniszter. Ba- 
latonbogláron Lénárt Iván, Celldö- 
mölkön és Jánosházán Eröss János 
közeliié tási miniszter, Szerencsen, 
és Ondón Reöth Pál államtitkár tá
jékoztatta a vidék népét a Kis
gazdapárt politikájáról. Gyűlést 
tartottak még Zemplén megye sze
rencsi járásának minden községé
ben is. A  Kisgazdapárt fővárosi po
litikájának Jövő heti nagy esemé
nye, hogy a párt vezet őség tárgya
lásokat folytat az új kerületi veze
tőkkel és előkészíti a május 4-iki 
fővárosi pártszervezeti nagygyű
lést.

Bambi
gyarmekrnfoa- 
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Gombaszögi Frida másodfokon is megnyerte! Vasárnapra virradó éjszaka
az Athenaeum-pert a kincstár ellen

S"ombaton. hirdetett iLélGtc't
u- nLti ítélőtábla Glatz-taruíc

a
budapesti iteioiaura u-mw-fanűcsa 
„uhan a perben, amelyet a felsza
badulás után indított Miklós An

dor özvegye, Gombaszögi Wrida, 
ay. Athenaeum r. t  és a kincstár 
ellen. Helybenhagyta a törvényszék 
ítéletét, amely komondotta, hogy

Miklós Andorné kényszer alatt ?!rta alá a szerződést, 
átengedve „Az Est“-lapokat és az Athenaeum-nyom- 
dát a kormánynak, ennélfogva a megállapodás nem

érvényes.

A táblai ítélet terjedelmes indoko
lása szerint már-már a fizikai 

.kényszer halárán volt a módszer, 
amelyet Miklós Andornéval szem- 
ben alkalmaztak. A  bíróság ki
ng Ugatta bárcziházi Bárczy István 
volt államtitkárt, aki elmondta, 
hogy Reményi-Schneller pénzügy- 
miniszter örömmel számolt be a 
minisztertanácson arról: miként 
sikerült elérnie régi célját és 
megszerezni a kincstár számára 
a nyomdát is a lapokat, mint a 
propaganda legfontosabb eszkö
zeit! Csuldk Elemér miniszteri 
osztályfőnök elmondotta, hogy 6 
figyelmeztette Szász államtitkárt 
— a későbbi nyilas pénzügymi
nisztert! — : az Athenaeum tulaj- 
donbavétele törvénytelen! Az ál
lamtitkár Így felelt:

„Nem kell törődni azzal, hogy 
törvénytelen!. . .  Ha egyszer 
felelősségre vonnának bennün
ket, amiben nem hiszek, akkor 
közömbös, hogy melyik fára 

fognak felakasztani!. . .
Baranyai Lipót, a Nemzeti Bank 
volt elnök* azt vallotta: régen

ismert volt pénzügyi körökben, 
hogy a kormány politikai okokból 
meg akarja szerezni, minden esz
közzel, a lapokat és a nyomdát!... 
Kozocm Mihály pénzügyigazgató 
elmondta, miként rendelte őt ma
gához Szász államtitkár, hogy je
lentést készíttessen vele a kor
mányzó számára, melyben dom
borítsa ki: mekkora adócsalást 
követtek el Az Est-lapoknál! ö  
készített is jelentést, de a való 
tényállásnak megfelelően, mire 
Szász visszaadta azt s

utasította, őt, hogy készítsen — 
hamis jelentést!

ö  ugyanis végezni akar As Est
lapokkal és meg akarja azokat 
semmisíteni! Csizik Béla állam
titkár azt vallotta, hogy Sztamorai 
János, a Közérdekeltségek Ellen
őrző Hatóságának főnöke, aki bir
tokba vette az Athenaeumot, csak 
eszköz volt és ha nem ő, úgy más 
haj cotta volna végi*® a pénzügy- 
minisztertől elrendelt államosí
tást. A  bíróság összesen 25 tanút 
hallgatott ki, majd érvénytelennek 
mondotta ki a szerződést,

kötelezve a kincstárt és az Athenaeum rL-t, adjon
vissza mindent Miklós Andornénak.

háború elvesztéséért.. „Szállás- 
csinálója volt Károlyi Mihály őszi
rózsás forradalmának", „itt jelent 
meg Pásztor Árpád Lenint dicsőítő 
verse. . és „állandóan bomlasztja 
a közvéleményt. . Miután nem 
volt segítség,

őzt egy Miklós Andorné kény
telen volt aláírni a szerződést, 
amelyben átengedte »Az É t 
lapokat és az Athenaeumot a

kormánynak.

A  per aránysadra jellemző, hogy a 
felügyeleti hatóság — Sztamorai 
János! —  által készített 1939-es 
jelentés szerint egyedül az Athe
naeum négy és fél millió arany- 
pengőnjn tiszta vagyont jelentett, 
az ítélőtábla azonban megszerezte 
a pénzügyminisztertől elrendelt 
szakértői vizsgálatról készült vé
leményt, amely szerint

Mr. 1939-es vagyont 10,259.099 
aranypengöben, vagyis 7,966.000 
svájci frankban állapították

meg.
A Reggel értesülése szerint özvegy 
Miklós Andorné, bár megnyerte a 
pert. nem akarja a nyomdát bír
tok ba venni, hanem bérbeadja azt 
a Szakszervezeti Tanácstól alapí
tandó társaságnak. így a válla
lat vezetésében csak annyi válto
zás lesz, hogy az igazgatóság újra 
alakul.

O a m á t i n é  H a l m y  Sár!

ledöntötíék
Pr oh ász ka Ottokár szobrát

Szoborrombolás történt az éjszaka Budapesten. A  Fővárosi 
Képtár mögött, a Károlyi-kertben áüt Prohásika Ottokárnak, 
Székesfehérvár püspökének óriáei ércszobra. Ma éjjaL 1 óra után 
ismeretlen emberek ledöntöttél< a szobrot hötalapzatáröl. Ae irt 
szobor feje letört és maga a szobor vállánál belefúródott a főidbe. 
Vasárnap délelőtt láttuk a ledőlt asobrot. A  négyméteres, hatalma* 
kőtalapzatra időközben visszahelyezték ®e ércalak fejét. Előtte, 
a kőt alapzaton, nagy csokor orgona, gyöngyvirág és ibolya. A  szo
bor te3te, bt, Oltáriszentséget ée a kelyhet kezében tartó püspök 
alakja a földre borulva fekszik. A  rendőrség még az éjszaka jelen
tést kapott a szobor rombolásról és azownal megindította a vizsga
latot.

Honnan tudta 
Bányai Mária anyja,

hogy leányát meggyilkolták?
Vasárnapra virradóra a késő éj

szaka* órákig folytatták a főfea-

Az ilyen értelmű ítélet ellen fe
llebbezett a kincstár, mire az ítélő
tábla szombati ítéletével helyben
hagyta az elsőfokú végzést. A  per 
előzménye egyébként az volt, hogy 
1939 elején adóvizsgálatot tartót tok 
A/. Est-lapoknál, több mint két hó
napig és évekre visszamenően 
nagyarányú, adóeltitkolást állapítot
tak meg. Az Est felebbezett, mire a 
vizsgálat során megállapított ősz- 
szegnek

több mint 90 százalékát törölték.
A „Magywrország^-nál mindössze 
18 pengős, a „Pesti Napló“-nál 160 
pengős, „Az Est“-nél 32 ezer pengős 
pótkivetést írtak elő —  öt évre 
visszamenően! A  vállalat akkor be
jelentette, hogy készpénzben haj
landó megfizetni ezt az összeget. 
Ennek ellenére —  bár a másodfokú 
kivetés nem volt jogerős! —  tár- 
szekerek jelentek meg „Az Est" új
ságháza előtt.

az összes berendezést tárgyakat, íróasztalodat, széke
ket, szekrényeket, írógépeket, lámpákat, papírkosa
rakat, telefonkészülékeket elszállították, a rikkancs
pénzeket, házbéreket és előfizetési díjakat pedig m

adóvégrehajtó letiltotta.

így nem maradt a vállalat számára 
egyetlen fillér jövedelem sem! Köl
csönzött, írógépeket vittek a szer
kesztőségbe, hogy tovább dolgozza
nak, de a kincstár —  azokat i* «I- 
vitette! Az ítélet indokolása el
mondja, hogy a munkatársak a föl
dön fekve, egymás hátán Írtak, 
ahogyan még sem lehet újságot 
szerkeszteni. Es így a vállalat mun- 
kája egyenesen lehetetlenné"vált.

Gom ba szögi Frida akkor koeéieti 
férfiak közbenj ár ásával a kormány
zóhoz fordult, «  kormányzó meg is 
ígérte a segítséget, da semmi sem 
történt, mert BeményJ-Schneller 
véleménye szerint a nyilas képvise- 
lőket „méltán ingerli, hogy Gomba
szögi Fridának nyomdája van és 
lapjai". Szerinte egyébként is el 
kell venni az özvegytől a lapokat, 
mert „Az Est felelős az első világ-

740 meggyilkolt 
munkaszolgálatos 

megrendítő temetése
Vasárnap délelőtt! hatalmas tö

meg sereglett a rákoskeresztúri te
metőbe, hogy elkísérje végső útjára 
a náci brig antik és a nyilas pribé
kek 740 áldozatát — a ntüUónyi ál
dozat közül hétszáznegyvenet! — 
akiket Ágfalva, Sopron, Füzes
abony és Hegyeshalom környékén 
gyilkoltak le. A  Munkaszolgálato
sok Országos Antifasiszta Szövet
sége és a szövetség exhumálás! bi
zottsága hozatta Budapestre a vér
tanuk haló porát, hogy egy nem
zet részvéte és tisztelete kisérje el 
Őket végső nyugvóhelyükre. Óriási 
sokaság gyűlt egybe a hatalmas 
tömegsírok körül, de ott vottak a 
kormány, hatóságok, a társadalmi 
egyesületek .kiküldöttei is és dísz
századdal a demokratikus rendőr
ség. A  megrázó szertartást dr. 
S eh war ez Benjámin főrabbi, dr. 
Sch ultz Is Iván tábori rabbi és IJzwy 
Károly főkántor végezte s az Ope
raház énekkarának gyászzsolozs
mája kísérte sírjukba a nácik és 
bűntársaiknak áldozatait.

piitány ságon a kihal iga kasokat «  
széchenyihegyi Golf-szálló mö
gött talált női holttest rejtélye 
ügyében. Már megállapították, 
hogy Bányai Máriának, a meg
gyilkolt leánynak sok olyan nö- 
ismerőse volt, akik hUságosan 
vonzódtak hozzá. Különösen meg- 
nehezíti a nyomozást, hogy édes 
anyját, aki egyébként fiatalos 
külsejű, 40 éves asszony, nem le
het kihallgatni, mert Londonban 
tartózkodik. A  nyomozás szerint

Bányainé feltűnő gyorsan nyu
godott bélé abba, hogy leánya 

még ax ősszel eltűnt
és azonnal külföldi útra készülő
dött. A  rendőrség kezében van eg 
Londonból írott levele, amelyben 
célzást tesz leánya megyillzolá- 
sára, holott akkor — még senki 
sem tudott arról, hogy az eltűnt 
Bányáé Máriát megölték! Bányai 
Mária holtteteme egy hete került 
elő a Golf-szálló mögötti árokból.

Honnan sejthette az anya már 
több héttel ezelőtt, hogy leá

nyát meggyilkolták?
Bányainé egyébként leánya egyik 
barátnőjével, Patek Gizella foő- 
rásznövel indult külföldre. Jóval 
előbb indult el Anglia felé Bá
nyainé fia, akit azonban Olaszor
szágban internáltak. (Érdekes 
egyébként, hogy A Reggel múlt 
heti számában közöltük ez olasz

intemálótáborokban sínylődő ma
gyarok névsorát és ebben a nó»<- 
gorban —  Bányai Andor su 0&öJ)
Bányatné április 11-ről keltezett 
levelet írt Budapestre Paiek GR- 
ella édesanyjának. Arról, értesí

tette, hogy nem szándékozhtz haza
érni. Ennek ellenére csak iáeigie- 

nes ktjélentőlűppal távozott Ma»- 
kó-utoa 1. alatti lakásáról, dm

Mária leánya lakását, —  mán* 
aki tud arról, hogy a leány 
nem fog többé vísaswrténrtí —

eladta.
Szombaton boncolták fal Bm/gat 
Mária holtteteméi, és a boncolási 
jegyzőkönyv vasárnap reggel már 
a főkapitányságra érkezei*. A  
leányt még múlt ősszel gyilkolták 
meg s így ma már nem lenét rajta 
külsérelmi nyomokat találni. Csont
jai sértetlenek, tehát vagy megfoj
tották. vagy úgy lőtték agyon, hogy 
a golyó nem ért csontot. A  rend- 
őrség megkeresi a londoni Scotlcmi 
Yardot: hallgassa Id Bányaínét és 
ha szükséges, kísértéséé vissza Ma
gyarországra, hogy a budapestit 
rendőrségnek is módjában legye*» 
őt kihallgatni.

