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mondotta TSEdy elnök Győrött
Győr, júniu» 15.

(A Reggel tudósítójának, telefon
jelentése.) Ezen a vetőfényes va
sárnapon az egész nemzet jelképe
sen Győrbe zarándokolt, meet a 
köztársaság elnökével, a miniszter
elnökkel, a kormány tagjaival áz 
élen megjelentek ott a magyar 
közélet vezető egyéniségei, hogy

az egy és oszthatatlan magyar* 
ság nevében hajtsák meg fejü
ket fergeteges idők, elvetemült 
gonosztevők és hazaárulók ál
dozatainak emléke előt t, ugyan
akkor pedig fogadalmat tegye
nek, hogy soha többé nem 
engedik úrrá lenni ebben az 
országban a faji megkülönböz
tetést és az elnyomás politiká

ját*
Azon a helyen adózott kegyelettel
az egész nemzet, ahol kilenc évvel 
ezelőtt Darányi akkori miniszterel
nök meghirdette a gyűlölet politi
káját, amely romlásba vitte a nem
zetet.

Tildy Zoltán köztársasági elnök 
és kísérete vasárnap délelőtt ér
kezett Győrbe, Mihályfi Ernő tájé
koztatási miniszter és Ortutay 
Gyula kultuszminiszter kíséret é- 
k' n. A szociáldemokrata pártot 
Kies István igazságügyminiözter, a 

Kommunista Pártot Nagy 
Imre volt belügyminiszter képvi
selte. A köztársasági elnököt a 
városháza előtti téren katonai
díszszázad, a város és a megye 
vezetősége fogadta.

Az ünnepség
a városháza közgyűlési termében 
tartott gyűléssel kezdődött. Udva- 

-  i'Djr- fhTrmn“ gyorT poTgáriftéStéF'fcŐ- 
sz öntötte Tildy Zoltánt, majd
Fleischmann Elek, a győri zsidó 
hitközség elnöke felkérte, hogy
vegyen részt a deportálásban és a 
munkaszolgálatban elhúnyt zsidó 
hősök emlékművének felavatásán.

Az üdvözlésekre válaszolva, a 
köztársasági elnök elmondotta, 
nogy

Győr kora ifjúságától kezdve 
kedves városai közé tartozik,

Sokszor vezetett a városon át az

átja, valahányszor a pápád refor
mátus kollégiumba m ent 

— Mont a köztársaság első pol
gára, — mondotta — tanúságot kí
vánok itt tenni olyan igazságok 
mellett, amelyeket jó  ma hangoz
tatni az egész nagyvilág felé. 
Azért jöttünk ide 6 gyásznapon, 
hogy megrendült tiszteletadással 
álljunk meg azoknak emléke előtt,

akiket a hatalmi őrület elpusz
tított és részvétünket fejezzük

ki szeretteik előtt.
Figyelmeztetni szeretném az 

egész magyar társadalmat az el
múlt Időknek erre az őrült pusztí
tására, amelynek borzalmas em lé
keit nem szabad egyszerűen elfe- 
lej teni.

Nem szabad a feledés fátylával 
borítani ezeket az időket!

Gyógyítani kell a sebeket, de fe
ledni nem szabad.

Nem szabad, hogy mégegyszer útjára indulhasson a 
bosszú és az elvetemültség szelleme, amely nemcsak 
a zsidóságra jelentett végzetet, hanem a nemzetet is 
sírja felé taszította. Az antiszemitizmus szembenáll

az egyetemes emberiességgel.

À  közelmúlt idők történelme vi
lágosan mutatja, hogy a fasizmus 
őrültjei először a zsidóság ellen 
uszították tömegeiket, a zsidók 
gyilkolására adtak parancsot, hogy 
azután az egész emberiség ellen 
forduljanak. Álljon előttünk ez az 
elv: principiis obsta. Ellenállni kell 
mindjárt a kezdetén. Nem szabad 
szemet hunyni az antiszemitizmus 
fel-fellobbanó lángocskái előtt, 
m ert

ezekből sa apró lángokból ha
talmas tűz támadhat.

A fasizmus szellemének minden 
jelenségével céltudatosan szembe

kell szállni. Nemcsak szembeszállni
keli, hanem pozitive cselekedni is. 
Nevelni kell a társadalmat, külö
nösen az ifjúságot; nevelni kell az 
embereket, az ember önmagáért 
való megbecsülésére. Most pedig 
azokhoz a zsidókhoz szólok, akik 
megmaradtak. Látom és tudom, 
hogy

a magyar zsidóság legjava a 
háború után tüstént belekap
csolódott az országépítés mun

kájába.
Kérem őket, őrizzék meg ezt az 
erőt, dolgozzanak együtt az ország 
továbbépítéséért.

o

Dinnyés miniszterelnök

—  Magyar mindenki, aki népe, hazája és nemzete 
sorsát vállalja, örömeiben, keserveiben és további

felemelkedésében résztvesz*

?»

Lehetetlenné tesszük a gyűlölködést 
embertelenséget és gonoszságot!

9

A  köztársasági elnök megrázó 
beszédét a közönség mély megha
tottsággal hallgatta. Ezután Diny- 
nyés Lajos miniszterelnök tartotta 
meg beszédét:

— Kilenc esztendő múlt el az
óta, hogy egy vétkes és bűnös kor
szak politikájának letéteményese,

Darányi Káimán egykori minisz
terelnök 1S38 március 15-én itt 
Győrött adott programjában jelölte 
meg azokat az utakat, amelyekre 
a magyar nemzetet rákényszerí- 
tett&k s amelyeken át a sín szé
lére került. Itt hangzott el először 

1 hivatalosan az a felfogás, amely

kioltotta a szabadságra áhítozó magyar földön az 
emberi- és gondolalszabadság utolsó szikráit is

tt~ feer észtén y s ég n ev éb en  -4s—meg
bélyegezte azokat a zsidóvallású 
magyar polgárainkat, akik évszá
zadokon keresztül velünk együtt 
éltek és dolgoztak a civilizáció és 
fejlődés szolgálatában. A történe
lem távlatában kilenc esztendő 
rövid idő. A történelem évszáza
dokban fejezi ki a népek, nemze
tek életét, de mi, akik életbenma- 
radottai vagyunk ennek a végzetes 
korszaknak, saját sorsunkon ta
pasztalhattuk, hogy a gyűlölködés, 
a barbarizmus, a diktatúra és a

m  b  í v  i l ,  w  w  v  i  w  m  —  — -  —  w  •  —-  —  —  — —

elhangzott beszédben jelentették 
be hivatalosan, hogy a magyar 
politika 1938 március 15-e után

harcot gyűlölködést hirdet 
a magyar zsidóság ellen, ami 
magábavéve is mur a keresz
ténység megtagadása volt, mert 
a kereszténység a szeret éten

épül fel.
—• Ez a hírhedt ..győri beszéd" 

volt a második világháború elő

futára. Elkötelezett a fasizmusnak 
és szétzúzta a nemzet morális ere
jét és egységét.

A  mesterségesen tenyésztett 
gyűlölőt kegyetlen aratást hozott.

Bűnöző gyilkosok, tolvajok és 
emberi mivoltukból kivetkőzött 
haramiák szabad vadászterülete

lett az egész ország.

Az emberi gonoszság indult el 
1938 március 15-én és így követ
kezett be 1944 március 19-ike, ha
zánk német megszállása, majd a 
magyar történelem egyik legszé- 
gyenteljesebb napja, 1944 junivs 
15-ike. Ezen a napon,

ma három éve tetőzték be a gyűlölködés és a go
noszság magvetői gyalázatos munkájukat, amikor

----- Magyarország minden vidéki városának -gettójából,......
\ így innen Győrből is, zsúfolt marha vagonokban szál

lították és részben gyalogosan hajszolták Mauthau
sen, Bergen-Belsen és a többi német koncentrációs 
és megsemmisítő táborokba az aggastyánok, anyák, 

apák, testvérek és csecsemők százezreit.

A bécsi út, amelyet alkotó kezek hozza, a könnyek, a halál útja lett. 
azért építettek, hogy nz embereket,,,De az örök krisztusi gondolat erő- 
nemzeteket, népeket a tudomány, sebbnek bizonyult minden gyülöl- 
a kultúra s a gazdasági kapcsola- ködösnél, minden erőszaknál, múl
tok révén egymáshoz közelebb den barbarizmusnál. Ez a  tény ad
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számunkra vigasat a* emlékezés 
eme nehéz óráiban is. Enyhítse
gyászotok fájdalmát az a tudat, 
hogy a szenvedések napjaiban mi 
is veletek szenvedtünk, gyászotok
ban veletek gyászoltunk amikor 
jártátok a kálváriák kálváriáját...

Minden igaz, demokratikusan 
érző magyar nevében bitet te
szek. És ígérem, hogy minded 
erőnkkel azon leszünk, hogy a 
magyar demokrácia most épülő 
nemes világa a fájdalom min
den érzését elfelejtesse és be
gyógyítsa a fájó és vérző sebe

ket.
Mert nemcsak Ti voltatok szenve
dői ennek a korszaknak, hanem 
a mi sorainkat is irtotta és ritkí
totta az akkori bűnös és vétkes 
politikai államvezetés, tudatosan, 
bűnösen és megbocsáthatatlanul.

0

A magyar falu parasztságának, 
a gyárak munkásságának, a
polgárságnak tízezrei fagytak 
meg, dőltek ki és pusztultak ei 
Európa országútjain. Ezek a 
vértanúk ma együtt sorakoznak 
fel a zsidóság vértanúi mellé 
és együtt követelik a múlt tel
jes felszámolását és leszámo

lást a bűnösökkel.
Fogadjuk meg valamennyien: 

olyan életet teremtünk a ma.gyar 
ég alatt, amely lehetetlenné teszi, 
hogy valaha is országunk határain 
belül a gyűlölködés, az emberte
lenség és a gonoszság üthesse fel 
fejét. Ezt az állami és társadalmi 
biztonságot demokráciánk máris 
megteremtette, amely nem feleke
zet, nem társadalmi rang és osz
tály szerint különbözteti meg az 
embereket, hanem egyedül abból 
a szempontból értékeli, hogy kik a 
dolgozói, a munkásai, a vezetői en
nek a sokat szenvedett népnek.

— A megaláztatások, a szenve
dések és a fájdalmas [gyász fekete 
árnya után jött a. felszabadulás és 
éltető napsugarak fényénél hir
detjük, hogy

ez a megtépett, félrevezetett 
nép rálépett arra az útra, amely 
testvéri közösségben fogja ősz* 
sze a jógzándékú, dolgozó em- 

•, b ereket
— Itt állunk a megtépett em

beri méltóság márványba fa
ragott emléke előtt. Bűnös kor* 
szak mártírjai: legyen emléketek, 
áldozatvállalástok áldott .és a de
mokratikus magyar kormány ke
gyeletének virágjait fogadjátok 
igaz megbékéléssel!

A  városházi ünnepség után a
köztársasági elnök és kísérete a 
győrszigeti zsidó temetőbe ment az 
emlékmű felavatására, amelyet 
győri mesterek készítettek. Hatal
mas, piramísalakú, fehér mészkő
ből készült az emlélvmü. Márvány*, 
ból készült kapuzatában három- 
nyílású vasrácskapú, rajta ezzel a 
dátummal: 1944— 1945.

A temetőbeli szertartáson Eisem
ber g Béla győri főrabbi megrázó 
gyászbeszédet mondott. Utána Mr. 
Leivitt, a Joint neioyorki álelnöke 
beszélt, hangoztatva, hogy ez az' 
emlékmű nem azoknak szól, akik 
meghaltak, hanem azoknak, akik 
élnek, figyelmeztetvén őket ez 
emberi Szolidaritásra, egymás meg
becsülésére.

Ha hazatér Amerikába, emlé
kül viszi a köztársasági elnök 
szavait, amelyek meggyőzték őt 
arról a demokratikus Jövőről, 
amely felé Magyarország halad.
À  megrendüléssel fogadott be

szédek után elsőnek a köztársa
sági elnök helyezte el koszorúját, 
majd a miniszterelnök a kormány 
koszorúját, Ortutay Gyula a Kis
gazdapárt, Kuthy altábornagy a 
honvédség koszorúját tette le az 
Emlékműre.

Am erikai-szovjet Jegyzékváltás
a  m a g y a r  S to rs s a á ja y v á lto z íá s F Ó l

Az Am erikai Egyesült Álla
m ok W eem s dandártábornok út
ján jegyzéket küldöttek Szvvn- 
dov altáb őrnagynak, a Szövet

séges Ellenőrző Bizottság elnö- | alapul, mivel az említett adó-
kének . Ennek a jegyzéknek a 
tartalmát, valam int Szviridov 
altábornagy válaszát a követke
zőkben közöljük:

Az amerikai jegyzék
elaő fele hivatkozik a washingtoni 
kormánynak ez év március 5-én és 
T7-én Kovács Béla letartóztatása 
után Szviridov altábornagyhoz in
tézett jegyzékére és az, erre adott 
válaszra. Azután ezeket ira:

Most azonban, úgy látszik, hogy 
a Kovács Béla által elkövetett 
bűncselekmény része volt ugyan
annak az összeesküvésnek, melyet 
a három nagyhatalom nem vizs
gálhatott ki, melyet viszont e ha
talmak egyike ténylegesen kivizs
gált és ez az elárás a magyar bel- 
ügyekbe való legkirívóbb beavat
kozásra vezetett. A  szövet hatósá
gok a magyar kormány kommu
nista helyettes miniszterelnöké
nek közléseket tettek a magyar 
politikai helyzettel kapcsolatban, 
melyek állítólag Kovács Bélától 
származtak, miközben őt a szov
jet megszálló erők fogva tartot
tak, anélkül, hogy bárkivel is 
érintkezhetett volna. Ezeket a 
közléseket oly körülmények kö
zött tették, hogy ezzel a magyar 
miniszterelnök és a többségi kis
gazdapárt egyéb fontos tényezői
nek lemondását előidézzék és hogy 
keresztül vigyék a magyar kort- 
mány újjáalakítását.