A  rendőrség a ,,Johnny" néven 
ismert Becker Józsefet, Bányai 
Mária egyik férfiismerősét is őri
zetbe vette, de mivel semmi bizo
nyíték nincsen ellene és elfogad
ható alibit is tudott igazolni, va
sárnap „Johnnyt“ szabadon enged
ték.

EMIL LUDWIG

Lukáts-Dainbay
P E N S I O

Balatonlellén
a régi helyén május elején 

újból megnyílik. 
Szobafoglalás éa felvilágosítás:
Bombay Pcnsio, V., Zoltán-utca 
16. sz. telefon: 128—907, vagy 
Lukáts Pensio, IV., Királyi Pál- 
utoa 9. szám, telefon: 384— 531.

A 20 év óta fennálló, közismert

M A Y E R
kolmefestC- és vegyttsztítógyár

munkája fogalom!
Üzlet óh gyár k i z á r ó l a g

V., Dgűk Feronc-ufca 16«
F ióküz let  nincs.
Apr. lö-iR behozott munkákat kér
jük sürgősen elvitetni, mert bár be
törés és tűz ellen biztosítva vannak, 
de 30 napon túl ki nem váltott ru
hákért felelősséget nem vállalunk.

Telefon: 181—040

Modern én siyl • 

bátorok
nagy választékban. Perzsa 
szőnyegek. Vétel, eladás, 
csere! Fizetési könnyítések!

U R A N I A
rOGffIA él N É M E T H
Budapest, VII., Somogyi Béla- 
út 3-c. — Telefon: 226—631.

A szabadság eszméje leg
kimagaslóbb megtestesítőjé
nek csodálatos, életregénye

Fűzve 30. D A NT E Kötve 38.
'/iMwiminr *****

*  « « * * * * .
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Mégis tavasz
Az a reszkető bokor, amelyről 

Petőfi ismert hasonlatát vette, 
csakis itt lehetett valahol a Gel
lérthegy oldalában. Ilyenkor leg- 
rezzenékenyebbek a bokrok, csak 
úgy hintáznak ágacskáik a cinegék 
pehelysúlya alatt A madárka meg- 
kapaszkodik az ágon picinyke, pi
ros ujjaival * int ar egész bokor 
zeng, reszket belé. Gyöngy szemei
vel félszegiU te kínt get ebbe az 
újuló tavaszi világba, vörös torka 
boldogan bugyburékol; aztán odébb 
rebben. . .

Tele van «  Duna, készülő
dik, szinte szemlét tart maga 
fölött: két széle előre rohan, kö
zepe visszafele tart, csupa őrködő 
indulat, belső, kavargó áramlás «  
folyó és néha saját határozati ansá- 
gától bosszúsan, saját akaratával 
ősszeloccsan. Ilyenkor felröppen 
egy kis tajték, mint egy kígyó- 
nyelv fülűnk a levegőbe...

A Tiszát, a természet e zabolát
lan gyermekét, már láttam szelíd
nek is; a Dunát soha. Még a leg
csöndesebb, nyári tükörfényes jó
kedvében is rejtelmes, mélyből fe
nyegető: mintha hideg vértezetű 
germán páncélosok seregei hömpö
lyögnének a mélyben. Nem is tud 
fölmelegedni soha.

Van valami aa űprüisvégí va
sárnapi levegőben: kiolvad ax 
ég, rengenek a vizek és resz
ket a bőkor, mert madárka 
szállott rá: Petőfi jut eszünk
be, a minden tavaszok egyet
len költője. Az, kinek ócska, 
kér észtül-kasul lövöldözött és 
egyébként is méltatlanul rossz 
szobra itt áll a Duna-parton s föl
emelt ujjal elnéz kissé félszegen a 
Tisza vidéke felé, féligmeddig há
tat fordítva a Gellért-hegyének.

Petőfi nem volt a vadregényes 
béta-csúcsok híve, saslelke nem a 
Itőszáli sasé volt, hanem a rétisasé, 
mély önerejéből emelkedik bár- 
meíy pillanatban hegyek és tájak 
fölötti, önfeledt magasságokbcu 
Több volt, mint szabadság angyala, 
félisten volt, egyszerre otthonos 
földön és égben. Van-e oly mages 
hegy a világon, mely ne volna ala 
csony vakondtúrás-talapzat az ő 
majdani szobra alá, amely minden 
eddiginél méltóbb márványban úgy 
•jeleníti meg öt, hogy vándorköpe - 
nye, mint viharfútt szárny, pas hol 
az égre válla fölött...

De ha soha nem kap különb 
szobrot nemzetétől, mint ez az itt- 
felejtett s az édes megszokás már
ciusi ábrándjaival fötszázad óla 
telidesteli aggatott, rossz bronz
hüvely: akkor sem esünk kétségbe.

Nyugodjunk, bele, jó helye van 
neki így is a világban! Minden, 
minden tavasz az ö lelkét hozza, 
minden igaz szív ae 6 talapzata.
Fgv költőnek tmnyí. is elég.

l a n k o v i c h  F e r e n c

— A  Lánchíd 1949 novemberéig: 
újjáépül és 30 millióba kerül. A
Lánchíd újjáépítésének 48-as bizott
sága Tildy Zoltán köztársasági el
nök fővécínökségével megalakult. 
Első ülésén Tildy Zoltán elnök és 
Gerő Ernő közlekedésügyi minisz
ter mondott beszédet s kijelentet
ték, hogy újjáépítjük a Lánchidat és 
1949 nov. 20-ra, a híd forgalomba 
helyezésének századik évfordulójára 
átadják azt ismét rendeltetésé
nek. A  Lánchíd építés étiez 30 m il
lió forintra  lesz szükség. A  bizott
ság ülésén a főváros részéről K ő 
vágó József polgármester jelent 
meg, aki az alakuló ülés után táv
iratot intézett Tildy Zoltán köztár
sasági elnökhöz, amelyben —  töb
bek között — a következőket mon
dotta: „Ügy érzem, a székesfőváros 
minden lakójának nevében szavak
kal ki nem fejezhető hálával köszö
netét kell mondanom Elnök Ümak 
azért a nemes, történelmi jelentő
ségű tettéért, melynek nyomán el
induló szorgalmas munkából nem
csak a fasiszták által a Dunába 
robbantott gyönyörű ékességünk, 
első nagy műszaki alkotásunk, a 
Lánchíd épül fel, hanem minden 
magyar lelkében visszhangra talál 
az ország első emberének alkotó, 
heroikus munkára hívó szava. En
gedje meg Elnök Ür, hogy ehhez a 
nagy hídépítő munkához és Elnök 
Ür országépitő terveihez a székes
főváros lakosságának fizikai és szel
lemi, anyagi és lelki erejét fel
ajánlhassam."

A M agyar-Olasz B á r t  
igazgatója és társai

nak valts&aügy®
Az uzsorabíróság Deák-tanácsa 

szombaton a késő délutáni órákig 
tárgyalta Hillinger Istvánnak, a 
Magyar-Olasz Bank Szent Istvan- 
körúti fiókja vezetőjének és nyolc 
társának valutaügyét. A  rendőrség 
bizalmas bejelentés alapján ház
kutatást tartott Hillinger irodájá
ban és tálcásán s az eljáró detek
tívek a bankban levő páncélszek
rényben sok aranyat, é lté r t  és 
1334 dollárt találtak. Az ügyészség 
vádat emelt Hillinger ellen fizetési 
eszközökkel elkövetett visszaélés 
miatt, de eljárás indult azok ellen 
is, akiit tői Hillinger m lefoglalt ér
tékeket a kölcsönök fedezésére 
kapta. Hillinger telje» beismerő 
vallomást tett. Azzal védekezett, 
hogy az üldöztetés alatt annyit 
szenvedett és oly nagy veszteségei 
voltak —  teljesen kifosztották, sem
mije se maradt —, hogy az volt a 
reménye, ezekkel az üzletekkel újra 
talpraáll. Anyagi romlásához hoz
zájárult még az is, hogy a Magyar- 
Olasz Bank felszámol é* így állás 
tálán lett. A  többi vádlott azzal vé
dekezett, hogy az ékszereket köl
csönpénzre kapták fedezetül. A  tár
gyalást kedden folytatják.

— ügyvédi hír. Dr. Hejss Sándor 
Ügyvéd új telefonszáma: 137—671. 
Ugyfólfogadáa d. u. 8—8-ig VIII., 
Gyulay Pál-u. 6. hl

— Felavatták Beke Manó síremlé
két. A matematika világhírű magyar 
professzorának, a Pázmány Péter tu
dományegyetem büszkeségének, Beke 
Manó professzornak síremlékét va
sárnap délelőtt avatták tel a far
kasréti temetőben. Beke Manó 1914 
óta a Tudományos Akadémia tagja 
volt, 22 éven át tanított matemati
kát a budapesti egyetemen, az el
múlt rendszer kényazerítette nyug
díjba. Beke Manó valósította meg 
Magyarországon a matematikai ta
nítás reformját. A sírkőavatéson a 
család tagjain kívül á tudományon 
élet számos kitűnősége Jelent meg.

— Aa emberiség 96—98 százaléka
fogbeteg! Erről tartott érdekes rá- 
<3Jóelőadá:it dr. Országit Nándor fő
orvos. Különb eri súlyos a betegség 
a cukrászoknál, a pékeknél és nyom
dászoknál.

% Zsidótörvények lebontásával kap
csolatos bírói gyakorlatot közli a 
Jogtudományi Közlöny új száma. 
Kiadóhivatal: Alkotmány-u. 13.

— Textillel panamázott a szövet
kezeti Igazgató. A Gazdasági Rend
őrségre érkezett bejelentés alapján 
nyomozás Indult a Sárvári Rába Szö
vetkezet budapesti fiókjának igazga
tója, dr. Kábái Sándor ellen. Kábái 
a szövetkezeti fiók részére textíliá
kat vett át, de azokat nem. Sárváron 
osztotta szét, hanem más vidéki ke
reskedőkhöz juttatta vagy felárral el
adta barátainaK,w Kábáit letartóz
tatták.

Szombaton ml®
raiagnyüSt a „frganci-híd"

A  „Manci"-hidat a pagy ferdéidö- 
dósre való tekintettel már szomba
ton esté átadták a forgalomnak. A  
budai —  margitszigeti —  oldalon 
ugyanis többszáz főnyi tömeg gyűlt 
össze és követelte az átjutást. M i
után a munkások az utolsó simítá
sokat is elvégezték a hídon, nem 
volt semmi akadálya annale, hogy 
szombaton este, fél 8 órakor meg
nyissák a hidat. A  „Manci'Vhíd 
helyre áUitá»i munkál a íai egy ébk én t 
pontosan egy hétig tartottak.

—* Országos érdeklődés várja a 
magyar-román kuUűrhetet. A  ma
gyar-román kűltúrhétre, amely
május 4-én kezdődik, Budapestre 
érkeznek Groza Péter miniszter
elnökön kívül IJvezeanu és Pas
miniszterek, Bodnaras miniszter- 
elnökségi államtitkár, Sadoveanu 
író, a román parlament elnöke
és még számos román író és mű
vész. A  kúltúrhét alkalmából a 
Magyar-Román Társaság kiadta
a nagy román költő, Emívesen 
verseit.

~~ Kármán Aladár 60 éves újság
írói jubileuma, ötven éve hajlik a 
szerkesztőségi asztal fölé egy kitűnő, 
szakképzett, fáradhatatlan újságíró: 
Kármán Aladár. 1397 április 21-én 
kezdte munkáját az ./Egyetértés"-nál 
éa ugyanakkor lett a budapesti Ke
reskedelmi- és Iparkamara: tisztvi
selője. Hamarosan ez árumintává?ári 
osztály vezetésével bízták meg és 6 
rendezte a nagysikerű tavaszi vásá
rokat. Később a „Világ" közgazda- 
sági szerkesztője lett annak megszű
néséig, majd a „Magyar Hirlap"-nál. 
utóbb pedig saját művét, változatos 
és élvezetes folyóiratát, a „Gazda
sági Világot" szerkesztette. Írásait és 
szerkesztői munkáját a megbízható
ság és a tájékozottság jellemezte. A 
derék és jeles újságírót ötveneszten- 
dős jubileuma alkalmából szeretettől 
köszöntik kollégái és régi olvasói.

—. Németh y Károly: Város közi 
diplomácia» Fővárosunk kiváló kut- 
túrtanácsnoka, Némelhy Károly, 
nemes szerénységei szavakkal in
dítja útjára könyvét, amely arról 
szól, milyen nehéz a diplomáciai 
érintkezés a főváros és a külföld 
között. A  műre, amely rendkívül 
értékes történelmi anyagot js ári, 
„A Reggel“ jövő heti számában 
visszatérünk.

— Hétfőn tárgyalják a—rendörgyH- 
kos gengszter hitem gyét. A rendőr
ség néhány nappal ezelőtt, veszedel
mes betörőbandát fogott, el. Ezek kö
zött volt Óvári Miklós műszerész ia. 
övári kihallgatása során kiderült, 
hogy ö lőtte agyon Kisbéren, január 
25-én Kripics János rendőrt, aki be
törésen érte tetten Az államügy ész- 
ség indítványára hétfőn tárgyalja az 
ügyet a rögtönítélö bíróság dr. Don 
Andor elnöklésével.

Élne kiélné Volksmuaik
4 ̂ w

A német lakosság kitelepítését a német birodalommal szonrv 
fzédos két szláv állam, Csehszlovákia é« Lengyelország régen 
befejezte, a német kisebbség kitelepítése á dóikelet-eurépel ét*
lamokból elsősorban Magyarországról viszont elakadt. A j ok: a 
két hatóim! csoportnak a német kérdés megoldása körül kié'ese- 
deít ellentét©, a megváltozott nemzetközi helyzet, a feszültség, 
amely éppen a német kérdésből fakadt, a súlyos pénzügyi teher, 
amelyet a nyugati zónák lakosságának eltartása az angol-szásj 
állomoknak jelent s amelyet újabb százezres tömegek eltartás^, 
val nem akarnak súlyosbítani, Németország népsűrűségének foko
zása, ami különösen Franciaországot nyugtalanítja, a kegyetlen 
és szívtelen fogadtatás, amely a kitelepülőnek Jó teutón szokás 
szerint a birodalom régi lakossága részéről osztályrészül jutott, a 
nyugati zónák földreformiának halogatása, ami pedig sok sváb 
parasztcsalád elhelyezését tette volna lehetővé. Ezekre vezethető 
vissza, hogy a magyarországi svábok kitelepítése nemcsak el
akadt' hanem belátható időben alig fog újból megindulni, ezért 
számolnunk kell azzal, hogy a magyarországi sváb kérdés hams- 
rosan, ha ma nem, holnap, újból heveny szakaszába lép. Orvosi 
műkifejezést használtunk mert valóban társadalmi betegségről^ 
van itt szó. Sem harag, sem bosszú e kórtUnet megállapításánál 
józan politikát nem irányíthat, viszont a magyar állam belső 
egyensúlya megkívánja az Összefüggő sváb települések fellazí
tását. D© a városi lakosság és főleg a kisipari réteg utánpótlása 
a falusi sváb parasztság fiaiból is kell, hogy megszűnjék. A német
ség gazdasági és politikai emelkedésével is számolni kell s ezzel 
újból feltámad az a veszedelem, amely a német nemzeti propa
ganda révén az elmúlt esztendőkben ránk szakadt. Ha tehát a ki
település lehetőségére egyelőre nem számíthatunk, ekkor más 
úton kell gondoskodnunk ennek a veszedelemnek elhárításáról, 

ami csak egy úton történhetik, a zárt német települések felbonia- 
sával, a német parasztságnak az ország lehetőleg sok falvaiba 
elosztásával s a nemzeti propaganda, a Volksbund, titkos és föld
alatti munkájának könyörtelen elfojtáséval. Ha ezt elmulasztjuk, a 
derék Volksgenossek olyan muzsikát, olyan kleine Volksmusik-ot 
húznak a fülünkbe, amely egyetlen taktusában sem hasonlít
Moozart halhatatlan müvéhez, a lOeíne Nachmuslkhoz !

KISS DESZÖ

KÉTSZÁZADIK HANGVERSE
NYÉT adta a napokban Weisz 
Margit, Mozart méltó tolmácsa, aki 
egész művészetét mély alázattal é6 
átszellemült Idealizmussal áldozza 
a mennyei költő, Wolfgang Ama
deus Mozart szolgálatára. A két- 
szá>:adik hangversenyen, màjd a 
„Fészekében rendezett nagysza
bású társas vacsorán meghatott-an 
ünnepeltek a művésznőt, akinek az 
egyénisége csupa szerénység, de a 
művészete — egyáltalán nem ***- 
rérív méretű ! . . .

— A halott bosszúja. Óbudán, a
K i: korona-utca 2. az. házban levő 
lakásán felakasztva találták a 78 
éves Özvegy Klein Bélámét, egy 
kereskedő özvegyét. A  nyomozók 
a lakást feldúlva találták. A  lát
szat az volt, hogy gyilkosság tör
tént. Később megállapították, hogy 
a különcködő asszony gyógyítha - 
tat lan betegségben szenvedett és 
rokonaival rossz viszonyban élt. 
Nem akarta, hogy halála után ro 
konai örököljenek és ezért betömte 
az ablakokat, a könnyebb bú toro
kat. periig darabokra zúzta.

* Ax angolos szabású nőt ing-blú
zok, külföldi ingűjdonságok és ame
rikai sportfehér neműek spéciéiig ké
szítője Dobó, IV., Régiposta-u. 7—0.

— Elfogtak két veszedelmes be
törőt. A Városligetben és környé
kén az utóbbi időben sok betörés 
történt. Az R-csoport emberei el
fogták Takács Gábor 50 éves él 
Baka Kiss József 21 éves foglal
kozás nélküli férfiakat, akik a be- 
törések tettesei voltak. Többek 
között a Henriin a-úton kát apácát 
vetkeztettek le és különös elősze
retettel törtek be egyházi épüle
tekbe, Iskolákba, A  Clarissa-Inté
zetet kétszer látogatták meg és 
betörtek az újpest! gimnáziumba 
is. Bűn lajstromuk összeállítása 
után sta,tártán* bíróság elé kerül
nek.

— Halálos gázolás. A  Népszín
ház-utca és Csokonai-utca sarkin 
egy 28-as viOlamos elütötte Me.stef 
János 18 éves diákot. Kórházba- 
szállítás közben meghalt.

— lűcgemforgraJmi hallgatók, IS év.
tői 70 érig! Az Idegenforgalmi Ku
tató Intézet szontkirályt-utcat szék
házéban közigazgatási idegenforgal
mi saaktanfoáyamot, tartanék. A 
tanfolyamnak mintegy 80 hallgatója 
van. A tanfolyamot sikeresen el
végző hallgatók kollokviumot test
nek, majd igazolást kapnak a tan
folyam elvégzéséről. Ax óriási ér
deklődésre jellemző, hogy amíg » 
legfiatalabb hallgató 16 éves. a leg
idősebb * 70 évet. is túlhaladta

* A valódi ékszer jólétben díszít 
— szükségben segít! Ekszermodellok 
Sereginél, IV., Hariaköz 5. Csak » 
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Nikolaus Bierer

Az elmúlt huszonöt esztendő közéletének nem volt talán egyetlen, 
igazságosabb, emberségesebb demokratikusabb magyar világért küzdő 
ellenzéki egyénisége, aki nem állóit közel A  Reggelhez. A  magyar nép 
politikai és gazdasági jobbágyságból való felszabadításáért v ivő it tes
tet és lelket Őrlő küzdelmek összekovácsolták a maroknyi tábort 
őszinte, mély, meghitt barátság szálai szövődtek. Tisztán és világosan 
látták, hogy az ország lejtőre került és a végromlásba zuhan. A  ka
tasztrófa előrevetett árnyai ülték meg kedély- és érzelemvilágukat 
Ez az állandó vívódás késztette a tragikus korszak együttérző politiku
sait, íróit, művészeit arra, hogy dacára gyakori találkozásaiknak és 
eszmecseréinek, levelekben is megmutassák magukat egymásnak. Ezek 
az írások ma már kortörténeti dokumentumok. E hasábokon hétről- 
hétre közzéteszünk egy-egy olyan levelet, amelynek történelmi, poli
tikai, irodalmi, emberi jelentősége maradandó értékű. A  sorozatot az 
eliramlott évtized legmarkánsabb magyar egyéniségének, a hazasze
retet, függetlenség és szabadság mártírjának, Bajcsy-Zsilinszky Endré
nek írásával kezdjük. Ez a levél sírontúli üzenet, jellemkép, örök ta
nulság.

majd a budapesti gettó felállításár 
ban. A  Reggel munkatársa látta azt 
a kis levélkét, amelyben felettesei
nek jelenti budapesti munkájának 
eredményét:

,,SS-Obersl Heinrich Geyer, 
Berlin, Sicherheitspolizei.

Ezredes Űr! Jelentem, hogy 
feladatomat sikerült végrehajta
nom és munkámat befejeznem.
A b a l o d a l i a k  és z s i dók  
j e g y z é k e  k é s z e n  411.
K ő r l e t e m b e n  el  l e n á l 
l á s r a  ne m k e l l  s z á m í 
t an i .

H e i l  H i t l e r !
N i k o l a u s  B i e r e r  S S "

Az ostrom előtt eltűnt Budapest
ről, a német parancsnokság körö
zést is adott ki ellene. Később visz- 
szaszivárgott és a „rabló, útonálló 
és gyilkos szakmában4* dolgozott... 
A  rendőrség most tehát egyszerre 
hajszol egy kegyetlen kéjgyilkost 
és egy náci-tömeggyilkost — egy 
személyben!

vúsitható a Csaba~utca sarkán el
követett rendőr gyilkossággal is. 
1938-ban, a. bécsi ..Anschlusst“ kö
vető napokban az osztrák főváros 
egyik áruházában agyonlőtt egy 
fiatal leányt. El kellett tüntetni 
Bécsből, elküldték tehát Magyaror
szágra, titkos küldetésben.

Egyik logtevékeuyebh tagja 
volt a Magyarországon mű

ködő V. bakoszlopnak.

Sportolóink közé férkőzött be, egy
más után léptette be őket vagy a 
náci, vagy a nyilas-pártba és álta
luk felem lítette meg a baloldali 
érzelmű aportférf lakai. Á lnév alatt 
dolgozott: az arüstaegyesület tagja 
volt! Kollegáinak feltűnt, hogy bár 
sohasem vállalt szerződést, mindig 
mindig tele volt pénzzel. 1944 már
cius 19-e után feltűnt a ,rörúton 
— SS főhadnagyi egyen hóban! 
Akkor már nem kellett ...jkálnia 
tovább,

tevékenyen működött az ügy
védek é* újságírók deportálá

sában.

dós adat jutott a főkapitányság 
birtokába a Párisi Áruházban tör- 
j ónt kegyetlen kéjgyilkosság ügyé
ben. 1845 elejon körözést adtak ki 
Bierer Miklós német állampolgár 
ellen, akinek személyében vesze
delmes Gestapo kémet keresnek. 
Az 5 személyleírása tökéletesen rá
ülik az áruházi gyilkosra: vágott 
fúl, széles váll, 170 centiméteres 
term el, vágott homlok és —  ami 
mindkét körözésben olvasható! —  
jdegenszerü kiejtéssel beszéli a 
magyar' nyelv é t . . .  Most, miután 
az összes „végottíülü4* gyanúsítot
takat elengedték — volt közöttük 
olyan, akit már hatszor vittek be 
a főkapitányságra! — , valószínű, 
hogy

a Gestapo-kém a/zono® a
gyilkossal!

A  kéjgyilkos gonosztevő azért lo 
pott folyton újabb és újabb ira
tokat, hogy véres múltját jelezze. 
A  körözöl évéi szerint Bierer, a 
Gesiapo-kém, a német titkos szol
gálat főhadnagya, alaposan gya-

Bajcsy-ZssHnszky Endre a „teuton bitangokról
Budapest, 1937 május 24.