A  Szövetséges Ellenőrző Bizott- 
teáság amerikai és brit tagját nem 
tájékoztatták ezen közlések fe
lől, ami nyilvánvaló megsértését 
jelenti a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság szabályzata 6 /c szaka
szának, mely úgy rendelkezik, 
hogy a Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság amerikai és brit tagj ának 
jogában áll kézhez venni minden 
olyan közlés, jelentés vagy más 
okirat másolati példányát, mely 
érdekelheti az Egyesült Államok 
és az Egyesült Királyság kormá
nyát Kormányom megállapította, 
hogy ezen eljárás Magyarországon 
a politikai hatalom átcsoportosítá
sát eredményezte, olymódon» hogy

a kisebbség, mely az utolsó szabad 
választás során 17 százalékos tá
mogatást nyert, megsemmisítette 
a magyar nép többségének kifeje
zett akaratát. Ehhez a helyzethez, 
úgy látszik, a kommunista kisebb
ség vezetője, Rákosi, maga is hoz
zájárult, mert az értesülések sze
rint nyilvánosan megelégedésének 
adott kifejezést, hogy „vasökíű" 
pártja „céljainak tudatában" képes 
volt magához ragadni Magyaror
szágon az ellenőrzést.

Kormányom tiltakozik ez ellen 
az egyoldalú eljárás ellen, mely 
megsérti a yaltai egyezményeket, 
valamint a magyar politikai élet
be való ama szovjet beavatkozás 
ellen, mely sérti Magyarországon 
a demokratokus jogok további 
gyakorlását és a magyar nép sza
badon kifejezett akaratát. Kormá
nyom, mint a Szövetséges 'Ellenőr
ző Bizottság tagja, ismét kéri, hogy 
késedelem nélkül állítsanak fel 
egy háromhatalmi bizottságot a 
helyzet 
jából.

Amennyiben ilyen lépésre vo
natkozóan nem jön létre megálla
podás vagy nem történik más ha
sonló hatékony intézkedés megfe
lelő vizsgálat megejtésére, kormá
nyom, tudatában azon kötelezett
ségeknek, melyek reá a yaltai nyi
latkozat értelmében, mint a ma
gyar békeszerződés aláírójára és az 
Egyesült Nemzetek tagjára hárul
nak, olyan további intézkedések
hez fog folyamodná, mely a körül
mények között megfelelőnek lát
szik.

Egyben élek az alkalommal, 
hogy őszinte nagyrabecsülésemről 
biztosítsam.

Weems dandártábornok,
a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság amerikai mAso- 

sziójának főnöke.

tok^ mint azt már junius 9-iki le
velemben közöltem önnel, semmi
féle kapcsolatban nincsenek a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottéág 
működésével. Figyelembe véve a 
fentemlítetteket, az ö n  tiltakozá
sát — mint teljesen alaptalant — 
elutasítom, mivel a magam részéről 
nem látok semmiféle olyan irányú 
tevékenységet, amely a yaltai. 
egyezmény határozatát megsérted}

né. Azt a nyilatkozatot, mely sze. 
rint a magyar politikai ügyekbe 
szovjet beavatkozás történt, kita
lálásnak minősítem.

Figyelembe véve a fent említet 
tettet, nem egyezhetek bele az ön 
azon ajánlatiba, mely szerint kö
zös hármas-hatalmi bizottság ho
zandó létre a magyarországi hely. 
zet kivizsgálására, mivel ennek 
semmiféle szükségességét nem Iá 
tóm s úgy vélem, hogy ez a ma
gyar bélügyekbe való durva be
avatkozás lenne, ami megengedhe
tetlen.

Fogadja őszinte nagyrabecsülé
sem kifejezését

SZVIRIDOV altábornagy.

T íz m illió s  k á r t okozo tt a tűzvész 
a H o ü b m  • Sehraatz gyést

Vasárnap délig a rendőri és tüzérségi nyomozás nem tudta meg
állapítani a Hoffhcrr-Schrantz gyártelepen szombat este és éjszaka 
pusztító tűzvész keletkezési helyét és okát. A  gyártelep nagy ró sze meg
semmisült és a kár — hozzávetőleges szakértői becslés szerint! — mint
egy tízmillió forint. í v

AmgUmlml megérhet
é s  n a p o k  ó ta  v a l l  a  re n d ő rs é g e n  a  m eg g y S ik o lt

M á m r jm  M á r i a
Vasárnap reggel középtermetű,

sürgős megvizsgálása cé l-, aszony haladt végig a fő -
,, , kapitányság folyosóján, elegáns, v í-

Szvmdov altábornagy válaszai
Weems da/ndártábomok úrnak, 

a Szövetséges Ellenőrző Bizottság' 
am,erikái missziója főnökének!

Tábornok úr!
Igazolva ez év fún/hzs ll-én  kelt 

levelének vételét, van szerencsém  
értesíteni, hogy nem érthetek egyet

Ez a válság a kormánykoalíció 
összes párt javnak k ö wrermí k ö dés 6- 
vel az alkotmány szigorú betartása 
mellett oldódott meg.

Az új magyar kormány Dinnyés 
Lajos miniszterelnök úrral az élén
változatlanul meghagyta a mintsz-

ózzál 0 2  'értékeléssel, melyet Ö n! e-, , Íe*«  pártjai
veiében a magyarországi polttifcaL fcœoit edduA meaoszUsAnak rend-

— Érdekes pvcmier Lesz június 31-én 
fcz „Alkotás" MÜvészházban: megnyit
ják a Képzőművészek Szövetkezetének 
kiállítását! Ezt a kép- és S7x>bortárlatot

gnban a szokásoktól eltérően nem a 
tuszxnJniszter nyitja meg, hanem 
íay Sándor szövetkezetügyi mlnisz- 
. A  művészeknek vérmesek a remé
nyei: sokat várnak a kép áruul tó Kö
vetkezettől.

helyzetet illetően ad. Az ö n  állítá
sai a politikai hatalom, valamilyen 
változásáról Magyarországon, a 
magyar nép többsége akaratának 
megsem/nvisitéséröl, valamint a 
kisebbség áltál Magyarország fö 
lött való valannilyen fajta ellenőr
zés létrehozásáról — mindez nem  
más, mint minden alapot nélkülöző 
kitalálód.

Köztudomású tény, hogy a ma
gyarországi kormányválságot az 
váltotta ki, hogy Nagy Ferenc, 
volt miniszterelnök megtagadta az 
országba váló viszatérést, dacára 
annak, hogy a magyar kormány és 
a Független Kisgazdapárt vezető
sége ezt kívánta. E kívánságot 
Nagy Ferenc nem teljesítette és 
önként lemondott.

Víltr líáz tsrűtát-....

lágosazürke nyári kosztümben.
— Senkit sem fogadok! — tilta

kozott — , hagyjanak b ék én . . .  Ha 
otthon valaki csenget, nem nyitok 
ajtót. Senkivel sem állok szóba!

Bányai Apdorné, aki most téri 
viasza. Angliából, hogy valló- 

’mást tegyen meggyilkoit leány
ügyében.

— Felháborítói — ismétli újra, 
mialatt özönével érkeznek a folyo
sóra meggyilkolt leányának férfi 
és női ismerősei, akiket beidéztél: 
a főkapitányságra.

Valóságos te tem re in vá s  ez: m ost ak arn a k  v é g re  fé n y t  
deríteni a gyilkosságra, a m ely  m ég  a m ú lt é v

au gusztusában  történ t.
Bányai Mária augusztus 28-án\gyar állampolgárságát és csak ne
i .  / f  . .. j  . f  .1  1 I l i    á    í  1  _ m.   ! —-  m  a  «k  n ^  4--4 * V% i t  r% rr  A r *  1 / ' . v ^  r í  A  /•} í v » '

között eddigi megoszlásának rend 
Jet 8~à 'magyar Kormány személyi 
összetétele nagyjából a régi ma
radt. A magyar ~-(tép tú ln y o m ó  
többsége bizalmát fejezte  ki en
nek a kormánynak. Ezt bizonyítja 
a Nemzeti Bizottság nyilatkozata, 
melyet a köztársaság elnöke és a 
koalíció összes pártjainak vezetői 
írtak alá. Ezt bizonyítja a magyar 
nemzetgyűlés egyhangú határozata 
is, amely bizalmát fejezte ki a 
kormánynak s ennek megható,lm<i- 
zását megszavazta.

Mindezen tények közi,amertek s 
kétségtelen, hogy ö n  tudom,ásni 
bír érről s ezért az ö n  levelében  
lehetetlen volt nem. észrevenni 
azt a kísérletet, amely arra irá
nyul, hogy a magyar demokrácia 
védelmének látszatát keltve. segít
séget nyújtson egyes olyan sze-

tüntyél, de holttetemót csak ez 
év április 27-én találták meg a 
széchenyihegyi Golf-szálló mögött, 
az árokban: külön került elő a 
törzse és külön a feje. A leány
nak, aki meglehetősen mozgalmas 
életet élt, tengernyi ismerőse volt 
és a rendőrség mintegy százat ki 
is hallgatott közülük, anélkül, 
hogy a gyilkosság rejtelmét felde
ríthették volna. Különösnek talál
ták azonban, hogy Bányai né leá
nyának eltűnése után

kivándorolt még  mielőtt bár
mit is tudott volna gyermeke

sorsáról.
Márcvus 26-én, egy hónappal a 
holttest megtalálása előtt, kiván
dorló útlevéllel el is utazott Ang
liába. Ott Leicestershire városban 
Strachan orvos házvezetőnője lelt, 
barátnője és úti társa, P atett Gi
zella pedig ugyancsak az orvos 
házában, szobalány. Bányinó el
mondta, hogy amint a budapesti 
újságok tudósításait olvasta s így 
értesült arról, milyen pletyka- 
hálóba dobták bele az ő  nevét, 
azonnal elhatározta, hogy hazatér. 
Köziben azonban elvesztette ma-

hezen tudott beutazási engedélyt 
kapni.

Vallomása érdekesen világítja 
meg a bűneset némely sze
replőjének alakját. Elmondta 
egyébként., hogy nem leánya eltű
nése után tett lépéseket a kiván
dorlásra, hanem már előzőleg. 
Azért akart külföldre menni, meri 
fia is elhagyta az országot, Olasz
országba jutott, ahol azonban in
ternálták. Fiának sorsa és az a 
körülmény, hogy leánya és közötte 
viszálykoclús volt, arra késztette, 
hogy elhagyja az országot. Bányai- 
né vallomásának jegyzőkönyve 
32 sűrűn gépelt oldal. Ennek o 
vallomásnak az alapján kezdődött 
meg

Bányai Mária leraerGiseinek 
tömegfelvonulása a főkapitány
ságra. A  vasárnapi valhuaásck 
máris elmozdították a nyomó 

zást a holtpontról.

„A  rendőrségen mindent elmon
dok — szólt. Bányámé a folyosón 
— de csak a rendőrségen! Mással 
nem állok szóba, mint a hálósé' 
gokkal!"

é f í é f l ’ OA  M3&gasdag»á&"t keædeiiMci nyeœ  
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IV., Irányi-utca tizenhárom.

Vlszontel&üófenak engedmény

az összeesküvőkkel való összeköt
tetéseikbe, saját népük elöl küi- 
fpldre szöktek.

Ami az ön  azon nyilatkozatot
Illeti, amely szerint én a. Szövetsé
ges Ellenőrző Bizottság alapok
mányának fi c. szakaszát megsér
tettem azzal, hogy a Kovács Béta- 
ügy nyomozati adatait Nagy Fe
renc kérésére a magyar kormány 
rendelkezésére bocsátottam  — az 
ön  ezirányu nyilatkozata tévédé-

*■' .* • • • • *• ^
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A Kisgazdapárt kezdeményezé
sére hétfőn délután 4 órára a 
nemzetgyűlés L számú bizottsági 
termébe összehívták a nemzetgyű
lés agrárpolitikai bizottságát, amely« «**

az új mezőgazdasági árak meg
állapításával

foglalkozik. A bizottság ülése an
nál nagyobb érdeklődésre tarthat 
Számot, mert a Gazdasági Főta
nács szerdai ülésén ugyanezekkel 
a kérdésekkel foglalkozik. Ismere
tes. hogy a nemzetgyűlés paraszt- 
blokkja és ezen belül a Kisgazda
párt 128 parasztképviselője hetek 
óta sürgette a mezőgazdasági ár

megállapítást, annak érdekében, 
hogy az agrárolló két szárát, mi
nél közelebb hozzák.; egymáshoz.
Az ármegállapításnak tehát olyan
nak kell lennie, hogy az ne vonja 
^ m ~ ~ ű ü n -r r r  f t i n æ  marii-— • 
lásái, de ugyanakkor elérje a me
zőgazdasági és ipari árak arányo
sítását.

A nemzetgyűlés külügyi bizott
sága

hétfőn délelőtt Bereczky Albert 
elnökletével tart ülést, amelyen 
a jövő hét folyamán a nemzet- 
gyűlés elé kerülő ratifikációs tör
vényjavaslatot tárgy alia.
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20®0 fiaiSii©g@Iy érkezett
vasárnap Budapestre és 1000 Debrecenbe

hová héfün ufabh i4©@-at várnak
j

Vasárnap, a verőfényes kora 
reíseli órákban, hatalmas tömeg
rohanta meg a nyugati pályau.d- 
rart és környékét: könnyes szemű

flala.l asszonyok, gondterhelt apák, 
izgalomtól piros arcú gyermekek. 
Hat órakor a megafon nagyot dör
dült: jelentette, hogy

mindjárt megérkezik a menetrendszerű debreceni 
szem élyvonat és a kocsikban —  négyszáz hadifogoly! 
Azt is tudtuladta, bogy nyolc óra tájban különvonat 
fut be a tető alá, újabb 1000— 1500 hazatérő hadi

fogollyal.
A tömeg, amely már a szombat 

órákban értesült arról, — a 
hír szinte szájról-szájra szállt a 
fővárosban !— hogy Debrecenből 
vasárnap reggel hadifoglyok ér- 

„ek, egyre jobban szaporodott 
ér, c<ture izgatottabb lett, mikor a 
s?.r mély vonattal megérkezt ek az 
e)i-A hadifoglyok, a fogadó bízott* 
k;W egyenruhás tagjai felálltak a 
perron ‘hosszában, a rendőrök kor
dont húztak., hogy visszatartsák a
hullámzó-moraj ló sokaságot, a 
szélben szenvedélyesen libegett- 
lobogott a pdros-fehér-zöld zászló, 
sa  mega fon ismét megszólalt: je 
lentene, hogy

a kftlönvonat három 
múlva érkezik!

pere

Orvosok, orvosnők helyezkedtek 
e], a szeretteiket szorongva váró 
családtagok arca kigyulladt, sze
me könny beboruft, a tömeg moraj
lása egyre hangosabb és izgatot
tabb lett, majd fölveri a csarnokot 
az éljenri adatom:

a zászlókkal díszített vonat be
robogott!

A hazatérők egymásután ugráltak 
le a kocsikból, a hadifogolykiren- 
deltség helyiségébe vezették őket,

hogy tisztálkodjanak, enni és inni
valót kapjanak. Miközben a hang
szórókon át egymás után szólítot
ták a hozzátartozókat. Megrázó 
volt, amint a hangszórókra figyel
lek. kitágult szemmel, sápadtan 
az izgalomtól és várták a jeladást...

A Reggel beszélt a hadi folyókkal, 
ákik ezeket mondották:

— „Négy napja érkeztünk Máro- 
rmarosszigetre, majd egy nap múlva

Köztisztviselői fizetésrendezés
és nyugdíjemelés augusztus elsején

továbbindultunk Debrecenbe. Indu
lás előtt az oroszok felruháztak 
bennünket, el is búcsúztattak. Deb
recenből éjszaka indultunk el, de 
sokan leszálltak már a közbeeső 
állomásokon. . . “

Szombat este rendőri intézke
désre volt szükség, annyira el
lepte a várakozó tömeg a pálya

udvart.

Hiába mondták az embereknek, 
hogy a hadifoglyok csak vasárnap 
kora reggel érkeznek, ott maradtak, 
várakoztak. Mivel a tolatómozdo
nyok veszélyeztették a testi épsé
güket, a pályaudvari őrszoba le
génysége sietett a MAV-alkalma- 
zottak segítségére, de nem boldo
gultak a tömeggel, riadóautó robo
gott a pályaudvarra, hogy hétyre- 
állítsák a rendet.

A  hároméves terv augusztus elsején kezdődő végrehajtásával a kor
mány összpontosítja erőfeszítéseit a magyar nép él éterin vonalának fel
emelésére. Ebbe a programba szervesen beletartozik a köztisztviselők 
fizetésének rendezése, amelynek során nemcsak emelésre törekszenek, 
hanem az egyes csoportok és fizetési osztályok közötti aránytalanságok 
kiküszöbölésére is, a megélhetési költségek figyelembevételével. A 
többgyermekes ki*"alkalmazottak a családipótlék új rendezésénél meg
felelő magasabb juttatásokat kapnak. A  kormány törekvése a<z, hogy az 
állami bevételek emelkedésével párhuzamosan a nyugdíjakat is fel
emelje augusztus 1-től.

15©„@@© fo r in t érték ű  ék szert 
loptak  a le ta rtózta tott 

F estetlek  E rnő lak ásából

„A rend, a fegyelem , a békés munka
támaszai leszünk Su

A „sibotások" éa csempészések 
miatt letartóztatott **esteüch Ernő 
felesége vasárnap reggel bejelen
tette a főkapitányságon, hogy 
Benczur-utca 25. alatti lakásáról 
mintegy 150.000 forint értékű ék

szer tűnt el. Megállapították, hogy 
a lopást csak a helyzettel ismerős 
követhette eL A  napokban szerelő 
járt a villában, de sem 6, sem a 
szobaleány nem tudott felvilágosí
tást adni az ékszerekről

Debrecen, jún. 15.
(A Reggel tudósítójának tele

fonjelent éso.f A hadifogolyvonatok 
egymásután érkeznek Debrecenbe. 
Szombaton 2000, vasárnap délig 
1000 hadifogoly érkezett a pálya
udvarra. Vasárnap kora reggel 
már mintegy

tízezernyi tömeg lepte el a lak
tanya előtti térséget,

ahol az ünnepélyes fogadtatás tör
ténik. Nagy Lajos a kormány és a 
népjóléti minisztérium nevében 
köszöntötte a hazatérteket, méltat
va Sztálin generáli sszimus gesztu
sát, amellyel lehetővé tette ezt a

boldog hazatérési. A hadifoglyok 
nevében Günsberg Ferenc mondott 
köszönetét a fogadtatásért és kije
lentette, hogy ők mindannyian

a rend, a fegyelem, a békét 
munka támaszai lesznek,

egyenes úton fognak járni is nem 
szolgálnak idegen érdekeket A  ha
difoglyok egyébként jó egészségi 
állapotban és rendesen öltözve ér
keztek m eg A  hazatérők között 
néhány tiszt volt, de a többségük 
legénységi állományú és akad kö
zöttük munkaszolgálatos is. Hét
főre újabb 1400 hadifogoly érke
zését jelzik.

„Szemben állnak minden olyan törekvéssel, 
amely a demokrácia ellen irányár

mondotta vasárnap Dobi István Kiskunfélegyházán
Vasárnap a Kisgazdapárt Kis

kunfélegyházán tartott nagygyű
lést  a Petőfi-téren

a Kisgazdapárt nélkül Magyar- 
országon nem lehet politikát

(Shdlal
10.000 főnyi közönség előtt és ezért régi vezetőink elvesztése

A gyűlés vezető szónoka Dobi 1st- után ** ujult erővel kell hozzá- 
ván volt, aki beszédének elejéin a fognunk a megtisztult párt gazda-■
Kisgazdapárt múltbeli harcairól *^0* & politikai célkitűzéseméit 
emlékezett meg, kiemelvo azt, hogy megvalósitásáhctz. Elhatároztuk, 
nemcsak szemben állott az elmúlt bogs egységesebbé tesszük b pév- 
ellenforradalmi rendszerre1, hanem űrt és egyértelműbbe pontúm  
a titkos választójogért és o föld- magatartását

A ffárt a magántulajdon
alapján áll

elve
rrvr-

Mkféfhnek mákostésztában csempésztek
levelet a Markéba

kéí hétig nincs „önkosztiuk" az összeesküvőknek
Szombaton a Markó-utcai fogház

parancsnoka jelentette a népfö- 
iigycszscg vezetőjének, hogy Mis- 
téth Endre volt miniszter egyik
hozzű tartozó ja

ur -ui

A

?*í
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a frissen készített raákostész- 
tában levelet csempészett a

fogházba.
Mikor átvizsgálták az összees

küvők „ö.ikoszíját” , az élelmisze
rek között — másik levelet is ta
láltak elrejtve! Miután a letartóz- 
tatási intézetekben büntetik a le- 
vélcsempészcst, a népügyészség ve
zetője ezúttal is súlyos büntetéstI

ü

B O G Á R

a l a k á s o k  r é me  
f e r t ő z  ő s

szabott kk
két hétre felfüggesztette Mia- 
téth és a többi 130 összeesküvő 
politikai fogoly önélelmezési 

kedvezményét!

Az összeess hü vési perrel kapcsolat
ban letartóztatott foglyok két hé
tig nem kaphatnak tehát kívülről 
élelmiszert

reformért folytatott harcával aktív 
részesévé vált a magyar demokrá
cia megteremtéséért folytatott küz- 

1 delemnek. Mi tiszta múltúnknál 
fogva, mmt az ország legnagyobb 
társadalmi rétegének képviselői

szemben állunk minden olyan 
törekvéssel, amely a demokrá
cia ellen irányul, vagy a re

akciót kívánja erősíteni
és az ilyen törekvések kemény \ —•» hogy a világ valamennyi szó- 
megbüntetését kívánjuk akkor is, I badságszerető demokratikus nepe- 
ha az ilyen törekvések  saját pár- v0{  jóbarátságban éljünk, terme-

é* azt akarja, hogy pitnél több em
bernek legyen magántulajdona, 
a föld is legyen a paraszté, a mű
hely vagy kisüzem a kisiparosé.

Külpolitikailag

aura törekszünk — mondotta Dobi

tünk megtévedt tagjainál jelent-1 SEetesen mindenekelőtt közvetlen 
keznek. Villámcsapásként hatott szomszédainkkal. Elsősorban a bá
rónk a hir, hogy a párt régi ve- I ráti Szovjetunió bizalmának és tá- 
: -*1- ■** * * mogatásának a megnyerésére tö

rekszünk s meg vagyunk győződve, 
hogy a Szovjetunióval való ba.*át-

zetői itthagyták az országot és a 
pártot. 24 órán át szinte megszakí
tás nélkül tanácskoztak a párt ve
zetői és képviselői és hosszú meg- j súgunk ténye nem meg gyengíti, 
beszélések után mindenki megér- ■hin
tette, hogy

hanem megerősíti a magyar füg 
g ellenségei.

Meghosszabhíioiiáft
az olasz nemzetgyűlés mandátumai

sus. fra LMES

K é r .J á  s ^ a k ü s l o ' i t o e r 5!

- Megnyílt az Újságkiadó Tiszt- 
vhelÖk balalonboglári üdülóháza. A
teljesen újjáalakított és bckebell 
kényelemmel újból felszerelt 30 
‘•-•riris üdülőt, a MAVAG szociális 
owtAlya bérelte ki az idei évadra 
5 gyér dolgozói kéthetes idökó- 
' élvezik a nyaralás örömeit. 
-''M AVAG dolgozói végre olyan 

és olyan körülmények kö- 
7-ott pihenhetik ki nehéz munkájuk 
lój'adálraait, amely azelőtt munkás

Az olasz nemzetgyűlés rendkívül
heves vita után>

ez év végéig meghosszabbította
mandátumát.

A kormány eredeti javaslata sze
rint csupán szeptember végéig kí
vánta a nemzetgyűlés élettartamát 
meghosszabbítani, de a jobboldal 
módosító indítványt nyújtott be és 
a többség ezt az indítványt fogadta 
cl. Ezzel még nem dőlt el a De Gas- 
peri-kormán-u sorsa. A döntés a 
mérsékelt baloldali kispártok kezé- 

, ben van. ez a pártcsoport a mérleg
!
j fio/t
I

n

kednelc és a köztársasági párt ve
zetőjének, Pa cdardininak szombati 
cikke szerint

lehetséges, hogy a mérsékelt 
baloldal és a kormány kompro

misszumot kötnék,
amelynek értelmében o bizalmi 
kérdésnél tartózkodnak a szavazás
tól és ezzel biztosítják a fcormány
többségét.

_  Halálozás. A mártírhalált halt 
Győri Miklós, Ibusz főtisztviselÓ 
síremlékét vasárnap ^avatták fel a 
rákoskeresztúri temetőben.

yorr, pontos, szép
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m u n k á j a

D eá k  P eron  «-utíit 1®.
tviküzlít rinr^l Telefon: 181-<’16
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IRODABÚTORT
JÁNOS készítőnél vegyen

Budaport.

M o d e m  é s  s iy l  
h ú ioroh
nagy válad ékban. Perzsa 
szőnyegek Vétel, eladás, 
csere! Fizetési könnyítések!

U R A N I A
T O G H I A  éa N É M E T H
Budapest, VII., Somogyi Béla- 
út S-c. — Telefon: Kő—ŐSI.
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í __ Vádiratot adtak M a nyilas
• hadbírójáéi főnök ellen. A  nép- 
; ügyészség háborús és népellenes 

bűncselekmény címén adott ki 
vádiratot Levctiitetijvárz (Litome- 
riczkv) Nándor vezérőrnagy-had
bíró ellen, aki 1944-ben, a német 
me;::v• állás után felállította a had
bíróságot, ennek . főnöke lett és 
ránt ilyen, számos esetben utasí
totta alantasait igazságtalan ííélé- 

iráaa ez a® egzotikus ácoíte- j ;.ok mc-g'hoiitvtöláva. Ez a byróság 
meny prózáidul. A utffgym- }• végeztette ki Bajcsy-Zsilinszky

X ! A

Éjszakai irka-firka
Irta Egyed Zoltán ■f

Oly tragikusén elhunyt bará
tunk 14 óv előtti kiad-. .Alap

Peter Altcjabsrg világa mir a 
múlté, de irályának bája, hin
ta* bravúrja talán túléli a

ninuret is f
— B-Ustára kerültek rs an ti demo

kratikus szobrok. A székesfőváros
szakadékba zuhant kort és j közművelődéi ügyosztálya Összeállt-
a sírjában megpihent írót.