Kedves Miklóskám!
Itt küldöm a „kollekciót" mun

kámból. Arra kérlek, 1 é g y sz i 
g o r ú  k r i t i k u s o m  és pedig 
nemcsak a dolgok értékére, ha
nem a módszer jóságára vagy ha
tásosságára jnézve is. Négy nagy 
magyar mű világol előttem: a 
Zrínyi Áfluma, a Széchenyi 
Blickje, az Andrássy Gyula „A 
magyar állam fönnmaradásának 
okairól“-ja és a Beöthy Ákos „A 
magyar államiság fejlődése és 
küzdelmei" című munkája. Kér
lek, ne mosolyogj ezen a meg
jegyzésen: én sokkal inkább tisz
tában vagyok & magam képessé
geinek fogyatékosságával, mint a 
legtöbben a mái szomorú Magyar- 
országon és eszem ágában sincsen, 
hogy Zrínyit, vagy Széchenyit 
játsszak és hogy Andrássy vagy 
Beöthy módjára tudományos köny
vet írjak. Csak jelzem, hogy es a 
négy könyv áll legközelebb as én 
készülő müvemhez elgondolásban 
és célbaja. De a magam szeré
nyebb képességei szerint a ma* 
gam módján akarom feladatomat 
megoldani. Nem engedhetem meg 
magamnak a lángéss szabad csa
pongóéit és korlátlan «okimon* 
dását, rendszerrel és anyagom 
gondos rostálásával és szigorú bí
rálatával akarom pótolni a zseni 
protuberanciáit. Másfelől pedig 
hatni akarok és nem tudományos 
könyvet írni. Ezért a történelmi
leg hiteles — merem mofcidanf, *
Hómanénál hitelesebb és gondo
sabban összeválogatott — anyago
mat publicisztikai eszközökkel 
akarom feldolgozni, nem titkolva 
még szubjektív érzéseimet sem.
Objektlvebb akarok lenni — termé
szetesen — Széchenyinél és szubjek
tivebb Andrássynál, meg Beöthy- 
néL A eélban pedig valójában 
egyiket sem utánzóm: a magyar
ság török voltát és finn-ugor vol
tát akarom megmutatni és égig 
emelni, hogy ária disznótort ren
dezhessek s a „teuton bitangok" 
terveibe és vállalkozásába, e ter
vek is vállalkozások torkába ' döf
jem a magyar bicskát.

Óriási küzdelem, amibe belevág
tam s ezt csak úgy lehet végig
harcolni, ha az ember bízik önma
gában és fegyverében. Önmagám
ban bízom, de fegyveremben — 
ebben a készülő könyvben — ke
vésbé. Ezért kell nekem a Te 
őszinte, becsületes él ha kel l ,  
k í m é l e t l e n  kritikád. Az eddi
giekből. akár a hun. avar, honfog
lalási részitől, akár a mátyási 
részből nem nehéz megkonstruálni 
a további körvonalakat. De úgy 
ériem, annyira a végefelé csat
tal* na as ostor, ha munkámat 
megírnám, hogy, ha az eddigi 
rész csak közepesen Is sikerült, 
a többi csak sokkal Jobb lehet.
Az első éa második kötet tulaj
donképen csak alapozás a harma
dik számára: o tt t a d n á m  ön 
I g a s á n  k i a d n i  aa erőmet ,  
a h o l  mai ,  e l e v e n  do l 
g o k r ó l  van s r, 6. Persze ez a
harmadik rész is megbukott, ha 
rossB az első "és a második.

„Emberemlékezet óta 
volt olyan szenzációs operáció

mint a múlt héten egy budapesti klinikán!
hír pedig a gyárban, ahol dolgo
zik, úgy megnőtt, m int a lavina. 
A z asszonyok már arról beszéltek 
— és mindenki új részleteket tu
dott — , hogy a munkásnak férfi 
létére „ ikergyerekei"  születtek. A  
szenzáció mind nagyobb hullámo- 

! Icát vert. A további mende-monda 
I elkerülése végett az üzemi bizott

ság küldöttségben kereste fel a 
: klinika professzorát, A  küldöttség 
vezetője ezt mondta:

! — Professzor úr, annyi mindént
összebeszélnek, szeretnénk tudni a 

i valóságot!
A  professzor leültette az embere

ket és elmagyarázta, hogy a test
ben megmaradnak bizonyos ős- 
ikeresirák, amelyekből az élet fo 
lyamán kezdetleges szervek, csont, 
haj, porc fejlődhetik ki. Ez termé- 

| szelesen hibás fejlődés, de a szer
vek szövettanilag azonosak, a nor
mális szervekkel. Azt is megígérte

Az elmúlt héten Budapest or
vosi köreiben sokat beszéltek egy 
különös műtétről. Egyik klinikára 
beállított egy középkorú munkás
éin bor és hasdaganatról panaszko
dott. Az orvosprofesszor felnyitotta 
a hatalmas, úgynevezett teratoid- 
daganatot, amely a balvese szom- 
s"cc!.ágáhan fejlődött ki. A  daga
natból az operáció során különös 
dolgok kerültök elő: emberi kopo- 
v. y u csont hoz hasonló apró csontok, 
növésben lévő haj. férfiökölhöz ha 
so aló csontképződmény, amely egy 
magzat csipőízületének kiformáló
dására vallott. Az orvosok megle
pődve állták körül az operéációs 
asztalt és a végén az egyik asz- 
szisztens nevetve azt mondta a be
tegnek:

— Na. megszületett az ikertest-
v&vq!

Az operált félti elmondta a tré* 
fás megjegyzést látogatóinak, a

a professzor, hogy a munkások
szakmai lapjában cikket ír és rész
letesen megmagyarázza a „csodát”.

A  gyárban sokat tréfálkoztak a 
különös esetről, többen már ab
ban reménykedtek, hátha megkap
ja társuk a Nobel-díjat, amelyet 
— szóbeszéd szerint — ha férfi 
gyereket szül, akkor adnak ki. A  
klinika történetében emberemléke
zet óta nem volt ilyen különös 
operáció. A  kifejlődött ikercsírá
kat elhelyezték a klinika mú
zeumában, a gyárban pedig azóta 
megnyugodtak a kedélyek és a 
megoperált munkás nyugodtan ki
pihenheti a sikerült műtét fára
dalmait.

— U.i politikai államtitkár. Vas
Miklóst, a Szakszervezeti Tanács 
főtitkárhelyettesét, az. építésügyi
minisztérium politikai államtitká- 

’ rává nevezték ki.

KAaiivaBos munkámat leromo lg*} 
tinztolt vevőköaönsógemot és Isme 
roseimei, hogy működésemet 

mai naptól kezdve

úffStfcZBbé c é g n é l
t Teréz-kuiiít 1Ü. p/.. (Alapítva 

18íHi) folytatom.

WElSZBiBüGEII GÉZA
A Bata cég volt FŐSZABA8ZA.

INSTITUT PITMAN GKNF Nyári
szemeszterre elő jegyzéseket elfogad:

r. I, Természetesen a MÜvetrben
itt-ott benne maradt burolkós ki
törések a magam jevönyörü-
sÓRére készülték, nem az*al a 
szán ti ókkal, hogy a végleges szö
vőben benne maradjanak.

T Ó T HM A R T I  
és zenek

választékban

'tenet, jegy utazási és fürdői rod 
HAftW IINCAD-UTCA »n
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E héten elkészül az új igazolási rendelet !
Munkában a büntetőjog reformjai a nemzatközi magéit* 
jogi törvény, a munkaügyi é* lakátkódox ét a valorizáció

Az igazságügyminisztérium tör
vényelőkészítő osztályán más 
minisztériumok bevonásával — 
nagyszabású jogi reformok készül
nek. Ezek között különösen fontosI

a büntető tör vény könyv
reformja, amelynek előkészítésére 
Rien igazságügyminiszter kiváló 
jogászainkból bizottságot küldött 
kâ. A  bizottság május 12-én tartja 
legközelebbi ülését, amelyen már 
hozzákezd az érdemleges munká
hoz. A  Btk. reformja természetesen 
hosszú időt vesz igénybe és így le
hetséges, hogy

m legsürgősebb változtatásokat
novellára úton léptetik életbe.
Gazdasági vonatkozásban nagy- 

jelentőségű a miniszterelnökség 
mellett működő országos jogi re
formbizottság szerdai ülése, amely

e neumrilEözt magánjogi tör-
vény

tervezetét tárgyalta. A  tervezetet 
Szászy István egyetemi tanár ké
szítette A  nemzetközi magánjog 
tudvalévőén nem állít fe l új szabá
lyokat, hanem azt mondja meg, 
hogy több állam ugyanolyan vo
natkozású rendeiele közül melyik 
irányadó számunkra. A

munkaügyi kódex,
munkálatainál különösen a kollek
tív szerződésekre vonatkozó ren
delkezések vannak előtérben. Ren
deznie kell számos olyan szociális 
munkaügyi kérdést, amely a fel- 
szabadulás után lett időszerű. A z 
érdekeltek tízezrei várják a

lakáskódexet.
«

Itt. is rengeteg legújabban felme
rült kérdés vár rendezésre, nem 
utolsósorban a társbérletek. A  gaz
dasági élet szempontjából nagyon 
fontos a

valorizáció,

amely nemcsak jogi, de pénzügyi 
kérdés is. Jelenleg az a helyzet, 
hogy a bíróságok megítélésétől 
függ, mikor tartják indokoltnak a 
valorizációt és ilyen esetben a 
Nemzeti Ban)c által felállított át- 
számítás-i kulcsot használják

E héten elkészül a*

új igazolási rendelet,
hogy végre nyugvópontra juttassa 
az igazolások immár két éves pro
blémáját. A  Reggel értesülése sze
rint az új igazolási rendelet radi
kális reformot hoz a régebbiekkel 
szemben és

M  igazolásokat nem a Nemzeti 
Bizottságokra, hanem más ható
ságra bízza és az eljárást is

meggyorsítja.
Ezenkívül költségmentessé teszi: 
exután nem kell fizetni a 40 forin
tos igazolási költséget.

1. heti filmbírálatok
Halálos ölelés
A jó öreg Marlene 
és — fakó unalom

ódon recep
tek szeriont 
készült, hí
ven a forga- 
tókönyv-

sablónokkoz
ez a film. Ilosszú-hoaszu párbeszédek 
— mozgalmasság és képszerűség he
lyetti ... M a r l e n e  D i e t r i c h  
még mindig démonikus, még nem 
fogyott ki a szekszepiiből. . l ean 
G a b i n  azonban mijntba elbágyadt 
és megfakult volna kissé... Vagy 
talán csak a film teszi? Olykor a szí
nész csinál szerepet a szerepbűi. 
Máskor pedig a szerep csinál színészt 
a> színészből. (Royal Apollo)

Ez költői film,

Bíztató kísérletek Budapesten
■

Két férfi 
asszonya

Harc a nőért és 
a gyermekén

a tbc gyógyítására!1
Feranc-kÖrúti rotnlakáabe láto

gatott el A Reggel. A  szegényes 
szobában szerény modorú szakál
las férfival beszélgetünk: Med- 
veczky Endre tanárral, aki a fő
város közegészségügyi intézetében 
«dolgozik, mint vegyész.

— Magam állítom eá£ készítmé
nyeimet — és mosolyogva mutatja 
savaktól ősazerepedezett tenyerét — 
de sajnos, kevés a* anyagom... 
Most az amerikaiaktól várok nyers
anyagot, akik szintén érdeklődnek 
na áj gyógyszer iránt,..

Alig akar besaé&d kísérleteinek 
(eredményéről: a vegyi találmány
ról, amely talán

a tuberkulózis több súlyos
esetében menti meg a betegek

ífietét
— Kérdezze meg inkább az 

Urológiai klinika vezetőjét, aki fel
ajánlotta, hogy a szert kipróbálja!

Babits Antal professzorhoz me
gyünk hát, aki így beszél as új 
gyógyszerről:

_  Tüd&nkívüU Mberkstlátíkms fer
tőzések gyógyítására, főként

vesefaberlralósts esetében alkal
mazzuk m  új szert

ét kísérleteink btetőtök. Olajsserft 
lipoid-összetétel az új szer. A vég
leges ítéletet majd akkor mondjuk 
Id, amikor a főrabbi kísérletek 
eredményeit ismerjük.

Kértük a professzori, beszéljen 
az új szerek, a penicillin és a 
streptomycin hatásáról.

— À penicillin — mondotta kész
ségesen Babits tanár, — főleg a 
genyesztó baktériumok és s gono
coccus ellen hat kiválóan. De van
nak baktériumcsoportok, amelyekre

hatástalan.
A etreptomycint főként a bél trak
tusból kiinduló eoli-bacillus fertő
zéseknél, vese- és epehólyagfertő- 
zéseknél lehet alkalmazni. Érdekes 
egyébként, — fejezte be a beszélge
tést a professzor, — hogy a strep
tomycin alkalmazásánál minden 
egyes esetben meg kell állapítani 
laboratóriumi vizsgáiét alapján es 
egyéni adagolást.