A  zenekar tusst húz, a lámpák 
elalusznak, csak négy kék
üvegoszlop világítja meg a par
kettet, amely annyi millió szan
dál, baüetcipő és meztelen talpacs- 
ka nyomait őrzi. Egy kis leány, 
egy vöröshajú amerikai pof ács Jeu 
lép be a zenekar mögül a négy-

totUi azoknak a szobroknak a jegy
zékét. amelyeket el fognak távolítani 
a közterekről. A szobrok soi-sa fö
lött a legközelebbi közgyűlés dönt 
Mintegy 150.000 forint szükséges ah
hoz, hogy Klebelsbcrg, Werbőczy és 
Tormái Cecil szobrait eltávolítsák, ele 
a főváros „eltanácsol" a város kü
lönböző közterületeiről egész sor ka
tonai és csendőre mi ékművet is. Kle-
beésbe-rg szobra helyén állítják fel

szögű arénába, ezüst cipőkben, * I ,  r jy  ,  ' .  .- - - - - -  —  ! kouő szobrát.
ín.-.- -.à deltán családjának ku-kék'szokny ócskában, nagy kék sze

ntekkel, csigahaja a vállán. A ze
nekar lélegzetet vesz és halkan 
Intonal, a gyermek énekelni kezd. 
Édes, buta kis amerikai songot 
gügyög, azt az örököt, ami a szív
ről és a szerelemről dalol, akármi 
is a címe. Did my heart beat, 
did I fall in love, csücsöríti a vo- 
röshajú, pici porcellánbába, rózsa
levelekből préselt testecskéjével 
hajladozva a taktusra. Hirtelen 
csend lesz, a. zene is átszellemül, 
nem zavarja kacaj, diskurzus, si
koly. A gyermek táncolni kezd, a 
neve Darlene Walders.

Mi <?2 a szűzi mosolygás, amely 
ennek a jazzre hangszerelt, hajas- 
babának a mozdulataiból árad? 
Mi ez a friss jókedv, amely hety
ke k,is figurájából friss zuhany
ként ömlik s amely rögtön valami 
édes bámulatban tartja fogva az 
embert, hogy csupa szemmé válik 
« a cigaretta sercegve ég csonkig 
az újjai között?! Ez a repő.esés és 
esapongás, a saltomortáléknak ez a 
hancurozó viharzóna, amely oly 
testetlen s (legnehezebb ákrobatiz- 
miLsában is) oly válószínűtlenül 
könnyű és légies, mint a holdsugá
ron táncoló tündéreké, valami cso
dálatos testi állapotot teremt: 
mintha levegő helyett oxigént 
szívna be az ember, hirtelen köny- 
nyünek érzi magát és szívével, lei
kével mosolyogni kezd. Egy mámo
ros kis pon.ny vágtáit körbe a bar
na parkett négyszögében, rozsda
vörös sörényű, tökéletes Ms Zieg- 
field-csikó, aki ártatlan kacér kis 
derekával, selypítve begördülő tér
deivel maga a bimbózó testi ta
vasz. Hogy repül, nézd, hogy pat
tom, forog, lobog, alig érintve föl
det, láthatatlan szitakötő szárny ács- 
káin lebegve, hogy hull a salto 
egéből a spárga örvényébe s hogy 
pattan belőle újra földre, kis szók- 
nyácská.ját forrón meglibbentve, 
mint egy gyermeki Circe, aki til
tott paradicsomot Íg é r ...

Milyen szerelem jutalma lehet 
ez a csöpp kis női csoda, milyen 
apa és milyen anya gyermeke, mi
lyen ifjúság és milyen május aján
déka . . .  Az ametisztkékszemű 
gyermek ma még kis pajtásait mu
lattatja önfeledten, a tavaszi rét 
virágain táncolva s nem érzi ma
gán a felnőttek tekintetét. De hol
nap talán, talán már holnap . . .  tá~ 
gabbra nyílnak az ametisztszemek 
s a bimbócsókra nyíló szájon kis, 

~JA kkJiőJ. „mos oly.- jelcvlkgsá v.
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szőne te. Hálásan köszön jük mind
azoknak, akik drága testvérünk:

együtt ' éreztek. Dr. Szentpétery 
Gyűl óné Egyed Vilma, dr. Egyed 
Béla.

f"  c. ? > Ch n t o i ®
A Reggel hirt adott már arról,

hor.y a Gazdasági Főtanács „a gaz
dasági életben érezhető ideges han
gulat" miatt nem járult- hozzá a 
tőzsdén a Pénzintézeti Központ út
ién esz közlendő intervenciós vásár
lásokhoz. Megbízható értesülésünk 
szerint

a Főtanács de kies ét egy Inter
venciós vásárlás előzte meg.

Az első kísérlet alkalmával 500.000 
forintot fordítottak intervenciós vá
sárlásokra, hogy a mélypontra süly- 
lyedt papírok további áresését meg
akadályozzák, de a félmilliós befek
tetésnek semmi gyakorlati eredmé
nye nem volt.

— •A kávé házak zárórája: reggel 
4 óra. A  belügyminiszter elrendelte, 
hogy Budapesten és a törvényható
sági jogú városokban a nyári Idő
számítás alatt reggel négy óra le
gyezi a kávéházak zárórája.

— Fertiss Pali t©m3Íéae. Hétfőn
délután féiháromkor temetik a Ke- 
repesi-úti halottasházból Pertiss Pa
lit, a hí reá cigányprímást, A fövá- 
rosbó] ás a vidékről hatalmas citfány- 
zenész sereg gyülekezik Pértis3 Pali 
ravatalához, hogy száz szál cigány 
hegedűjén borongjon fel ez ősi te
mető nóta: „Most van a nap leme
nőben . . . "

$ * < S k f Ü  Ú^8J3Í&
m o s z k v a i  k ö v e t  

t á r g y a l á s a i
SzeMű Gyula moszkvai követünk 

megbeszéléseket folytat Dlnjöyés nai- 
nisztcreínöbkeS, Mihályt! ideiglenes 
külügyminiszterrel és kihallgatáson 
jelent meg Tilő.y Zoltán köztársasági 
elnöknél. A Segge! értesülése szerint 
Ssckfü egyelőre visszatér Mosz
kvába.

— Rendőrkézre került Pintér 
doktoraié, a kistarcsai nyilasok 
péxffltárosnője. br. Pintér Nándor 
orvos felesége 1839-ben beiratko
zott a kistarcsai nyilaspártba és 
ott vezetőszerepet vállalt. Nyilas 
teadélutánokat és önképzőkört tar
tott fenn, majd átvette a pénztár 
kezelését, amelyet •— néhány nap
pal később elsiklcasztott. Pintêrnët 
emiatt kizárták a pártból, mire az 
assgóny beiratkozott az óbudai 
nyilaspártba. Közben a kistarcsai 
piacon nagy tömeg előtt német- 
barátságát hangoztatta, éltette 
Szálasít és kijelentette, hogy a 
zsidókat ki kell irtani. Hosszas 
nyomozás után most fogták él 
Pintérnél, aki ellen az ügyészség 
népellenes bűncsélekmény miatt 
emelt vádat.

A hét mi ember
Középmagas, szikár, ogy deka zsír sincs rajta, kis kajla 

bajsza van, csendes kék szem®, halk hangja s Igen tfoztesség.
tudó modora. Magyar paraszt, örökkön egyforma emberi típus, 
nem panaszkodik soha. nem kér semmit s csak ekkor beszél, hí» 
kérdik. Itt dolgozik Pesten, de a cselédjévé’ együtt fcJagykétán 
lakik. Reggel félháromkor kel, vasúton jár be a fővárosba, dől- 
gozik délután ölig, ebédet nem eszik, C3ak egy szelet szalonnát, 
kenyeret, hagymát. Délután ötkor végez a munkájával s Indul 
vasúton hazafelé. Kilencre jár az idő, mire hazaér, akkor meg. 
öntözi a kertjét s kimegy kapálni e szőlőjébe. M«jt van szőlője 
Is, egy hold. Vasárnap permetez. A szőlő a muH évben bősége, 
sen hozott, abból iskoláztatja a két gyerekét. A bére csekély, 
de megél belőle, mert krumlit, babot, borsót megterem a földje, 
a bizony, mondja: „szerényen élünk!" Kora tavasztól ké9ő őszig 
nem alszik, csak napi három-négy órát, mert mire vacsorához ül, 
van vagy féltizenegy s hajnali szürkületkor már felkel. Mindezt 
a világ legtermészetesebb hangján mondja el, s nyilván meg
győződése, hogy ez a dolgok rendje, ennek így kell lennie 
Olvasott férfiú ez a kátal magyar, pontosan tudja, miről van őzt 
oz országos politikában, ezt Is tudja, hogy ami a világban folyik, 
nem mós, mint „harc a piacokért". De ezt mendja, nem az 6 dclcj-s, 
hogy ebbe beleszóljon. Az Ö dolga, hogy Pesten dolgozzon. 
Kátén a szőlőt megművelje s a családját eltartsa. A háború előtt 
nagy könyveket írtak a német gazdasági csodáról, a némzi 
„Wiríschaítswundorról". A magyar gazdasági csodáról Igen kevó; 
szó esik, bár a legkajónabb külföldi megfigyelő Is mégállapítja, 
hogy a magyarság' csodálatos eréllyel és munkokészsóggel hoztá 
rendbe romba döntött házát. Ez a magyar paraszt, ez a kétai em
ber, ez a munkás és egyholdas szőlőbirtokos, emberi hangya, 
©ki 18—20 órát dolgozik naponta — ez a magyar csoda nyitja. 
Ez az emberfajta, amely csodálatos kertet varázsolt a homokon, 
kiállóit és lebírt minden hódoltságot, túlélte minden Idegen és 
feudális urát, minden tudományos készültség nélkül ia pontosan 
tudja, hogy minden emberi haladás, minden új érték forrása a 
munka, s amely a maga mynkóját zokszó nélkül állítja az ország 
szol^Siaíába, anélkül, hogy nagy szavakat az ajkéra venne. Meg
hajtok a kátal ember e lő tt .,,

K ISS  DEZSŐ

A spekuláció hajjaar fölfedezte az
intervenciót, megjátszotta és 24 
órai átmeneti enyhülés után az 

árak tovább estek.
Az Intervenció iríő — mondották il
letékes helyen — olyan feneketlen j 
hordó, amire a kincstárnak nincs
pénz© és ezért a további intervenció 
tervéről le kellett mondani.

— Házasság. Szakaslts Antal mi
niszteri osztályfőnök házasságot kö
tött Boros Lenkével Tanuk voltak: 
Schiffer Pál nemzetgyűlési képviselő 
és Bariba Károly.

a

9îÊr

K2á©irJ
Külforgalnnl S5»T* 

e x p c5 r  É - Sasa p  ő r t  
tevélkeiray ségét

te íuife W‘A> <*•> « U A •** ■* ÚS* ̂  ***- Or?

<rfa . „ „ y  Fogd Jaoioo?
Vasárnapra virradó éjszaka a sas

halmi Szabadság, és Tiszta-utcák 
sarkán halálragázolt a teherautó egy 
kerékpáros íiataiembert, majd — io- 
vábbrobo'gott. A halottat a környéio- 
beli lakosiok nem ismerik fel. Zse
bében kétféle névre állított irato
kat találtak: Fábián Mihály és _ Fogd j 
János irományát. A rendőrség 
igyekszik kideríteni: lei az áldozat/

A Reggel hotelekéi ezelőtt hírt 
adott arról, hogy a fűszer- és gyar- 
matárubehozatalt kizárólagos jog
gal a Külforgalmj Rt-ra bízták. 
Értesülésünk szerint illetékes he
lyen a Külforgalmi Rt. exp ert  
import tevékenységének további 
fejlesztésével foglalkoznak és ki

Ú jr a  t á r g y a l j á k  
Karácsonyi G an? do 
szegedi plébános 
háborés bűnügyét

Tteeaikótóvá fegy házra ítélték 
annakidején az egyik szegedi plé
bánost, Karácsonyi GuicLot, mert 
1945 karácsonyán a templomi szószé
ken a németeket dicsőítette és igye
kezett felkelteni a félelmet az oro
szok ellen. A NOT alaki okokból 
megsemmisítette az ítéletet és új el
járásra utasította a népbíróságot. 
Most már nem a szegedi népbíróság 
tárgyalja a volt plébános ügyét, ha
nem a budapesti népbíróság Gál- 
falvy-tanácsa, amely hétfőre tűzte ki 
a tárgyalást. A 60 éves plébánost

akarják terjeszteni egyes tömeg- j g j ^ ként a NOT «^ ad lébra  he-
ciklcekre, valamint a nagymennyi- j * 
ségben szükséges elsőrendű gyér-

— A PoÜtika, Oltványi Imre és 
Katona Jenő hetilapjának vezér
cikkét „Miért állunk a baloldalon?" 
Oltványi Imre írta. Az e heti szára 
rendkívül értékes és érdekes taor
táiméból kiemeljük Katona Jenő 
nyilatkozatát egy prágai lapban, a 
szerkesztő Padi Ferenc tanúim á- 
hyát, Károlyi Mihály, Frey András, 
Gogolák Jenő, Holly Jenő, Kele
men Gábor, Egri Pál, Argus, Szat- 
mári Jenő, Gyárfás Miklós cikkeit 
és Stella Adorján hűséges és finom 
portréját Egyed Zoltánról.