A MAGYAR LOVIREGYLEI "HT* 
Április 27-én. Kezdete I  inkor *

ÜGETŐVERSENY 
április 30-án. % 4-irakff.

! H&rmino százalék áremelést 
kértek a cserép- és téglagyárak 
most az építkezési idény megindu
lásakor, ami kétségtelenül bénító- 
lag hatolt volna az amúgy is nehe
zen induló építkezési munkára. A  
Gazdasági Főtanács azonban eluta- 

< sitotta kérésüket, de felszólította az 
Anyag- és Árhivatalt, hogy «  ter
melési költségek kivizsgálása után 
mérsékelt áremelést engedélyezzen.

Magyar BibHopbll Társaság Néme
th y Károly fővárosi közm űvelődéi ta
nácsnokot választotta meg elnökévé 
és Szentkuthy Pált főtitkárává. Saeg- 
fü-utca f. I. helyiségében tájékoztat 
a könyvgyüjtéa minden ügyében.

finom elgondo
lá s t  írói e l
képzelésű . a
szívre apellál, 
az emberi ér
zelmek gyöngy 

húrjait pendíti meg, anélkül, hogy 
a rendező egyetlenegy hatást ehe
tőséget is elmulasztana. A  házas
ság előtt született gyermek me
séje. Ax izgalmas torién et vé
gén az író elégtételt szolgáltat az 
apának, az anyának és a gyer-

Az állhatatos 
tündér

A hódító Boyer 
— két tűz közölt

Mintegy hat
van percig dö
cög rozstIds tnel- 
léizvágányokon 
a film, ásítá
soktól kísérve, 
míg végre b«- 

letalál az akció nyílegyenes vona
lába. J o an  F o n t a i n e  ezúttal íj 
egyéniségének és művészetének leg
javát adja: eleven kis ördögöcske! 
Kitűnő játékostársa C h ar l es B e 
yer ,  aki az első „félidőben" re
ménytelenül küzd a gyenge mesé
vel, míg a második „Half limes
ben megtalálja a helyét. C h ar l e t 
C o b u r n  epizódszerepében elra
gadó alakítást ád4 A film legszebb 
perceit egy g y ö n y ö r ű  hang 
v e r s e n y e n  éljük át. (Forum)

összesen két 
figyelemreméltó 
szerep van a/, 
egész filmben 
és mégis meny
nyi mozgalmas
ság! A  válni 

készülő asszony, aki ei akarja 
hagyni otthonát, meg egyszer át
éli emlékeit. végigforgatja a

Emlékek
szerenádja
Elő n zseb

kendőkkel!...

mutra emlékeztető hanglemezeket
apai" * m o u ju ^ .  v ,  »  „ j minden egyes hanglemez: egy-
meknek egyaránt. Renée Saint- _ . t-.
Cyr, ez az igéző francia színésznő 
elragadóan játssza szerepét. A  két 
férfit Jean Murray és Roger 
Duchesne alakítja, igen jól. 
(Seal a, Omnia)

Hegyek
hősei

Partizán- 
emlékek ...

Vasárnapi és hétfői ff Imelonrtások ygfüf *
Az előadások kezdete

Hétkor»!
Amerikai filmek

ADY Gyanakvó szerelem, . . . .  V.4 i/u, Ul. iM k| XL»
ATMUM Tarzan New Yorkba* . . . Ha. »/k  H ?  HB 144, Vr«
f f » "  ^sítn’ O- . *o g «*  ........ Jé 2, H4, H6, \& KA, H6, Hl
CITY m -129  Egy ballc-nna eserelnvei . . Hí, H4, H 6, h * V>i, H 6, H*
CORSO Emlékek szerenádja . . .  11, H4, ti6? He UA. XL%
OORVXN BBB—M3 Zöld Kakadu ........... ........ l l , t, 4, 6, 8 4 * * * *
DfiCSI Erttíékek szerenádja . * . .'*/&, Û 4, *ÍA » *44 ’ %i.t. •
ELIT Az élet újra szép j . . < . Ha, J,á4, U», H» Vr%. ló t
FORUM M8-7M Állhatatos t ü n d é r .............. *, 4, e, 8 i t  %
KAMARA 488-901 Egy ballerina szerelmed . . 2, 4. 8, I 4, 8. 8
^LO^Ö . láS-4K3 Öt lépés Kairó f e l é ------ H3. H4, H l, 3̂ s H4, HA H l
OLYMPIA Szerető két a r c a .................. 4, I, 8 4, 0, I

(mindennap d. e. 10—2-ig in. Leágázott Európa, folytatólakgo» előadás.) 
PALACE 222—426 Arab éjszakák, M. Montezll, 1, 3, 8, t, 9 11. L 8. |  t. •
PATRIA Az élet újra szép, A, Ladd j, 4. 8. 8 4 I. •  '
PHÖNIX Szerető két arca ..............11, 1, », 6, T l i ,  1, t. S, T
SAVOY Az élet újra szép, A. Ladd HA Mi A, H f  Vt8, Vili HAVAH •
SZABADSÁG Richmond! rejtély, csak hétfőtől Hl, H8. Hl
VÁROSI ördög az emberben . . .  .2, 3JB, ftó» 3, U6, H8

Angol filmek
43AP1TOL Teherán, Martha Labarr . »/sl2, 2. 4, I, 9 4, I, I
KOSSUTH 187-824 Teherán, Martha Labarr . Ve2, Üt4, H 8, Hl, % 10 Hl, V16, H 8
STUDIO Lady HamUton, V. Leigh . Hl2, H4, «46,8 H2, H-4, &6, a

Francia filmek
AMNTA 4M—I89 Két férfi a s sz o n y a ...........Hl*. */»4, H6, Hí, HlO 4, I, •
ft. APOLLO223-699 Háláló» ölelés, Jean Gabin. H2, H4, H 6, H& H10 H4, !*6, 1 18
S c  ALA 120—160 Két férfi a s sz o n y a ...........H2, H4, Hl, Hl á̂lO 4. e, I
ÍZ AB AD SAP Asszony az örvényben . . . H4. L 6. J 8 HtO csak vasárnap

Oresx filmek
DRANIA 191—688 Begyek hősed . . .  ,

M A U P A S S A N T
A COCOTTE ÉLET 
NAGY ISMERŐJE

MICHELINE U S E E
A ,,raráj»le,tp06u francia 
mike, időben különböző, 
de értékben egyenlő nrun̂  

ká^a er»dménye»t*

FRANCIA
L ÁNY
cimó vonaó, pikantérié- 
ml áéM&it fihnei.

ISS I S C
I l in !  ÁTRtUM

A jugoszláv 
szabadsági! ar

cosok emberfe
letti küzdelmei
nek fiziVPtííZO- 
rító ca képzele
tet izgató hős-I

költeménye ez! A szabadságszerelő 
népre rátört német ea olasz seregek 
ellen vívják éjjel és nappal, szünet 
és pihenés nélkül elszánt harcukat 
a hegyek hősei, Jugoszlávia külön
böző nép«i. A* főszerepet Berzse- 
nyev játssza kitünően, de méltóan 
sorakozik melléje a többi orosz és 
jugoszláv színész Is. (Uránia.)

egy felejthetetlen ep izód !... ts 
az asszony nem tud elm enni... 
A  befejezés mindenkit megnyug
tat, előkerülnek a zsebkendők is, 
potyognak a könnyek is, csuk 
utóbb jut eszünkbe, hogy ez a 
happy-end kissé —  limonádéízíí... 
Gary Grant és Irene Dunne ro
konszenves alakításukkal nyerik 
meg a szíveket. A  rendezés ötle
tes és fordulatos. (Corso, Dé esi)

'A londoni 
Sc:otLa.ud Yard 
harcol itt »  
londoni alvi
lággal. Mi van 
benne? Gyil
kosság 1 . . r 
Vér! .. . Bog* 

zaiom! . . . Gengszterek! Szóval a ha
sonló filmek minden kipróbált és jc* 
beváit kellékei ( C o r v i n . )

A z ö ld  kakadu
A londoni alvilág 

filmje

Meddig tart még a Fradi válsága?
Jönnek a fiataloki

B L A U  MIKSA
Központi Iroda: VU., Rákóad-út 4*. 
(Emlee mellett). Telefon: 228—680.

B A U E R  D E Z S Ő
Vn., Baross-tér 20. Tel.: SS4—268.

CAVARGNA és TSA
Rákóczi-út 16. (Debrecen-ét! erem 

mellett). Telefon: 225—038.

’A magyar sportvüág mindig ér
deklődéssel kisérte a Ferencváros 
labdarugó csapatának szereplését. Ép
pen ezért szomorú megdöbbenéssel 
látjuk egym ásután következő veresé
geit. A Ferencváros vezetősége Is
meri a hibákat és igyekszik változ
tatni rajtuk. A beiif en lesek szerint a 
tavaszi gárdából mindössze öten ke
rülnek be a Vasas elleni csapatba, 
de ezek közül is csupán Lakat és 
Hegyes játszik a régi helyén. -Henni 
pihen, Csikós a kapus, Kispéier kö
zéphátvéde* Játszik. A csatársor fe l
állítása a következő: Hegyes, Gyulai, 
dr. Sárost, Kocsis, Ónodi. Kocsis az 
ifjúságiak közül kerül a nagycsa
patba. Onódi pedig kellő edzés hí
ján nem  vállalja régi, megszokott 
helyét, a hátvédjátékot.

— Tagadhatatlan, hogy a formaha- 
nyatíáaon kívül „ lelkivisszaesés“ van 
a csapatban. — mondotta dr. Sárost. 
— Ennek részben mi magunk, játé
kosok vagyunk az okai. részben má
tok. Túlverekedjük magunkat rajta!

— G ondolnak-e új csatárok szer
zésére?

— Saját nevelésű játékosaink ,,be- 
érésével" fogjuk megoldani » hibá
kat!

Dr. Darányi József, a aokszoro»
magyar sulylökő bajnok az Előre 
«zineiben versenyez ezidén. A 68 
éves bajnok az edzések legszorgal
masabb látogatója.

A válogatott magyar sporicsapat
amerikai útjának tervét a minisztere 
elnök Ls helyesléssel fogadta és meg
ígérte h Magyarok— Világszövetségé^ 
nek támogatását. Illetékesek min
dent elkövetnek a terv m egvalósul 
léséért, bár tudják, hogy a sport- 
világ legjobbjai között nehéz less 
megnyerni az amerikai közönség ér
deklődését, mint azt dr. Nyilas Tibor, 
Amerikában élő honfitársunk nem
régiben közölt levelében tréfás han
gon ugyan, de már jelezte.

Bajnok-jelvényt alapított •» «A-
léíaszövetség \50 éves jubileuma al
kalmából. A jelvénynek három fo
kozata lesz. Az arany-fokozatát 8* 
országos bajnokok, az ezüstöt a* íf* 
juságiak, a bronzot a bajnokcsap»* 
tok tagjai hordhatják.

F A R K A S  MIKSA
Központ! irodája: VL, Teréz-kit 19. 

Telefon: 224—4SI.

GY ÖNGY  L A J O S
bookmaker irodája: VJ., Andrésay- 

út 46. Telefon: 221—708.

4. f. •
MONKHÁRT A. és T.

VI.» Váci-út ]., félemelet (Nyugati' 
___  nál;. Telefon: 127—137.

Zárt ée 
ssabadtéri lam risités Andrássy-itll Herczegh \ dr. PÉCSI és TSA.

JéueMcőrút 77-71. Telefon: I39-9W,
316-436.

Forgalomba.
molyölővei óvj a ruháj át, szőnyegét. 

Kapható minden itaküzletben. 
; Balog, Biró ée Tea, V. Alkotmány-ntea 3S, Telefen lfl-0Stá« S25-7U

Tippek a start előtt!
A Háromévesek nagy hundíkapja 

a vasárnap program eseménye, 
melyre már hetek óla történlek 
előrefogadások. Egy ideig kizárólag 
Honvágy iránt volt érdeklődés, de 
újabban Caribou-ra, majd Tallérra 
jött pénz. Papíron a verseny meg
lehetősen nyílt és alig néhány font 
van a pályázók közölt. Honvágy a 
télan át «épen fejlődött és a mun
kában jelentős előrehaladást mu
tat, tapasztalt idomárja tervszerűen 
erre a versenyre készítette és ezért 
a Cagliostro-kancát tartjuk a leg- 
—étyMfttgtobnek. Ellenfeleinek

előnye, hogy már futottak az idén, 
ami kétségkívül javított kondíció
jukon. Caribout tekintjük Honvágy, 
első számú riválisának, a Kertész
lovak közül Tallér az esélyesebb. 
Véleményünk szerint:

Honvágy— Caribou—Tallér
közölt dől el a verseny sorsa, meüyj 
nek kimenetelét a leírt sorrendbe^ 
várjuk. 1

A z  egyes versenyekre jelöltjcinld
I. Quasi—Kőbánya. II. Arany— 
Volga. III. Sunday—IJlUn)ó. IV« 
Honvágy— Caribou. V. Bznha-
völgy— Nurmi. VI. Cukorka—Bar
ka. VII. Rege— Csábító.

A legjobb esély: Honvágy. 
Valószínű befutói 

Honvágy— C&ribo*
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Reggeli levél
CAVALLIER

r-jo a magyar ellenállásnak
történelme volna, abban Caval- 
Ucr József, a katolikus huma- 
ni±ta ugyancsak emlékezetes 
szerepet vinne a Magyar Szent 
Kei a zt Egyesülettel. De mivel 
a magyar résistancenak csupán 
vértanúi voltak, Cavallier is 
csak véráldozatot hozhatott 
meggyőződéséért. Halálmegve- 
tésenek majdnem kijárt a halál 
jg44 ószén, hónapok tettek el, 
amíg lábra tudott állni.

Paulai lakása egyszerű, mint 
a : adósé. (Két szobában a köny
v-ó mennyezetig érnek.) A filo- 
toj tu es természettudományi 
n unkák tömegéből öreg fólián-  
sok néznek ram: Plato, Aristo
te l Üzent Ágoston, Szent Ta
más . .. í's mégis, minden szán
dék nélkül, szobájának művész- 
légköré is van. Nem tudom 
pontosan, mi okozza. Talán a 
v.z-cgsárga terítő az asztalon, 
vág y Amalfi képe a tengerrel, 
/. - ./ a Szajna Ismer ellen-jének 
'. .:i-I ,ii maszkja a falon. (Ez a 
r ■ k már olyan, mint a jel
kép: A halált is nyugodtan kell 
venni.) Tekintete azonban in
kább Amalfival játszik. A  re
ménytelen szerelmes vágyódá 
sávul mondja:

— Amalfíba menni, vagy a
dalmát partokra! Ott már vi
torláznak . . .

Ez persze csak vágyálom.
Táhok itt a munka és építeni 
kell a szeretet szolgálatában.
Cavallier József ma a Magyar 
Vöröskereszt kormánymegbí
zott-helyettese

- —M

Csöndesen b esz élgetünk. A
7)i ült részleteire sehogy sem akar 
rátérni. Pedig volna mit mon
dania. Auschwitz infernális 
borzalmaival már 1943 elején 
kilincselt boldog-boldogtalan
nál . . .  A szeme vészesen meg
villan, amikor odaveti:

RETOUR
címmel bejárta  a világot 

és mindenütt

h ó d o l a t t a l
adóztak ennek a költőien 
finom szerelm i legendának.
M A G Y A R  C I M I :
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EBBpn»

IS A ?•< CO CTEAU
L E G S Z E B B  I R A S A

JEAN DELLANNOY
»* „ELVESZTETT BOLDOG- 
SAG" rendezőjének alkotása
A FŐSZEREPBEN :
hhútim Sologne

J E A N  M A R A I S ,  
J E A N  M A R A T
A TRISTAN ÉS ISOIDA
legenda modem váltósat* I

Z L iw ffni I

le g k ö z e le b b ! p rem ie r }

—  Ên hallgatokl Hisz min
den szavam csak vád volna! 
Hatszázezer ártatlan vére sem 
tudta a világ e táján a szeretet 
magvait életre kelteni. Alig lá
tom még jeleit a magunkba- 
szállásnak és a megbékélésnek 
Persze, a degenerált állat euró- 
paszerte marcangolja áldoza
tait. Vagy így, vagy úgy! Ezért 
azon sem csodálkozom, hogy 
Zichy Gyula, Apor Vilmos és 
Angelo Rótta áldott emlékét 
avarként fújta el az első őszi 
szél.. . !

A  katolicizmus világproblé
máira fordul beszélgetésünk 
sora

—  Mi Örömujjongással kö
szöntjük ezt a most szülő félben 
levő világot! —  mondja a pro
fesszor biztonságával és nyu
galmával. Az alapjait mi  vetet
tük meg és ezért megértjük a 
szülés vajúdásának fájdalmait 
és nehézségeit is. Tessék csak 
meghallgatni, mit tanítottunk 
már a XIÎI. században, a scho • 
lasztika fénykorában az egyén 
és a közösség viszonyáról, a 
magántulajdonról, a jövedelem
ről, stb. Ezek a kötetek itt szer-  
fölött modem tételeket hirdet
nek! Miért nem valósultak meg 
az életben? Ugyanazért, amiért 
ennek az országnak népe, tehát 
minden rétege, nem védtte meg 
egy emberként a közelmúltban 
az elemi emberi jogokat, az én 
nyelvezetemen szólván: a ter
mészetjog elemi követelmé
nyeit. Vagyis az emberi gyarló
ság és hitványság miatt!

—  Tehát Magyarországon is 
ez a problémánk: megcsinálni 
a kereszténység és a modern 
szocializmus szirttêzi&ét! A  ke
reszténység képviselőinek cse
lekedeteikkel és megnyilatko
zásaikkal azon kell lenniök, 
hogy nekik intra et extra mu- 
ros őszintén higyjenek. Fenn
tartás nélkül adjanak hitelt er
kölcsi felemelkedésüknek, hogy 
valóban szívvel-lélekkel vall
ják és élik az evangélium szo
ciális tartalmát. Ebben az eset
ben megvalósulhat a reálpoliti
ka követelménye, a becsületes 
együttműködés, a félreértések 
kiküszöbölése, a nép szellemi, 
erkölcsi s anyagi felemelése . . .

A felszabadulás után először 
és utoljára 1945 májusában 
mondott Cavallier József be
szédet templomban. A Bazilika 
sekrestyéjében volt, a padsorok 
szorongásig megteltek megmen
tett, embereivel és hívőkkel. 0  
az oltár lépcsőjén állt, megbé
kélésről, szeretetrŐl és az áldo

zatok felmagasztalásáról be
szélt. Annál, amit mondott, 
csak az volt szebb, ahogy ezt 
mondta. Teljesen belülről jött a 
szó, nem volt az betanult, meg
szerkesztett szöveg, hanem él
mény. Amit mondott, tiszta volt 
és emberi.

Nekem nem az jutott eszem
be: Mennyire pap ez a világi 
ember. Pedig ezt is gondolhat
tam volna. Az kapott meg, 
mennyire ég ez a tanító ember, 
mennyire nem csinált nála 
semmi. Amalfinak van igaza, 
amidőn hívja: Művész.

Ballet-premier az Operaházban

Albumot vegyenek!
Csak 300 forint darabja!
A Kisiparosok Országos Szabad

szervezete nem tudjuk milyen jog
címen, valószínűleg a szervezet ve
zetősége se tudna erre hirtelen vá
laszt adni, feladatául tűzte ki, hogy 
megíratja és albumban kiadja „A 
Demokratikus Magyarország Újjá
építését". Még rejtelmesebb, mikép 
sikerült a kisiparos szervezetnek 
ehhez az üzleti vállalkozáshoz a 
gyáripar hivatalos szervezetének, a 
CyOSz-nak támogatását megszerezni. 
A GyOSz-ban tömörült gyárak 
ugyanis körlevelet kaptak Koffler 
vezérigazgató aláírásával, amelyben 
felhívják figyelmüket erre a remek
műre. Ára példányonként mindössze 
200 forint. Az album kisiparos meg
alkotói azonban úgylátszik maguk is 
érzik, hogy 300 forint ma mégis csak 
tekintélyes summa és ezért csaléte
kül azt is közli a GyOSz támogató 
körlevele, ha egy gyár több példányt 
rendel az albumból, mondjuk leg
alább kettőt, akkor a gyárról két 
darab fényképfelvételt díjtalanul kö
zölnek le az albumban. (Az egyik 
kép esetleg lehet a vezérigazgató arc
képe is!) Ismételjük, érthetetlen 
előttünk, miért tartja a kisiparosság 
a maga feladatának Magyarország 
újjáépítését albumban ismertetni, 
kötetenként 300 forintért és miért 
buzdítja a GyOSz körlevélben újabb 
kiadásra tagjait, mikor állandóan a 
gyárak súlyos anyagi megterhelése 
miatt panaszkodik. Nem is szólva 
arról, hogy ilyen és hasonló díszmű
vek helyett inkább volna kötelessége 

irodalom és művészet letápolása*

A „szórakoztató zene“, amely 
pénteken esüt; szólalt meg először 
Operaházunkban, abból a műfajból 
való, amelyet a nagy barokk és ro
kokó mesterek óta fölötte kedvel
nek legnagyobbjaink is; műfaja 
divertimento és címe is — „Diver
timento“ ... Jemnitz Sándor, a 
modern muzsika finoman müveit, 
nagytudású és sokszor merész új 
utakra térő mestere ebben a há
romtételes tánc-szvitben megcsil
logtatja bravúros hangszerelő tudo
mányát, egy-egy pillanatra elkábít 
bennünket témaleleményével és ha 
véleményünk végső summáját ad
juk, így kell szólanunk; e könnyű 
muzsikában, e mindenki számára 
érthető „szórakoztató zenében", 
mely nem akar mesét mondani ne
künk, csupán táncra ösztönöz, Ízlé
ses és nagyi gényü, meglepő és ran
gos tudott lenni! Cieplinsky 
koreográfiája kissé vérszegény, ám 
a táncosok pótolják azt, ami mes
terükben hiány. Az elragadó La
katos Gabriella és a kiváló tehet
ségű Vashegyi, a bájos Pásztor 
Vera és a kitűnő Sallay tánca 
Jemnitz sajátos ritmikai képleteit

és elmés zenei ötleteit varázsolj* 
látható valósággá. Oláh Gusztáv 
mesteri díszletei és Márk Tivadar 
gyönyörű Jelmezei teljessé teszik *  
hatást (eí ne felejtsük: Kenetsey 
Jenő szikrázó gazdagsággal szólal
tatja meg a zenekart!). Ugyanezen 
az estén újították fel „A három
szögletű kalap" hallétét, De Falla 
művét, amelyben az ellenállhatat
lan Harangozó, a csupa-tánc Laka
tos Gabriella, Sallay, Raksányl 
Júlia, Morgányi Fini remekel, a 
színfalak mögött pedig Birkáé 
Lilian énekel nagyon szépen. A két 
hallétén kívül Puccini elmés zenei 
komédiáját adták elő, a „Glanni 
Schicchi"-t Maleczky, a címszerep 
alakítója, mintha Gobineau köny
véből lépne elénk, oly vérbő és 
vérbeli renaissance-alak! De az 
egész együttes édesen komédiások: 
különösen Palánkay Klára, Dobay 
Lívia, Gábory Magda, Fehér, An- 
gyal-Nagy, Reményi, Tutsek Pi
roska, Kálmán és Somlót Az la 
nagy öröm számunkra, hogy a kar
mesteri pálca Ferencsik kezében 
van!

B a la s sa  Im ra

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: ..PYGMALION"

Medgyaszay Színházt

„ Í G É R E T  H Ö L G Y E "
Létraz, «  kipróbált francia tflmeg- 

mulattatú ezúttal lem csalja m«g vá
rakozásunkat, » miután segítségére 
aiet két méltó magyar társa, az átdol
gozó Stella Adorján és lfj. Latabár 
Árpád, olyan három felvonásnyl ka
cagást kerekít ellbénk a Medgyaszay 
Színház Ids színpadára, hogy a gyom
runk la megfájdul beiéi Ezúttal van 
még egy munkatársa, a fiatal Bástyái 
látván személyében, aki dallamos, gaz
dag rlttnikájú, elmés, habzóan jó
kedvű muzsikát szerzett s bohóság 
mellé. Kiss Manyi, releky Kamill, lfj. 
Lietabár Árpád és a többiek pedig 
arról gondoskodnak, hogy a Létra®— 
Stella—Latabár—Bástyái humorista tár- 
suLat Igyekezete ne vesszék kárba.