— ÜJ gyógyszer a gyomorvérzés 
ellen. Dr. Byrn« M. Daly amerikai 
orvostanár bejelentette^ hogy „trom- 
bin" nevű véralvasztó anyagot fede
zett fel, amely a gyomor- és bélvér- 
zést azonnal megszünteti

— Heiföa feecMÏxSfiik az ellenállási 
igazolványok felük v teá láaa . Az el
lenállási mozgalommal kapcsolatos 
felülvizsgálat ügyében a miniszter- 
elnökség kezdeményezésére az érin
tett szervek bevonásával e hó 16-án 
délelőtt 10 órám érelcezletet hívtak 
össze. A kérdés végleges rendezé
sére rendelettervezet készül, amely 
már a legközelebbi miniszterta
nács elé kerül.
_ ÍH egyetemi magántanárok. A

Pózmánv Tudomdoye;‘yetem orvos
karán dr. Sellçl Garni lót, dr. 
Fischer Antalt, dr. Ötvös Ervint 
belgyógyászaiból, dr. Király Józse
fet, dr. Ai’da Tibort sebészetből, dr.

tá si nyersanyagokra is. így például 
gumira, gyapotra, gyapjúra és 
bőrre. A  kérdés megvizsgálására 
és sürgős javaslattételére a keres
kedelmi mmisztérium, pénzügy- 
rnimsztérium, ipar ügyi miniszté
rium, a Gazdasági Főtanács, az 
Ár- és Anyaghivatal és a Nemzeti 
Bank kiküldötteiből ‘ bizottságot 
alakítanak.

•to.V

vérezrti vágyó első szerelem mo
solya. Aznap fog Darlj/ne Welders 
legszebben táncolni életében.

Es meg fog gyógyítani minden 
kit, aki aznap boldogtalan lesz.

(1933 december 11.)

— Kitüntetések. Széchenyi Ferenc
Bős z kárt v c-zérig azgató -hely ettesí^
Maróii Károlyt, a Beszktólrt üzemi 
bizottsági elnökét Palkó Sándort, az 
Athenaeum vezérigazgatóját és dr. 
Hahn Sándor tanâcsnolcot a Magyar 
Köztársasági Érdemérem tiszti ke- 
rasztjével, dr. Cnikszenthy Rezső mi
niszteri tanácsost, dr. Varvasovszky 
László külkereskedelmi főtitkárt, a 
Köztársasági Érdemérem arany, dr. 
Gáspár Ödön miniszteri titkárt, ar. 
Józsa Dénes miniszteri oaztályvaná- 
csost pedig a Magyar Köztársasági

1

A pamutáruoiosztás új rendje 
kiskereskedelem áruit bárhol,

lehetővé teszi, hogy a 
tehát Ismét régi, bevált

*
I

és kipróbált nagykereskedőjénél szerezhesse be.
Felkérjük tehát kartársainkat, hogy „G" pontjaikat azok
kézhezvétele után haladéktalanul küldjék be nagyke
reskedőikhez, ahol a szelvényes és szabadáru ellátásuk

biztosítva van.

Cj'orffyli ouvX As or. "Ti”. jy. .MlívT.tSí úbíAáiWWt' o-ust fokonatjàvaÆ'i;ünt-efe
Jóst nő gyógyászatból, dr. de Chatel 
Andort rheumás betegségek tárgy
körből magántanárrá habilitálták.

— Orvosi hír. R. dr. Ladányi Jo
hanna .fogorvos rendelését, V., Szent 
István-körút 24. áléit megkezdte. 
Telefon: 128—004.
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ték ki.
— Külföldön élő ujmgdíjasok a

jövőben csők kivételei? esetben kap- 
* nak nyugdijat. Elsősorban azok fog- 
1 nak kapni, akik a nyugdijat itthon 
! élő hozzátartozóik támogatására kí
vánják fordítani.

•— Felszabadították a sertéshús 
árát. A köze llátásügyi miniszter ren
deletet adott ki, amely szerint a 
sertéshús árát az eladó és a vevő
szabad megegyezéssel állapíthatja 
meg. A sertészsír, szalonna, háj éq 
tepertő, valamint a füstölt sonka
legmagasabb fogyasztói ára továbbra
is érvényben marul.

• Volbódi ékszer Jólétben <tíszít — 
szükségben segíti Ékszermodeilek 
SEREGINÉL; Haris-kőz 8.

Felkérjük továbbá azon t. Kiskereskedő kartájainkat,
akik erre vonatkozólag mér írásbeli ígéretet tettek,
hogy ezt váltsák be és szelvényeik kézhezvétele
haladéktalanul jelentkezzenek, hogy az áruk izéHítáia

A nagykereskedelem becsületesen és eredményesen 
tölti be feladatát: a gyors és jó áruellátást!

mielőbb megkezdődhessék.

SZÖVETKEZZETEK VELŐWI
fl n a r  fsxtilniflieits&ssíi.
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tits át biztosíthatjuk.
Az olasz békeszerződés ratifikáció
jával — mondotta még as elnök — 
lezártuk az olasz-ara çrikai kapcso
latok szerencsétlen fejezetét és 
ezzel új kor kezdődik, amely elég 

i az olasz nép reménységgel és bi
zalommal tekinthet. A z  amerikai
aknak nagy elégtétel, hogy Olasz
ország mellé állhatnak, amikor az 
olasz nép felépíti új demokráciá
ját és helyreállítja elvesztett sza
badságjogait.

New York, június 15.
A szombatra virradó éjszaka a 

Chicagóból Washingtonba induit 
gkymaster repülőgép, amely ötven 
utast vitt magával, lezuhant. Mikor 
rábukkantak a repülőgép ronc3?ai- 
rábukkanlak a repülőgép roncsai
én osrveücn utasát sem találták

Ries igazságügymmiszter és Major NŐI einoh nyilatkozik A R e g g e ln e k
Vasárnap a halálbüntetés eltör

léséről beszélgetett A Reggel Ries 
István igazságür'yminisztemvl. A 
beszélgetést az tette időszerűvé, 
hogy a Szovjet az Egyesült Nem
zetek szervezetében felszólította a 
világ nemzeteit:

*

— A nemzetgyűlésben, a költségvetési vita során 
— mondotta az igazságügyminiszlev —  hangoztat
tam a halálbüntetés eltörlésének szükségességét és 
ugyanakkor utasítottam a törvényelőkészítő osztályt, 
hogy a kodifikálásban levő új büntetőtörvény könyv

tervezetből hagyják ki a halálbüntetést!

aki így véle-

kö vessék a Szovjetunió példá
ját és tőréijék cl a halálbün

tetést,
mert az élethez való jog megillet 
minden embert és ennek az elv
nek szerepelnie keli az emberi 
jogokról szerkesztett nemzetközi 
alapokmányban is

lálbüntetéf? eltörlésének időpontja 
mindenkor az ország erkölcsi és 
politikai erejéhez igazodik. Igazi 
aranykor lesz az, amikor a világ 
erkölcsi és politikai biztonsága 
olyan iokra emelkedik, hogy o 
halálbüntetés szükségtelenné vá
lik. Kétségtelen, hogy az élethez 
való jog a-  minden ember joga!

A  halállal büntetendő cselek
mények éppen ezt a jogot fe
nyegetik — a bűntettesek ré

széről!

A halálbüntetést~ tehát akkor le
het csak észszerűen eltörölni, ha. 
ez a fenyegetés vagy megszűnik, 
vagy jelentéktelenné válik. így 
azután saját erkölcsi és politikai 
erejéről tesz tiszteletreméltó tanú
bizonyságot minden ország, amely 
eltörli a hal ál büntetést. Szeret
ném, ha — Magyarország is mi
előbb tanúságot tehetne erről!

is s is i í®  e
Nyá rád y Miklós pénzügyminiszter, mint az uj 

talos esküje letételére a jövő hét elején néhány n 
zik. A  pénzügyminiszter hosszabb ideje Moszkvát 
hat és ezek befejezésére visszautazik Moszkvába.

2 3  f© S 2s í e g © í á s í  k ö v e t e t i  e l  e g y  toéssssp sU ssít
tataikon! bűnözök bandái adtak ben. A lányok „munkadíja" — a 
munkát az elmúlt 24 órában a cukrászdákból zsákmányolt édesség 

apesti főkapitányságnak. Kézre- volt! De a négytagú bandan kívül 
ilt az a négytagú betörőbanda is, szombat óta lazssan nyomozna^ cç j  
>ly egy hónap alatt 23 betörést hattagú „betörőtársulat" után is. 
etett el: vagyis majd mindennap Ezek a fiatalkorúak a völgyiueai a - 
inkában" voltak! A Bartók Béla- meneti flúotthonbol szöktek msg: 
B9. alatti házban fosztottak ki szökés előtt azt mondák tálsaik- 
trafikot és annyira kedvet kap- nak, hogy kivándorolnák, valaaov 
ehhez az „üzletághoz”, hogy tengerentúlra, a „lehetőségek hazá-

jába“ , napnyugat felé tartanak es 
.vetették magukat a trafikbeto- útközben, hogy megéljenek,

látták el az utca cl0arettaáru,att « ■ »  fórnak ̂  vissearettenW egy
a Teleki-tér zug-cigarettiatőzsdé- kis utónál ;ás tol, vagy betoiCutol

Csak*úgy mellékesen jártak el 6em-
fogatai^cukrászdákba *  Mivei pontos személyleírásuk a
mos Fogyasztási  ̂ Szó vétkévé t rend5rgég kezében van és kiadták
íjaiba: ezeicbó. a h y ^ ellenük a rádiókörözést a „tenge-
rot és má3 é k s z e r e k e t  loptak. rentúli utazásy. alighanem már -
banda egyrk ifjú term á k  al- a Dunántúl kénytelenek lesznek
?  J alí  ^ S éi3lmá r : â í  megszakítani. . .  De a fáradhatatlan 
doztek be és z r .  . . . .  rendőrség még egy fiatalkorú „U-
! A ház lakói vándorló" után nyomoz: a kispestit, mujd a nyomozok rajtaütöttek ^  jézsef_utca számú házból
ejtett raktáron, ahol meg is ta- eltünt Megyeri Sándor 17 éve.: nap
ák a zsukmá y 87 _ • számos, ö  is azt írta búcsúlevelé-
jyremonyu fia alokn ben, hogy Amerikába akar eljutni.
jú lAnylsmerőselk voltak segít- Anyja bejelentette, hogy valószínű

ségükre leg egy csavargó barátja csalta el
jt<M*>nt«Ai<ár.cis\U AmW értékesítésé- ■ magával.

nácsa elnökéhez is 
kedik a halálbüntetés eltörléséről: 

— Igen örvendetesnek torta- 
nám, ha a Szovjetunió felhívásá
nak minden nemzet eleget tudna 
tenni, közöttük Magyarország is. 
Kétségtelen azonban, hogy a ha-

A most készülő új büntetőtől vény 
könyv-javaslat előreláthatólag

csak a jövő évben kerül be a 
magyar törvénytárba.

Kérdést Intéztünk Major Ákos
hoz, a Népbíróságok Országos Ta-

a másikat elfogták
Schwadb gyanútlanul kinyitotta 

az ajtót és abban a pillanatban

felakasztotta
Nyíregyháza, június 16.

IA Reggel tudósítójának telefon- 
jelentése.) Szombattá virradó éj
szaka, félegy tájban bezörgettek 
Schwalb Gergely burgonyabizomá
nyos penészleki házába. Schwalb, 
aki a szcdáldemokratapárt helyi 
szervezetének titkára, felriadt ál
mából.

— Keljen f e l t . . .  Nyisson ajtót, 
Schwalb ú r !. . .  Beszélni kell magá

val! — szólalt meg az 
egy rekedtes hang.

zseb villany lámpa éles fénysugara villant a szemébe, 
amely elkápráztatta, majd hatalmas ütés? zúgott a 
fejére, valaki megragadta a kabátját és betaszította

a szobába.

Ott aztán le akarták tepemi tá- kosságra gondolt, de a rendőri nyo
madói, de Schwalb nem adta meg mozás néhány óra alatt megállapí- 
magát, öklével nagyot *ujtott egyik tóttá, hogy Schwalbot nem politi- 
éjszakai hívatlan vendégnek a fe -  kai okokból ölék meg. A gyanú
jére, mire a másik kést rántott elő o la jos Gyula 28 éves és Dorogi 
a csizmaszárából és Ferenc 19 éves munkakerülőkre

oldalbaszúrta a védekező em- terelődött,
b®rt" okik az éj folyamán eltűntek a köz-

Schwalb még akkor is tovább küx- sépből. Hajnalban megtalálták Oia- 
dött, megmarkolta a kést, amely jós holttetemét. Mikor érezte, hogy 
csontig belevágódott az ujjaiba és nyomában vannak, 
segítségért kiáltozott. A  iármára magát, Dorogit
felébredt a szomszédja, Tamás nődig még a reggeli órákban ©1- 
Endre gazdálkodó, aki felriasztotta fogták,
a falut. Alig múlt néhány perc, mi-, A két gyilkos személyes bosszúból

_ , ölte meg Schwalbot, aki két évvel
vas villás, dorongos emberek CMlött &t hu*a a deportálásból és
rohantak Schwalb háza felé, ^ zségben  mindenki becsülte és 

de akkor már csak a vérében let- szerette.

az üzletben

Akkor használjon h e l y e t t e
r í  | U  I  lúg- é9 klórmentes
W 1 IC  1 folyékony áztató 
V I  ■ mosószert.
Időt, szappant, munkát takarít.
Tehát használatban a legolcsóbb. 
Egy próbaüveg 20 liter vízhez

elegendő.
SIDOL gyártmány.

S Z A K K É P Z E T T  C É G T Ő I

BR VAROS1! Napszem üveg ktt-

IftiKA-rofOJ “ S X J
V., Pető! I Sándor-Ö. 10 minden erősségben.