Kilencven esztendős korában nem 
szökés már felfedezni aa írót, így 
hát merőben felesleges Igyekezet 
volna, ha méltatni és „taglalni" 
igyekeznők G. B. Shaw gyilkos 
szatíráját, amelyben saját osztályá
nak félszegségét és korlátoltsá
gát gúnyolta ki: a „Pygmalion‘‘- t  
így azután csak a Belvárosi Színház 
előadásáról emlékezünk meg. Az 
együttes kétségtelenül legjobb szí
nésze Dénes György, aki jó színész 
létére — félreértette és félreját- 
szotta szerepét! Elragadta torzkép- 
rajzoló hajlama, nyegle fickót, va
lóságos karikatúrát ábrázolt, mint 
Higgins professzor, nem azt a bölcs, 
fölényes és szuggesztív hatású fér
fit, akinek az alakját Shaw megörö
kítette. Turay Ida a maszatos, vlsí- 
tozó utcai penészvirágot hatásos va- 
, lószerüséggel ábrázolta, ám a ki vi

l i
rágzott nőt, a szerelmes leányt nem 
hitette el velünk. Különösen akkor 
hagyott hidegen, amikor a szív mu
zsikáját kellett volna megszólal
tatnia . . .  Harsány » az egyetlen, aki 
valóban shaun alakot varázsol 
elénk. Nemcsak a londoni alvilág, a 
Whitechapel jelenük meg előttünk 
az ő személyében vaskos realitás
ban, az erkölcsi nihil és a szociális 
mélypont, hanem a shawl szatíra 
megdöbbentő erejével szólal meg • 
hús-vér figurából egy egész társa
dalmi és erkölcsi világkép! Bartha 
Mária, Simonj/i Mária és a rokon
szenves megjelenésű, szép magyar 
beszédű Szabó István egy-egy élet
teljes emberarcot rajzol bele a szín
pad rámájába, s a jó szót nem sza
bad sajnálni a kevésbbé jelentéke
nyektől, Várytól, Serényi Évától és 
Papay Klárától sem (b. L)

*. *V

ROYAL FOLIES
— A NAGY REVUSIKEfl

Telt házakkal adják most a Royal 
Varietében a Royal Folies című mű
sort. Nevetés és nevetés. Az egyik 
darabot meg akarják ismételteim 
este a színházban. Türk Berta, Sa

lamon Béla, IÏalma/y Imra, Latabár
Árpád számai olyan mulatságosak, 
hogy a vidámságra vágyó közönség 
számára nem lehet kedvesebb szóra
kozásról gondoskodni.

! NAGY SIKERE VAN A KÜLFÖLDI VENDÉGEK ELŐTT
A VÖRÖS MALOM ÚJ MŰSORÁNAK

Hallottuk, hogy
F e k e te  M ik ló s

ödülöduáUó közkedvelt luulatUtóJa m&Jufl 1-tÖJ

«  V i a  H A J Ó S
nfiri tsalonJÉb* lEerfcfldött. A doloi? érdekessége, bogy fivérével

F ek e te  G y ö r g g y e l
A kiváló Bongoriatávtil, a
„ S z e re t le k  é n “

4a Mbfe nagyufktrQ sláger «érzőjévé] fog sgytltt működni 
tOMOQYI BÉLA-ÚT 91. Telefon : 493-104

Szövetkezetekről
szóló 1947 : XI. törvénycikk hi
vatalos kiadásban megjelent.

Ara: 3.84 forint.
Kapható: Feldmann-féle könyv- 
kereskedés „Ügyvédek boltja" 

ALKOTMANY-U. 12.

B U Y
P E N S I ó
kizárólag ZOltn*Ulca 11, I.
T e l e l ő n ;  H23 907.  
Hideg-meleg folyóvíz.
Békebeli ellátás. Mérsékelt araki 
Szobák ismét kaphatók I

Budapesten ezidőszerlnt sok kül
földi vendég tartózkodik, akik este
nemzetközi színvonalú szórakozóhe
lyet keresnek. Így elsősorban a 
Nagymező-utcai Vörös Malom jöhet 
számításba. Az elmúlt héten sokan 
nézték végig a Vörös Malom új mű

sorát és a külföldieknek az volt róla 
a véleményük, hogy egész Európá
ban nem lehet érdekesebb, szórakoz
tatóbb revüt látni ebben e műfaj
ban. Nagyon tetszett a revü kiállí
tása, szereplőgárdája, zenéje ép 
táncai.

ftf^eeeee* l*fH< i V* V  «



s a R eg g el 1947 április 28.

íCca

Vannak államférfiak, akik úgry 
viselkednek, hogy a h a t ó s á g o k  
g y a r l ó s á g a i t  f e d e z n i ,  s i 
m í t a n i ,  t a k a r g a t n i  ke l l ,  
m e r t  m i n d e n  h o m á l y  a 
h a t ó s á g o k  t e k i n t é l y é t  
c s ö k k e n t i .  Ebben igen v e- 
s z é l y e s  t é v e d é s t  vélünk re.j- 
leni! Tekintélyt semmi sem csök
kent annyira, mint hiba, hiány, 
gyarlóság vagy bűn; nagy önmisz
tifikáció pedig azt hinni, hogy 
ezt felderíthetetlen sötétséggel fe
dezni lehet; bírónak, tisztviselő
nek. retidőrnek. adószedőnek érint
kezése emberekkel van s a mi t  
e m b e r r e l  v é t e t t e k ,  e m b e 
r e k  k ö z t i  t i t o k  ne m ma 
rad.  K o s s u t h

*
TRUMAN ELNÖK MÁJUS S-AN 

TÖLTI BE 63-IK ÉLETÉVÉT, de 
már az elmúlt héten befutottak az 
első születésnapi ajándékok, töb
bek között egy mechanikus kugli- 
pálya. Az elnök kjelentette. hogy 
19 éves kora óta nem kuglizott, de 
most újból elkezd!

HJA, A MAI GYEREKEK. . .
Egyik népszerű írónk és két kis 
fia a lexikonban Lapozgat. A ki
sebbik megkérdezi: „Apa, mit je
lent ez: Ferenc József 1830—1916." 
A nagyobbik azonban, mielőtt még 
az apja felelhetne, fölényesen 
közbevág; „Mit kérdezel ilyen bu
taságokat? A telefonszáma!"

Egy-két-három pohár MEGA-bor 
jó kedvre derít!

A JAPAN HÖLGYEK, akiket az
atombomba robbanása átmenetileg 
meddővé tett, sorban egészséges 
gyermekeket szülnek. A férfiak 
regenerálási folyamata valamivel 
lassúbb!

«
KÉT PÁRISI MAGYAR megy

lassan sétálva egy Szajna-hídon 
keresztül. . .  —  írja Szabó Marika 
Párisból a Notesznek- Arra bicik
lizik két kerékpáros rendőr. Azt 
mondja az egyik magyar a másik
nak: „Na, ezeknek sem szeretnék 
a kezükbe kerülni, ezek úgy ver
nek . . Visszafordul az egyik ke
rékpáros rendőr s válaszol: ,,De 
csak azt, aki megérdemli.. .** (Ma
gyar fiú, a felszabadító hadsereg
ben szolgált, francia állampolgár 
lett, most rendőr Párisban.)

EZ INDIA! Három és fél pennyn
összeveszett egy hindu és egy mu
zulmán, s ezzel olyan háború tört 
ki Punjab hindu és muzulmán fal
vai között, hogy eddig huszonhat- 
falut perzseltek fel, száz embert 
megöltek, asszonyokat ét gyerme
keket raboltak s két gyalngdan- 
dárt kellett mozgósítani a rend 
helyreállítására.

A rendnek csak ai. igazság lehet 
biztos alapja.

De á k
*

MA SZÁZ ESZTENDEJE an
nak. hogy Arany János befejezte 
halhatatlan müvét, a Told i-tr i ló -  j 
giát. A Nemzeti Színház már ké
szülődik is a nagy irodalmi een- 
tennárium méltó megünneplésére. 
Alighanem júniusban emlékezik 
meg a nemzet és a nemzet szín
háza a nevezetes napról.

„EZ A LEGNAGYOBB CSEKK, 
AMI ÉLETEMBEN A KEZEMBE 
.KERÜLT" — mondotta Trygve 
Lie, az Egyesült Nemzetek Szövet
ségének főtitkára, amikor John D. 
Rockefeller nyolc és félmillió dol
lárról szóló csekkjét átvette. A 
hatalmas összeg annak a newyorki 
telektömbnek a megvételére szol
gál, amelyen az Egyesült Nemzetek 
palotája felépül. A nagy összeg 
Rockefelleréi? ajándéka.

*
AZ EÖTVÖS KÁROLYRÓL 

KÉSZÜLŐ FILMET, amelyről 
a Notesz adott elsőnek hírt, még
sem magyar földön készítik. Még 
a hírhedt tiszaeszlári tájat is egy 
ausztriai faluba varázsolja a film 
rendezője, G. W. Pabst, aki csu
pán német változatban készíti el 
művét. Mi az oka annak, hogy 
amikor múltúnk egyik leggyöke
resebben magyar alakját, Eötvös 
Károlyt és annak az emberies
ségért vívott küzdelmét viszik 
filmre, — a képek idegenben ké
szülnek? A 65 éve zajlott tisza
eszlári per és a legendás hírű 
magyar ügyvéd történetét azért 
elevenítik meg idegen tájakon, 
mert az ausztriai és a magyaror
szági előállítás költségei között 
kirívóak a különbségek. J. A. 
Hüble-Kahla, a producer, aki né
hány nap óta Budapesten tartóz
kodik, — lemondott arról az ere- 
deti tervéről, hogy a filmet mi- [ 
nálunk forgassák!

Az angol királynénak, Elisabeth 
trónörökösnek és Margaret Rose 
prfincessznek — a fotoriportázs sze
rint —  az afrikai úton végig kalap 
volt a fején. Párisban Madame Vin
cent Auríul és menye átvették di
vatban a vezető-ladyk szerepét: 
hajnaltól hajnalig kalap a fejükön. 
Es ezzel cl is dőlt a kalapdivat sorsa. 
A divatirányítás országaiban ma 
hanyag öltözésnek számít a kalap- 
nélküli megjelenés.

Hallom, hogy Budapesten t höl
gyek szabotálják a kalapot! „Ké
nyelmesebb" frizurával járni — 
mondják —, ha a fodrász művészete 
a masamódénál egy krajcárral sem 
olcsóbb. Hát igen, Pest mindig saját 
utakon járt. Azért mégis beszámolok 
arról «  virágzó tavaszi kertről, ame-

Sze felemben, szerencsejátékban 
és forradalomban a legnagyobb 
művészet: keJIő időbein abbahagyni.

Szász Zoltán
*

KEREK 31)0 MILLIÓ DOLLÁR
JÁBA KERÜLT EDDIG GÖRÖG
ORSZÁG AZ ANGOLSZÁSZ HA
TALMAKNAK. s ebből az összeg
ből 420 millió az UNRRÁ-ra esik; 
ezenfelül az angol államkincstár 
a megszálló csapatok fenntartására 
8tt—100 millió dollárt költött, Gö
rögország háború előtti, Angliában 
és Amerikában zárolva volt dollár- 
tartalékát, 212 milliót a stabilizá
lási kísérletekre és fölös importra 
fordítottak.

*
Tartós fiatalság: Hormocith B-krém.

*
A DUNAMEDENCE VÍZIERÖI- 

NEK ÉS ENERGIAGAZDÁLKO
DÁSÁNAK egységes megszervezé
séről, a híres Tennessee Valley 
Authority mintájára, igen érdekes 
tanulmány jelent meg az amerikai 
„Geographic Review" áprilisi szá
mában. A tanulmány szerzője dr. 
Kiss György, fiatal magyar tudós, 
Michigan állam egyetemének pro
fesszora.

•*
KÉTSZÁZ MAGYAR BÉLYEG 

INDUL ÚTNAK NEW YORK 
FELÉ, a magyar posta küldi az 
amerikai bélyegkiállításra a gaz
dag gyűjteményt. Különösen érde
kes az a huszonkét bélyeg, amely
ben, mint vízcseppben az óceán, 
benne van az infláció törté
nete .. . 1945 április 15-én került 
forgalomba az első és az ára 
30 fillér volt, 1946 július 31-én 
nyomtatták az utolsót, amelynek 
az ára — 800 qvadrillió pengő . . .

*
STEPHANE MALLARMÉ, a 

wagy francia költő verseire táncolt 
egy szép francia művésznő Páris
ban és nagy sikert aratott. A tán
cosnő neve Geneviève Mallarmé 
és nem más, mint a nagy költö 
fivérének unokája!

kdl-e Uafaft.?
lyet ezidén kalapdivatnak neveznek.