G A Z D A G  c irk u sz
Marx-tóren este 8, v., ü. d. u. 4, 8-kor 

Nagy előadás.

Dloptrlás napszemüveget Ismét kap

VAJDA MARIANNE iáuz.ré.it#i
T.: :)8/>—132. VI., Városház-u. 4.

S T O O W Y I X T  A KDANV1 F O T O -O P T I K A
^ajút csiszolóüzememben bármilyen kom
binált színes v. fehér üveget rendel*» 

szerint U elkészítek.
Budapest» Váci-utca S3. — Tel»i 181—1W.

JCUTfifíSSge* napv^S8R" félóra múlva meghall
A rendőrök vérnyomokat talállak, 
amelyek a háztól élvezettek mint
egy kilométernyi távolságban.

A gyilkosok egyike tehát meg
sebesült Schwalb ütéseitől!

Penószlekan nem aludt ezen az é j
szakán senki, világosak voltok az 
ablakok, ez  emberek az utcára se-

Mindenkl politikai gyu~

V , Vörösmarty-Wr «.
rökéletea ama Úti-munka kidolgozási rlúean és ízlésesen 

felszerelt- áruosztályén 
felkészülve vávja t. vevőit

éyfiKM -Um bral
dioptrláa ntptiernttveitk.

m a r t o n -o p t i k a
ViGáohirU a k r o i i a t a
^  ^  csoport ffllépuek »G A Z D A G  clrkMoacb;:..R. oodayászAt legolcsóbban kiszállja PAS-boy, 

király-utca C. Telefon; á2ó-l63
r% . i m u t M í t  n  . ’ M l .»• r . f S W * VreglettekIV., Efrycf.cm.u 11. Saroltllzlet

v e g y t i s z t í t ó

ú



0 i w r  jtfnita m  "

¥HSRaiagldő—zápcresS
Eddig bevált a Medárd-naphoz 

fűzött néphit. Az elmúlt héten 
nem volt nap, amelyen kisebb-na- 
gyobb csapadék ne lett volna és a 
Meteorológiai Intézet vasárnap 
délután 3 óraikor adott tájékozta
tójában továbbra is esős, helyen
ként zivataros idő várható. Nyu
gat- Európában, Franciaorr?, á gb an,
Hollandiában és Belgiumban erős, 
viharos északnyugati szél uralko
dik és «az időjárás rendkívül csa
padékos. K^zép-Európában erős a 
feVmelegedés, mely Magyarországra 
is kiterjed. Hazánkban Debrecen
ben ma 30 fokot mértek. Az Alföl
dön az éjszaka folyamán erős volt 
a lehűlés, egyes helyeken 12 fokot 
is mértek. A hőmérséklet vasár
nap délben Budapesten 23 fok j eleimét a második helyért! Az össze
volt. Ami a távolabbi eseményeket csapás 1:1 (1:0) arányban eldöntetle-

A megdöbbent sporlkëæëraség kérdése a ffuftbaHbírálktaoz '
M ié r t  s ie m  t ö r i k  1© a  fa t fe a S i- p a n k r á e lé f?

Szombaton is dúlt a „fogd, alsói éred7’ játék! -
Több mint tízezer néző jelent meg 

szombaton a Csepel—Ferencváros
labdarúgómérkőzésen. Ez a szám re
kordnak számít: a labdarúgó-baj
nokság a végéhez közeledik, érdek
lődéssel kísérik a Ferencváros küz-

mondja a Meteorológiai nül végződött. Az első félidőben a 
élénkelbib délnyugati, I Csepel támadott többet és megérde-

flleti, —
Intéze*
később nyugati szél várható, sok 
helyen záporeső és zivatar. A hő
mérséklet alig változik.

melle a vezetést Keszthelyi 11. gól
jával. A második félidőben

magához tért a Ferencváros ja,
sok veszélyes támadása után nagy- 
nehezen kiegyenlített a mérkőzés 
utolsóelőtti percében, Hr. Sárosi ré
vén. Ebben a játékrészben a Fe
rencváros volt jobb, talán a győzel
met is megszerezhette volna!

Birkózás, vag y labdarúgás?

Vádiratot adtak ki 
a Gazdasági Főtanács

Az utóbbi időkben furcsa jelensé
gek harapóztak el a labdarúgó-pá
lyákon. Ha csalt azt látnánk, hogy 
az idegfeszítő labdarúgó bajnoki 
végküzdelem múló „kisiklásairól*1 
lenne szó, talán könnyebben ejnéz-

Q&yik e lő a d ó ja  e llen  —  n  íp -  j nénk az esetekét1. Sajnos, túlnőnek
ellenes bűncselekmény miatt!

Szombaton fejezte be a nép
ügyészség dr. Brassányi György, a 
Gazdasági Főtanács egyik előadó

ezek a helyi jelentőségen és köny- 
nyen tévutakra vihetik a magyar 
labdarúgást. Erről írt Feleki László 
is a napokban „Birkózás, vagy lab- 
darúgás** című cikkében. -  . . .  a védő

egyik játékvezető sem figyel.
meztette

jának ügyében a vizsgálatot. Meg-1 szere^ si ^iján 7"iQAo derékon ragadta a kitörő csatárt és
á!3 f^  ’ h0By S  Dugovics Titusz módjára magávaloktobareben a mosonmagyaróván rtntotta a MegdSbbentS, hogy
munkásszázad parancsnoka v o lt1 J

amikor a munkaszolgálatosokat
Palántára vezényelték, bevagoní-

jrozás után a kocsikat belakatol- 
tattá és napokon keresztül tartotta %
szerencsétlen „ T i  l  a jroeífit- hangzanak tí a labdarúgóSpcrt szak

ién l.oc..iketrecben. értő vezetői, de a nagy nézdköeőn-
az, hogy Brassanyi utotte-verte, gég köréböl is.
éheztetle, súlyos fegyelmi gyakor
latokkal kínozta az elcsigázott j «us** |
munkaszolgálatosokat, sőt — még I 
a keretlegénységgel is kegyetlenül Amint ezt a ezombatdélutánl mór
bánt. _ I kőzés is bizonyítja — semmit? Meg

történt, hogy a kitörő Mikének el
kapták hol a lábát, derekat, hol pe
dig a nyakát. így tartották vissza 
fi góllövéstől a kitörő Szabót is. S 
a Játékvezető? — egyszerű szabad
rúgással elintézettnek vélte a dol
got!

A játékvezetőnek fontos ezer 
van a játékstílus, «  játékfelfogás 
alakításában. Tőle függ hogy meg
óvják a magyar labdarúgást a nem
zetközi blarnázetól. Legutóbb a po
zsonyi Bratislava ittjárt Skót edzője 
jelentette ki:

Bbürótág
ûtiSi8§âk B M w ö f

Brauchitsch tábornagyot, a keleti 
front egykori főparancsnokát, Gu- 
derian tábornokot, a német vezérkar 
volt törökét és Dembach SS-tábor- 
nokot, aki Varsó felégoi ősét meg
parancsolta, és számos máé német 
tábornokot kiszolgáltatnak Lengyel- 
országnak, hogy lengyel bíróság elé 
állítsák őket. Brauchitsch táborna
gyom holnap Varsóba kísérik.

Veress Antal művészi oklevelet 
kapott. Veress Antal, a Párisban 
tartott nemzetközi zeneverseny dísz
oklevéllel kitüntetett ifjú hegedűse 
nyiiyános pályázati hangversenyen 
kapta meg a Zeneművészeti Főiskola 
művészi diplomáját. Gábriel Ferenc 
kitűnő tanítványa, ..22. éves, Veress 
Károly ismert Cigányprímás fia és 
Kóczé Antal unokaöccse.

tisztátalan a labdarúgó-játékunk!
Csodálkozással állapította meg, hogy 
mily nagy jelentősége van, főként 
a védők játékában, a késnek. Egyik 
nagyhírű válogatott-játékosunkról, 
aki pedig a legkiválóbb labdarúgók 
kői\é tartozik, általános megrökö
nyödésre azt mondotta: nem Igazi 
játékos, meri nem a lábával, hanem 
a kezével játszik/ A szabály aot 
mondja, hogy a «partszegén  JátÁr 
kost là. kölT âiittattîr Ax-a&gol jé - 
tékfelfogáa szerfalt

a kézzel való Játék a Degsporé-
szerűtlenebb.

Ha ez a játékmódszer beidegződik 
nálunk, kellemetlen meglepetések 
érhetnek külföldön, afapl pedig a 
magyar labdarúgás éppen tisztaságá
val, sportszerűségével alapította 
meg a világhírnevét,

< A magyar sportközönség nevében 
kérő szóval fordulunk a* MLSz-hez 
és a JT-hez: üljenek össze, hatá
rozzák el hogy egységes játékfelfo
gást honosítanak meg, amelyből a 
fent Vázolt szabálytalanságokat vég
kép száműzik. Ne engedjék, hogy a 
magyar labdarúgás a kétes értékű 
pamkráció színvonalára süllyedjen/

Ki lesz a második?
Á labdarúgó-bajnokság vasárnapi 

fordulójának legérdekesebb össze
csapása az FTC-pályán folyik, ahol 
a bajnok-jelölt Újpest a Vasassal 
küzd. Sokan az Újpest első helyé
nek veszélyeztetését várják egy eset
leges Vasas-győzelemtől. Ez azon
ban teljesen valószínűtlen. Az Új
pestnek már egy pont is elég a baj
noksághoz és nehezen hihető, hogy 
három mérkőzésen ennyit ee szerez
ne meg. A Vasas pontszerzése a má
sodik hely miatt fontos!

Szinte egyforma esélye van « 
Vasason kívül Kispestnek és a 

Ferencvárosnak fa,

bár ae utóbbinak a helyzete a leg
nehezebb. A végeő sorrend az utol
só fordulón dől el. A Kispest Deb
recenbe utazott. Soroksáron a szent- 
lőrinciek mérkőznek, Győrben á 
Halóddá küzd, Szeged a Testvérisé
get keresi fel. Perecesen „bányáka- 
csata" folyik a dorogiakkal, ja. 
utóbbi mérkőzésekén talán még ke* 
ményebb lesz a harc, mint a táblá
zat élér̂  állóknál. Még mindig Öt 
csapot küzd a kiesés ellen! Sorsába 
csak a Testvériség nyugodott bele.

imatt elmaradt Legjobb kerékpáro
saink így pihenten állottak ki a va»- 
sárnap délelőtt Kispesten rendezett 
háztömbkörüli versenyre. A 80 km-es 
versenyben Nótás és Moruai kör- 
előnnyel győzött Befutó: 1. Nótás 
(Előre), 2. Morvái (FTC), 3. Kucsera 
(FTC), 4. Kiss Ferenc (Előre). II. osz
tályok versenyében: 1. Kiss, 2. Fa- 
ludi, 8. Lédeczl (mindhárom Előre). 
A női versenyben a miskolci Szabó-

Blztagó atlétika! eredményafc
S z e g e d © ü

Több budapesti atléta-kiválóság 
j versenyzett vasárnap Szegeden. Győz
tesek: 100 m: dr. Tima (SzEAG) 11 
mp, 2. Máidon 11.1 mp, 3. Mindszenti 
11.2 mp. 800 m: 1. Garay (Vasas) 
1:56.2 mp. 2. Fekete (MAFC) i:59.2 
mp. 3000 m: 1. Izsóf (BRE) 8:43.4, 2. 
Németh (MTE) 8:49.R. Magasugrás: J. 
Dulgyov-al (MAORT) 186 cm, 2. Ko
vács (Győri ETO) 183 cm. 400 m: 
1. Radványi (Győri ETO) 51 mp, 2. 
Bánhalmi (MPSC) 51.2 mp, 3, Varga 
(Szöged) 51.6 mp. Diszkoszvetés: 1. 
dr, Józca (Postás 45.25 m, 2. Sifc (Por
tás 43.45 m.

A liudapest-kerülcH ifjúsági átló* 
tik ai bajnokságok első napján a leg
nagyobb küzdelem 1500 m-en volt. 
ahol Bojó (MTE) nyert 4:17.2 mn-F\t 
idővel Martinecz (MTK) ell en, • a’.?. ■- 
nçk ideje csupán 2 tízeddel volt 
gyengébb. A 100 és 400 m-eo Adc- 
mik (Postás) győzött 11.7, illetve f? 
mp-es időkkel. Egy szomorú érde
kesség: rúdugrásra egyetlen jel cm- 
kezd sem akadt!

Csuvik és MHr6 az Előre úszó ver
senyének bőse! Csuvik 59.8 mp-eo 
idővel győzött a 100 m-es gyorsáé diadalmaskodott Kovácsáé (Olim

pia) előtt. A felnőtt vaskerekesek 40 
km-es versenyében Tóbiós (Kara- úszásban, Mitró pedig 2:17.8 np-et
kán), az ifjúságiaknál Sípos (Philipe) 
volt az első. ^Kerékpárosaink legkö
zelebb június 20, 21, 22-én az MTE-  
versenyen csapnak össze, amelyen 
elindulnak a francia munkás kerék
párosok is.

Külföldi teftmiszhfrek. A Wimble
donban rendezett Anglia—Svájc nem
zetek közötti teniszversenyt Anglia 
nyerte S:2-re. A ken ti nemzetközi 
teniszbajnokság döntőjében a svéd 
Johansson és a® ausztráliai Sidwell 
jutott be. Johansson az ugyancsak 
svéd Bergelint győzte le 6:2, 6:2-re, 
Sidwell pedig, az indiai Ahmed ellen 
nyert 6:2, 6:1 arányban,

ért el a 200 m-es ifjúsági gyors- 
úszásban, ahol biztatóan úszott a 
második helyezett Kettest (UTE> is 
(2:21.4 mp). A MMUE 11:0 (4:0)
arányban győzte le a Typographic 
v izip ól ó cs ap atát

A BTK — II. Vasutas ökölvívó-m ér
kőzés hatalmas küzdelem után n 
BTK 0:7 aTényú győzelmével vég
ződött.