Már a kalap formája is változat- 
gazdag. Hordják a felhaj to ttszélü 
bolerót, az egyeneskarimájú cano- 
tiert és gimrdit, az óriás-gombakala- 
pot s a malomkereket. Anyagban a 
durva szalmát, a nyúl- és lószőrt s 
a ruhakelméből kifeszltett kalapo
kat» A legszebb pasztellszínek csábí
tanak a kalaposnők palettáján: nap
sütött-sárga, La France-rózsaszín, 
gyöngyszürke, égszínkék, ezüstös ta
vaszi zöld. Díszítik pedig ezeket a 
műalkotásokat virággal, kemény- 
toliul, szárnyakkal és egész mada
rakkal. (Egyik párisi élclap meg
felelő gúnyrajzzal már a címlapján 
is hozta: „Csak a béke galambját 
ne lőjjék le, hogy a hölgyek azt ia 
teltegyók fejükre.")

Í1J TÜDŐS
Neves tudós? Nem. Csak kinevezett. 
Felfedező? Nem. Csak felfedezett.

Pál ágyi  La jos
4fr

ÖTSZÁZ TISZTELŐJE ES BA
RÁTJA ünnepelte a Gellértben 
Var annal Aurélt, a KOKSz főtitká
rát 25 éves érdekképviseleti ji)bi- 
leumán. VarannaJ a párisi Son- 
bonne-on végzett tanulmányai után 
vette át. az OMKE vámpolitikai 
osztályának vezetését. 1939 tavaszán 
a londoni „Economist“-ban meg
jelent, világszerte feltűnést keltő 
cikke miatt, amelyben lmrédy és 
kormányának hitlerista politikáját 
leplezte le — internálták. A ké
sőbbi években megülte a tolonc- 
házat, a miskolci és hatvani fegy- 
házakat is, végül büntetőszázadba 
sorozták. A felszabadulás után 
nyomban hozzáfogott az egységes 
kereskedelmi érdekképviselet meg
szervezéséhez. 1945 óta Varannai 
az angol Reuter-hírszolgúlat buda
pesti szerkesztője is. Ünneplésén 
megjelent Nagy Ferenc miniszter
elnök és a kormány több tagja, 
Vargha Béla, a nemzetgyűlés el
nöke, a politikai, gazdasági ée 
újságírói közélet vezető emberei
nek élén.

*
A PRAVDA, az orosz kommunista- 

párt központi végrehajtó bizottságá
nak hivatalos lapja naponta 2,500.000 
példányban jelenik meg, 36 szedő
gépen szedik, 18 rotációson nyom
ják, a munkatársak és alkalmazot
tak «zárna körülbelül kétezer, az 
átlagos szerkesztői fizetés havi 
2000 rubel, ezenfelül a munkatár
sak a megjelent cikkek után sor
díjat kapnak, A Pravdának saját 
papírgyára van, amelyből a rotá
ciós papírt gyorstehervonatok szál
lítják naponta Moszkvába.

*
BUDAPEST 71. MOZGÓKÉP

SZÍNHÁZA nyílik meg a Bartók 
Béla-úton a régi Nap-mozgó he
lyében. Az újból megnyíló mozi 
vezetője dr. Varsányi Elemér le6z.

A délutáni és esti szmókingkotztű-
mökhöz — amelyek erősen előtérbe 
nyomultak — virágból összerótt, 
toqueszerű kalapkáJcat vagy malom
kerekeket vesznek (ez utóbbiakat in
kább csak délutánra.)

A párisi kalaposnők között pedig 
új csillag játssza az első szerepet: 
Maud Nanou. Mondani sem kell, 
hogy a végleteket mennyire letom- 
pltja, mennyire mérsékelt ia előkelő 
marad a túlzások özönében. Irány
vonala: a francia hagyomány. Iparát 
a szépművészetek járják át. Itt, Pá
risban, anélkül nem tudna prímás 
lenni. . .

(Pária, április 26.)

Sz a bó  Mar ika

Minden kornak megvan *aJál 
eszméje, mely egy világn 
élctszUkségeihől önként fejlődvén 
ki. oly világerővel hat, hogy rK| 
nemzet, amely attól magát eikü- 
lönözni képes legyen.

Koski; ih

IGAZ FESTŐ képei néznek reánk 
az Ernst-múzeumban. Festőé, a!<, 
ben kevés volt az életöröm, : 
szegénységgel és betegséggel köp
ködött, do vigasza lehetett, hogy --lZ 
egyszerű élet élményeit íru’ . 
festő.iséggel tudja ábrázolni. Désl 
Huber István ezüstműves munkás 
volt. Elérhetetlen szerelme maradt 
hogy Picassót, Cézanne!, v-n 
Goghot eredeti müveikben, fr v„ja 
földön megismerje. Mégis az ô 
formanyelvük tanítványa lett — 
saját mondanivalóval. Néha nyug. 
tálán, akkor hullámzik, mintha 
orkán tépdesné fáit .és a’ nkj .'•■ |:,z 
őrült Van Goghnak voltak ha m’6 
belső viharzásai), máskor nyugodt 
és ilyenkor kimondhatatlan «■: ,d-
ben pihennek egyszerű ti i. 
Egy-egy arca, alakja, egy virá.os 
ibrikjének csendélete — nyugalmi 
óráiból — felejthetetlen. A purita
nizmus művésze mély húron, cm. 
berséggel és erővel.

-X-
UNTERBERG HUGÓ egy; rn*i 

tanár, a nagynevű vés spec ki i. ta, 
aki a közelmúltban töltötte be 
hetvenedik életévét, Parisba köl
tözik.

#
TÍZEZER FORINTOT KÜRT a 

külügyminisztérium a cannesi kes
keny filmverseny en való részvétad 
költségeire, amit a Gazdasági Fő
tanács meg i« szavazott.

*
Francia kocsma, remek vacsora, 

vidám zene, ADAM, Andrássy-út 41.
*

BUKARESTBŐL ÉRKEZETT, 
GYÖNYÖRŰ SIKEREK UTÁN és 
máris indul Szófiába, remélhetőleg 
szintén gyönyörű sikerek leié, 
Orosz Júlia, Operaházunk kiváló 
szopránénekesnője. Közbon egy 
estén fellépett saját otthonában, 
ax Operaház színpadán is, ahol egy 
elmés színpadi munkás így köszön
tötte: „A  művésznő vendéy:.^cr< pel 
nálunk?" A kérdés mindenesetre 
nagyon indokolt, mert Orosz Júlia 
az utóbbi időben csak vendégsze
repelni járt az Operaházba . . .

a  R e g g e l
Megjelenik minden hétfőn 
é« pirosbetűs ünnep után

A szerkesztésért és kiadásért: 
LAZAR MIKLÓS felelős

Igazgató: T ÍM ÁR  SÁNDOR

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
V- Bajcsy-Zsilinszky-út 78. Telefonoki 

Szerkesztőség: 129-079 és 128*345. 
Kiadóhivatal: 129-070

Légrády Testvérek rt, könyvnyomdája. 
Budapest, V., BnJcsy-Zsillnszky-Út 78. 
A nyomdáért felelős: Agárdi Károly lg.

írógépet
számológépet, roncsot 
is veszek. Kovács, VII. 
Nagyatádi Szabó-u. 46. 

Tel. 428—141.

Kerti székek
vas és fa összecsukható
használt

vendéglő-
berendezések

minden mennyiségben

S h n w I íU I
N épsz ín h áz -u tca  31. 

Telefon; 139-274

Papírhulladékot, 
selejtpapirt

veszek

leiinka Sándor 
VII., Miksa-u.5.
Tol. i 425 598.

\ irt

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

LYRA
Erzsébet-kőrút 19.
Barcsay-utca sarok, 
Kölcsön-zongorák 

1 e g o 1 c » 6 b b a n.

írógép
kölcsönzés

vétel
e l a d á s

K O L E S A
Markó-utoa 33.

Telefon 122-S53.

Perzsaszönyeg
Vétel-eladáe. Un (ár, Ki* 
rály-u. 14. Rák6cxt-út 42

Melegvizlároiúk
(boylertk)

vili. tűzhelyek
▼II).

hűlőszekrények
nagy rátaeiték, «kát Arak

fluoron Telefon : U S 1 M

k ü l ö n l e g e s

kombinált
szobák,hálószobái

Á r u s í t á s a ,

Universáf
VII., WE8SELËNYÏ-U. 8. 

TELEFON: 227—-498.

Szőnyegeti
bizalommal

vehet, eladhat,
1 rági megbízható
Klein Ödön

cégnél,
IV., Vároaház-u. X.

B A L L O N
átlátszó, eső*, vihar-, Ah lódenkabát
M A R T O N  é s  s z A s z

V., G ró f Te leki P á l utca 3.

M o lykő , m o ly zsá k
mVinoroló, terpeut ingzeaz, foitbenzln

Kapott, Nagymező-utca 2f. Tot.í 134*461

K irakatán  ványt
csak Reichert T estvérek tő l
VII., IZABELLA-U TCA 13. — TELEFON: 425-312.

Modem és Styl BÚTOROK
legolcsóbban

KARDOS TESTVÉREK, Weaselényi-utca 18.

VII. IKÍCM U. 62 
MOH: 221-835C 1 A K 0 Z  M E Z E Y

Kétszemélyee
RKKAMJKT

keiesek: sürgős megvé
telre priváttól. Vízveze- 
tékszerelő cég. Mérleg
utca 10.

Szftnyegért
legtöbbet űzetek. HART
MANN, Barcsa?-*. 14. 
O, ta . «. ZtLl 823-Ö97.

Könyvet
könyvtárat jó áronveszek

Ajánlatokat ,,Könyv’
Jf?lilére a kiadóba kéivk■mNa*MMmmmM*MM«MMMiMWM*

Négyhengeres hat- 
személye#RENAULT

személykocsi generál* 
javítva, Jó gumikkal el
adó. Pestszentlőrlnc, 
Wlasstoh Oyula-uto* ».

Zenegép
leroezváltóa, S l e m i u i  
osúcsszuper, Budapesten 
még nem látott luxus ki* 
vitelben, teljesen ű], srs- 
detl értékének 60%-áért 
sürgősen eladó. Panno- 
nla-u. 80. XI. 7., D. n. 
0-tól.ra'MOi*itHMM»a*HM*mMHmnNB

ILLÓOLAJAT
vegyszereket rtMtk. 
rürst Sándor RlkR 
fast a.

Atpacca 
evőeszközök 
porcé lián - 

ás üvegáruk
olcsónHEXNER

KIRÁLY-UTCA 88. 
Telefon: 227—073.

Ciánozás
Takarítás

FISCHER
Bajcsy-ZaiLlnszky-út M. 

Telefon: 128—977.

01 B8 HASZNÁLT

Unlversál
iroda

bútorok
m ,  WRSSCLlNTI-U. «. 
TELEFONI M 7 - IQ 9

Hentes és mészáros
jégszekrények

bor- és
sórklm é rö-pM ltok

olcsón

H EX N ER
K IR ÁLY-U TC A  25. 
Telefon: 227—07J.

R&kéczl-étnál

üzlet
fdaat. 260 mf, 160 m* 
pincével; Baialln-térnél (v. 
Brzsébet-térj 360 m* üzlet

iroda és raktár
sürgősen átadó. Fellner

üzem
hely iaégkös vetítő

Tel.: 12-97-92
Törzekönyvezett

foxi kölyök eladó.

OPERA
PENSIO
ü l, Dalszinház-n. 8.

Elegén», meleg folyóvt. 
vas azobák. kHünö ellá
tásiéi. Telefont

Irodabútorok’
székek, 

aszta Sak, 
fogasok

olcsón

H EXN ER
KIRÁLY-UTCA 25. 
Telefon; 227—073.

ÁLLANDÓ LAKÁSNAK
folyóvizei, erkélye» szobkfc 
Kossuth-hitínál ,,BcllevuoM 
panzióban. V. G£2A-U. 3. 

Méltányos áraki

Kalapja 1p iszk os  
forntállan •

Rcndbehozzu LftniJ><*rt
kulapOHiiií'fltJóknl lérö

OAa vagy villany

hűtőszekrényt
priváttól

vennék
Erzsébet-krt 61. V. 3. TcL 
223- 02». D. e 10-ig. & *  

6-től.

fonottak és vasból nundco 
mennyifiegbon kaphatók*

HEXHEB „
Király-*. 88. Tel. «2r< ^