A középiskolás fővárosi if.júí-r :• 
sztnpompás sportümiep&éget rend? 
zett az FTC-pályán. Szebbnél szebb 
torna-, labda- és táncgyakorlatokat, 
mutattak be, a fiúk 4x100 m-es ('.ló 
versenyét a Szent István kereske
delmi, a leányokét az Erzséb?' 
leányiskola nyerte.

H vasárnapi galopp eredményei :
L Silvia.

L futam

2. Tarantella.
Futottak még;: Kemiy, Hajadon, 

Civil, ölnegyed hosszai nyerve. 
Bukméker odds: 8:10 reá. Tót.: 
10:1Ü, helyre: 10, 10, befutó: 32.

ML futam
L Marika,
Z Nurmi,
8. Vica.
Futottak még? Sunday, Se*r . « , 

Samu bácsi, Dunure, Kolozsvár, 
Hedvig, Hóvirág, Titike, SzenűrŐ, 
Imre. NyakbossKal nyerve. Bukmé
ker odds: 8:10 reá, V &  Ïbt.ï 10:12, 
helyre: 10, 12, 11.

fil6tás (Sföro) győzött a felt- 
petil házsömfekortiíl koréfe- 

páiot versenyen
«9omb«t eaböre "tervezett három-A a szemerké

hári
é k

Szabadka nyerni az Jlgetön?
Az alábbiak ezegint legalábbis ve

szélyes és kellemetlen következmé
nyekkel járhat, ha egy fogadó — fe
hér holló — nagyobb összeget nyer 
az ÜgetÔn. A szombati versenyek 
eiső futanoábaai a bukmékerek tíz
szeres pénzen jegyezték a seerinlw^ 
esélytelen Attilát, és jó ideig nem 
akadt érdeklődő, még e mellett a 
kurzus mellett sem. Egyszerre azon
ban megjelent a fogadási körzetben 
egy iomeretlen fiatalember és tíz-

t t»r i

A mozi neve
^elgfonezdipa

A film címe és főszereplője Az előadások kezdete
m m * * *

Amerikai filmek
CAPITOL Bocsánat, hogy élünk . . .  2, 4, 6, fl 4, 9> I
CITY 128—129 utca törvénye, R. Carrey YiZ, %4, %Q, ,%8 %4, %6>
CORSO Végre együtt, Irene Dunne 11, %4, %6, %4, lM, %•
CORVIN 389—968 utca törvénye, H. Carrey 13, 2, 4, 6, 8 4, 8, 8
5 " Végre együtt, Irene Dunne 2, 4, 8, 8 4, 8, 8
EI'IT Arab éjszakák, M. Montez 4, 8, 8 4, 8, 8
FORUM 189-707 Férfiszenvedély.......  %3. %8, %7, %9. %«. %7, %9.
KAMARA 4Ô3-S01 Szellemnek áll a világ . . 2, 4, 6, 8 4, 6, 8
KOSSUTH Bocsánat, hogy élünk . . .  3, fl, 7, 9. 5, 7, 9.
LLOYD 123—948 Gilcla. Rita Haiworth . . .  3, 5, 7, 9. 8, 7, 9.
OLYMPIA Casablanca, I. Bergman . 12, 2, 4, 6, 8 2, 4, 8, 8
PALACE 232—426 Állhatatos tündér ..........U, 1, 3, 8, 7, 9. 11, 1, 3, 6, 7, 9
PATRIA Arab éjszakák, M. Montez 4, 8, 8 4, 6, 8
P M K    ...Casablanca.. I., .Bergjnan . 1» 3, 8, 7, 9 u , 1, 8, 0 7 9
R.APOELÓ 223-899 Kacagó K ó p e á k ö h .....ír  t .......—

«  ‘

Ju lién  B en d a :
% i»  vagy földi demokrácia.

IAVOY 
CALA 

VAROS! 
ISTA

RTUDIO
S z a b a d s á g

Arab éjszakák, M. Montez 3, B, 7, 9. fl, 7, 8.
Férfi szenvedély.................. 3, 0, 7, 9. fl, 7, 8.
Tokiói küldetés, C. Grant %4, %8, 8 %4, */t9, 8.

Kelten a tengeren . . . . .  10, 12, 2, 4, % 810, 13, 2, 4, fl. fl

Angol filmek
Teherán, Martba Labarr . 143. %4, % 6, 8 143, ^ 4, g

KálclSor György 1
Jászi Oszkár

és a magyar ellónforradalom.

' A , O E M O K K A í í A
l e l k iís m r r b y Bm

Teherán, Martha Labarr 3, 8, 7, 9. «. 7, 9.

Francia filmek
ADY Máltai ház, V. Romance . . 2, 4, 6, 8
BUDAI VIGADÓ Szőke veszedelem I ..........4. 8, 8
OMNIA 42'',“ 669 Criatobal, az aranyhajó . . 3, 8. 7, 9.

4, 8, •
4. 6, 8
5, 7, 9.

B R t a Q  VISSZATÉR
M eg jsian t a

9

Orosz filmek
URÁN 1A 136—898 Éjféli Jeladás . . ................. 4, fl, 8
V r a M n i r p u n ^ H  a , ..... ................... ......  i ■«: » - p  i m m m m

Magyar filmek
8, 8

Át r iu m •tatpád, SzArínyl «va  x 4 h b  I* ft I I I

képekkel, illusztrációkkal, 
Rajzokkal.

1 forint

^  í ezer forintot helyezett el a lóra, 
mely öaszegot a bukmékerek öcwzes- 
sége tartotta, abban a faiszermben, 
hogy „palivá** van ‘dolgaik, aki nem 
ért az esélyek megítéiéftónez. A ver
seny lefolyása azonban azt mutatta, 
hogy aa illető Jobban volt informál
va* mint a bukmékerek, mert az ál
tala lefogadott ló számtalan hosszal 
igen könnyen győzött. Alighogy a 
könyvesek felocsúdtak meglepeté
sükből, máris támadásba mentek át 
éa a szerencsés fogadót az ügyeletes 
rendőrtiszt figyelmébe ajánlották an
nak kivizsgálása végett, hogy nincs-e 
az ügyben valami turpisság. Az 
ügyeletes nyomozó karrierje lendítő
kerekét láthatta a fiatalemberben, 
akitől elvette a pénzt, és beklsértet- 
tg toz őrszobába, ahol négy versenyen 
át Igyekezett -kihámozni, hogy vanre 
valami rendellenesség a fogadással 
kapcsolatban. Hiába faggatták azon
ban a szerencsés fiatalembert, neon 
tudtak semmiféle csalárdságot meg
állapítani és a néhány óráig tartó 
kihallgatás utón szabadon engedték, 
megfosztva őt attól a lehetőségtől, 
hogy a közben lezajlott négy ver
senyben visszsveszítsen valamit te
kintélyes nyereségéből. A példanél
küli eljárás általános fe'háborodást 
váltott ki és bizonyságul szolgált 
arra. hogy milyen kockázatos dolog, 
ha az ügetón a játékos nyer. . .

A részletes eredmények a követ
kezők:

Fna. : Fácán, Rosalinda, Bogár, Násía, 
Zalvány, Jéke. Tót.: 10:16, halyie: 38, 61.
88, betutó: 107, 1454. — II. 1. OáriUó
(Marschaib 4:10 reá, 2. Merész II. (Ben- 
köi 4. Fm. : Pazar. Tót.: 10:12, be/utó: 23. 
— III. 1. Édes (Marschall) 4, 2. Katóka 
(Jónás) 6:10 reá. Fm. : Vtraec. Katinka. 
Mády. Tót.: 10:46, helyre: 14, 13, beiutó:
89. — IV. 1. Jeanno d’Axo (Marschall) 
fl reá, a. Orfl D. (Fried) 6. Fm.: Guszl, 
Béla király, Nurmi. Tot: 10:10, helyra: 
11. 11, betutó: S3. — V. 1. Katóka (Jó
nás) 6:10 reá, 2. Édea (Marschall)
Fm.: Versec, Katinka, Mády. Tót.: 10:13, 
helyre: 11, 16, befutó: 35. — Vt. 1. De- 
rlírc-ború (Marschall) 4:10 reá, 2. Élel
mez (Maszár) 2, 3. Boailjka II. (Wiosner) 
4. Fm. : Ébl, Porno II,, Legenda, Napo
leon, Walsônkind, Betty. — VIL I. Ka
tóka (Jóná£) 4:10 reá, 3- Édea (Mar-
sohail) 1 ^ . Tôt.: — VIM- 1. Ad-
mirálj* (üunko) 1 2 .  Béla (Kovó.og) 4. 
3. Mirza (Fried) 6, Fm.: Drágám, Der- 
vieh, JSrnj, Furcsa, Tündo, tíerkule*, 
Jászó n . Tót.: 10:49, helyie: 14, 22, 37, 
betutó: 107, 22t>. — IX. 1. trénko (Jóná«) 
1 \z. 2. Pásztó (Gállá) 8, 3. Féktelen
tDeutaoh) 1£. Fm. : Honvágy, Gazella, 
Pityu, Hatulmas, fcUemór, Klyrla, Fene
gyerek, Vénusz, Kormoz, Mateosz, Jegyes. 
Tót.: 10:17, helyre: 12, 22, 24, betutó: 38, 
64. — X. 1. Idegen (Boldizsár) 8:10 re£, 
2. Erzsok (Gállá) 3, 9. Babér (Kov. U. ; 
Itá- Pm.: Tiszavirág, Osak rajta, Otta- 
wu. Szélvész, Kacér, Bokros. Tót.: 10 :18, 
helyre: 12, 20, 13, befutó: 42, 61. — XI. 
1. Igazgató (Buvunyi) 2%, 2. Bujdosó
(Gállá) 4, 2. Sárika (Kalmár)''1$*: Fia.': 
Baby, Bcliona, Ibis, Csibésa. Honpolgár. 
Tót.; 10:3(1. hoiyra: UL M, 13, beíuvó:
135, 78.

— JKocsuUl és OlaszoraaAg", va n 
cinre Márxut» litván dr. előádúsar.u'.., 
nmelyet a magyatsolasa tái-saauK ren
dezésében kedden d, u. 6-kor tart « 
Forum Clubbáni. Márkus egyébként 
Turin ha utazik, ahonnan a t>*/a b adsát - 
harc fczáxadík évfarduiőjéra hazahozia 
a Koosuih-sreklyéiket. e

— A vásárcsarnokban tartanak nagy- 
gytiléet a drágaság ellen. Hétfőn d. u. 
üt kor a G-avay-térl vásárcsarnokban 
tart nagygyűlést a piaci és vasári ke
reskedők és Iparosok országos szabad 
szervezete a drágaság ellen. A rinu.v- 
gy ülésen fel szálainak a pártok, a ható
ságok és érdekképviseletek ki küldöt
tel is.

B L A U  M I K S A
Központi iroda: VII., Rákóczl-ut 44. 

(Emke mellett). Tel.: 223-650,

CAVARGNA és TSA
Rákóczl-űt 86. (Debrecen-étterem 

mellgtt). Telefon: 225—058.

F A R K A S  M I K S A
Központi irodája: VI., Teréz-krt 10. 

Telefon: 224—158.

G Y Ö N G Y  L A J O S
bookmaker irodája: VI., Andréssy- 

út 48. Telefon: 231—708.'

dr. PÉCSI és TSA.
József-körút 77-79, Telefon: ltt-W #

335-430.

Â MG7AB L0VABE6TLET
liiflküzBlfíjíhi «erfiefiiflfniift tóflhB 928w|||9ilMlVllVVWl vfM ) P f l l f
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Reggeli »

A z  újságíró temetése
Az újságíró, akinek Jókai le

pellel borított' koporsóját sok 
százán kísérték korai sírjához, 
már évek óta nem írt újságot. 
Ez az újságíró a legnyugtala
nabb fiatalember volt Buda
pesten. Kereste a feltűnést, 
hajszolta az izgalmakat, egy 
órára sem bírta az életet egye
dül elviselni. A páva nem sze
rei úgy tündökölni széttárt tol
láival, mint lázas, szenvedé
lyes, szerelmes kartársunk a 
maga örömeivel. És ez a fékez- 
hetetlen temperamentum, ez az 
élet minden megnyilvánulását 
szenzációs ujságriportnak látó 
égő, robogó, lihegő zsurnaliszta, 
ez a panteisztikusan érzéki mű
bíráló, másfél éve bezárkózott 
szigetutcai földszintes lakásaba 
és minden kapcsolatát elvágta 
a külvilággal. Nem akart tudni 
senkiről és semmiről; nem ol
vasott, nem irt, rádiót nem 
hallgatott; ami leeresztett re
dőnyei mögött zajlott az ut
cán, színhazakban, szerkesztő
ségekben, klubbokban és kávé
házakban, többé nem érde
kelte. Fel és alá járt két szo
bájában, elgondolkozva, szótla
nul és várta Isten csókját, a 
halált. Különösen tavasz óta 
sokasodtak meg testi és lelki 
gyötrelmei. Némán, keserűség, 
lazaáozás nélkül viselte, amit 
rámért végzete. Az egyetemek 
leghíresebb specialistái vizsgál
tán; nem voit Budapesten or
vot, lan ár, kuruzsló, javasasz- 
í.ros-y, akit ne* foglalkoztatott 
volna az újságíró rejtelmes 
megábaroskadása. és remény
telen betegsége. Mielőtt utolsó 
vagy riportjára indult volna, 
interjúra a Halállal, levelet 
írt nekünk, kusza, alig olvas
ható sorokat és ebben Bródy 
FáudöTra hivatkozik, aki 1919 
taudzán a Rudas-fürdőben bi
zonyos Helmont doktorról be
szelt neki, a XVII. század 
nagyhírű tudósáról. Helmont 
mester azt tanította, hogy min
den kifürkészhetetlen kórság 
onnan támad, ha az „archeusV‘ 
megsértik. Az 'q,rcheus valami 
kc.épső szerv, a test meg a 
telek közölt fekszik. Az új
ságíró archeusát pedig a nyi
lasok sértették meg: elhurcol
ták Pestről .é s  tömlőébe vetet
ték. Búcsúlevelét ezzel a mon
dattal fejezte be: „Ha az em
ber iá'ja, milyennek rendelte 
Isten az életet, nem marad 
c  ■■eb hátra, mint hátát adni 
JSicki, hegy elrendelte a ha
lált ..

*
Ma négy hete konzíliumra 

p g ülték köré a város tudós or
vosat. A belgyógyász a szívé
ben, az ideggyógyászok az agy
kéreg elváltozásában, a sebé
szek agyiumorban sejtettek a 
je!.tarU)ihatatlan leromlás tit
kát.. Az egyik professzor, a leg
öregebb, tehát a legjoplcsepb» 
megsimogatta az újságíró fris
sen borotvált arcát és kimondta 
a diagnózist: „Asszony és Mú
zsa két asszony . . .  két ilyen 
Sorelembe pedig kampec lesz a 
Iárnesei Herkules i s . . V é g ü l  is 
n sebész megpendítette az agy
műtétet: ki kell nyitni a honi- 
\okol, belenézni a legcsudá- 
sabb óraműbe, belemetszeni az 
ngyvclőbe, hogy f altisztül jón. 
/? ujság ró vállalta, sőt kí- 
v :ya a műtétet. így kerüli 
kés alá. Utolsó szavai: Még 
csak egy sPppantást. . .  Utolsó 
mozdulata: üteg szorított* és

»•*Cj
megcsókolta a tcstvérhúga ke- 
ét, aki földöntúli hűséggel és 

szeretettel őrködött felette, az 
egyetlen asszony, akiben nem 
csalatkozott. F elvit/ ék a mű
dbe és percek múlva már el

borította eszméletét a narkó
zis mámora. Életének egyetlen 
mámora, amelyből nincs ke
serű ébredése. Tanulság: Azok, 
akiknek élete csendesebb fo
lyású, ne ítéljenek meg máso
kat, kiket kegyetlenebb végze
tük szorongat. . .

■#

Halottak arcába, nézni nem 
jó! — így tanítja a Biblia. Bi
zonyára az újságíróéba sem, 
aki pedig Legalább harminc 
évet ifjúit kiterítve, kórházi 
ágyán. Ezen az arcon nyoma 
sincs a halálfélelem irtozatá- 
nak, a régi derű és hetykeség 
ömlik el rajta. Ha a helyzet lé
legzetvisszafojtó ünnepélyes
sége nem zavarna, azt monda
nánk, kisírta magát, megb ékült 
és jóízűen szendereg. Elérke
zett a szenvedések magassá
gaiba, ahol az elmúlás megvál
tás, érzéki gyönyörűség. Ügy 
halljuk, mielőtt végleg önma
gába roskadt, Szent Pált for
gatta. Vájjon rátalált-e a so
rokra: „Akit az Ür szeret, 
megfenyíti; megostoroz pedig 
mindent, valakit fiává fogad." 
Amit az egyetlen német, aki
vel szóba lehet még állni, 
ü f e j e z e t t  ki: „Az Istenek 
mindent adnak kegyeltjeiknek, 
a kéjeket, amik végtelenek és 
a kínokat, amik végtelenek .. /*

*
Az újságíró az istenek ke

gyeltje volt. Saját életét élte, 
gátlások nélkül, sorsának ven- 

.delése szerint. Nem a könyö
kével vert magának utat, 
hanem a tehetségevei. Nem az 
örökkévalósággal birkózott, ha
nem a múló pillanattal. Almai 
talán nem teljesedtek, de lá 
gyait kielégíthette. Klasszikus 
remekművek nem őrzik emlé
két, de sok-sok száz cikke, bí
rálata, rajza, riportja mesteri 
példái az újságírói tudósítás
nak, e veménytéíeh pálya sze
relmének, egzotikusán színes 
egyéniségének és a könyörtelen 
s.sókimondásnak. Igaz, nem volt 
mcrséklótes férfiú, inkább szen
vedélyes és szélsőséges, viszont 
nem tagadta, hogy az okos mér
tékletességet a bölcsesség dilet
tantizmusának tartja. Csak egy 
erkölcsöt ismert, az igazságot, 
és egy nyomorúságot, a hazug
ságot. Ez a két hasáb több 
mint másfél évtizedig az elköl
tözött újságíróé volt. A végi A 
Reggel-ben megjelent közel 
ezer „Reggeli levél“ jó kéthar
madrészét Ö írta, ami egy 
kurta élet teljes foglalata. Ezek 
a csapongó, cikázó, izgató, zsú
folt, fülledt írások a rotációs 
tiszavirág-éle'1 én túl megőrzik 
az elírandótt évek színét, erköl
csét, jellemét., nyelvét, ízlését, 
hangulatát. Az újságíró torzói
ból a jövő irodalomtörténésze 
vagy társadalombúvára egyko 
talán többet merít, mint a kor
szak sok Corvin-nyaklánco 
költőjének, írójának, tudású 
nak, művészének velinpaplrra 
nyomott, szemforgató, hazug 
és csaló dlnzkiadványaiból. E 
a poros A Reggel-eket lapozó 
elfoguló lan hutatót is hamu 
latba ejti talán gascogncl legény 
stílusúnak hamva, illata, s..ng- 
oesztiv erői®» huilókouuságdp

festőisége . . .  Lehetséges, rész
rehajlók vagyunk, de az sem 
lehetetlen, hogy könnyeinken 
keresztül tisztábban látunk .. .

Az újságíró díszsírhelyétől 
csak néhány lépés az ügető
versenypálya. Amint a görön
gyök koporsójára hullottak, 
éppen a második futam start
ját ül'öltötték a megafónok. 
Már hántolták a sírt, amikor 
ő.tviharzott a smaragdzöld pá
lyán a finis izgalma. Ezren és 
ezren bömbölték, sikoltozták a 
befutó lovak nevét: Rifa, 
Andrea, Ilon! Azután elcsende
sedett a pálya és egy feketeru
hás, kucsmás ember a porha- 
nyós, nedves földbe szúrta a 
fejfát, amelyen ez a felírás ol
vasható: Egyed Zoltán, élt 53 
évet.

két évtizede ismert és kiváló mű
vésznője dalszínházunknak, Csak

IFJÚ TEHETSÉGEKET szívesen 
fedez fel a Notesz, de ezúttal kissé 
kényelmetlenül érzi magát, mert 
az új drámai énekesnő, akit opera- 
házunk színpadán „felfedezünk", —

áló mi 
Css

éppen az a baj, hojgy a művészeti 
vezetés nem abban a szerepkörben 
foglalkoztatja, amelynek dísze le
hetne. Relie Gabriella először éne
kelte az „Álarcosbál" hősnőjét, 
Amáliát, s a közönség meglepetve 
eszmélt rá, milyen telt, zengő, sza
badon szárnyaló, hatalmaserejü és 
kifejezésben gazdag az a szoprán, 
ha — ilyen nagy drámai szerepben 
adnak végre alkalmat az érvénye
sülésre!

OTERO, a századforduló nagy
spanyol táncosnője 76 éves, még él 
egy kis francia faluban. VII. Eduard 
és II. Llpát híres barátnője vidám 
és friss öregasszony, írja egy fran
cia újság, szerényen él abból a 
járadékból, amelyet egykor ame
rikai tisztelője hagyott rá végren
deletében.

FÍ&FISZENVEDIEÍ.Y A cím azt 
. sejtetnél, 
hogy nagy 

szerelmi szenvedély történetét fog
juk látni, holott ezúttal — az alko
holizmus romboló szenvedélyéről 
van ázó. Ray Milland, ez a remek 
színész hatalma® emberábrázolással 
jeleníti meg az alkohol rabjává lett 
ember szenvedéseit, vergődését, pusz
tulását. Nagy tanulmány minden 
néző számára, de különösen érdekes 
az orvosnak és a lélekbúvárnak. 
Megnyugtatásul közöljük; a „etory" 
.végén a szerelem kigyógyitja a majd
nem idegronccsá rontott embert. 
(Forum, Scala.)

TOKIÓI A legendás ame-
rikalLtr nge. ra! aiUáró 
naszád beférkőzik 
a tokiéi öbölbe.

Fantanzíikusan vakmerő hír&dószol- 
gáiata alapján Indul meg a hazug 
propagandától ellíáhított Tokié ellen 
a hagy légitámadás. Tüneményes 
szépségű 6s bravúrosan készült fel
vételek, ötletes szerkesztömunk» tó- 
szik hatásossá a filmet. Az izgalom 
feszültsége rem ős te ti meg a nézők 
idegeit, különösen az egyik mellé
kesnek ezáht jelençt alatt, amely 
o p e r á c i ó t  á b r á z o l  & n y í l t  
t e n g e  rója! C a r y  G r a n t  és egy 
új színész, J o h n  G a r f i e l d  s 
szerepel a legjobban. (Városi Szín
ház.)

*.a****wwi-rw »•**»«**’"* JVIüT 0 CÍ?7i {$
1 A Z  U TCA megjósolja a tá- 

T Ö R V fW E  1 jékozott nézőnek,

tt Színész parlament1' lesz az Operaházban!
»

Jövő szombaton délután S-kor ér
dekes „nemzetgyűlés" til ö»S2e az 
Operaház nézőterén és színpadán. 
Rákosi Mátyás és a Magyar Kom
munista Párt kezdeményezésére szí
nésznagygyűlést hívtak össze, „hogy 
megbeszéljék: mi a teendője a szi- 
nészseregnek a hároméves terv meg
valósítása során? A jelszó, amellyel 
a színészek parlamentje összegyüle
kezik: „Arccal «  kultúra leié!" Rá
kosi az egész magyar színésznépet 
felszólítja, hogy pártra való tekintet 
nélkül, minden erejével szegődjön a

hároméves terv szolgálatába/ A gyű
lés vezető szónoka Révai József lesz. 
A szónokoknak sok mindent szabad, 
csak egyet nem: személyi sérelmei
ket nem adhatnak elő, csak általá
nos érdekű kérdésekről beszélhet
nek! A gyűlésen megjelenik és fel
szólal Ortutay Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is. A nagy
gyűlésen nemcsak a színészek lesz
nek ott, hanem a karmesterek, mu
zsikusok, műszaki alkalmazottak, 
díszletmunkások is: a színházi szak
ma összes dolgozói!

Miklós Lívia színésznőt
a vád tanúinak vallomása alapján mentették fel

A budapesti törvényszék most 
mentette fel Miklós Líviát, az is
mert fiatal színésznőt, akit

— eflhúnyt vőlegényének családja 
Ültetett a vádlottak padjára!

Sáborszky Jenő dúsgazdag állatbizo
mányos örökösei jelentették fel 
Miklós Líviát sikkasztás címén, hogy 
visszakövetelhessék tőle Sáborszky 
ékszereit. 1944 végén hurcolták el és 
ölték meg a nyilasok az állatbizomá
nyost, aki az ékszereket — az örökö
sök vádja szerinti — csupán

megőrzésre
adta ét a színésznőnek. Miklós Lívia 
a főtárgyaláson előadta, hogy Sá
borszky az 6 vőlegénye volt és az 
ékszereket nem megőrzésre adta át 
neki, hanem évekkel ezelőtt jegy- 
ajándékképpen kapta azokat. A ta
nuk Is igazolták ezt, de a „Színházi 
Élet" egyik számában közölt fény
képekről is világossá vált, hogy Mik
lós Lívia már 1939-ben viselte az ék
szereket, tehát vőlegénye nem az 
utolsó percben adta át azokat meg
őrzésre, miként az örökösök állítják!

A kihallgatott ékszerszakértők és 
fényképészek egybehangzóan meg
állapították, hogy ezek a fényképe
ken. látható ékszerek valóban azono
sak a fülönfüggőkkel, nyakékekkel és 
gyűrűkkel, amelyeket a család most 
visszakövetel. De a váidat egyébként 
is üldözte a balszerencse, mert

a vád két tanúja előadta, hogy 
a meggyilkolt Sáborszky vég
rendeletét készített, ennek a vég
rendeletnek ők voltak aa aláíró 
tanúi és a végrendeletben az 
állathizományes minden ingó- és 
ingatlan vagyonát Miklós Líviára

hagyta!
Az ostrom alatt ez m okirat meg
semmisült, de a bíróság elfogadta a 
két végrendeleti tanú vallomását és 
Miklós Líviát felmentette. Ezek után 
a fiatal színésznő törvényes örökös
nek tekint! magát és ügyvédje, Da
rányi Zoltán dr. útján Sáborszky 
Jenő minden vagyonának kiszolgál
tatása iránt indított pert az örökösök 
ellen, akik az ékszerek miatt őt a 
vádlottak padjára ültették.

„Kéteatufi szerelem.*1 A Royal! 
Revü Varieté újdonságának címe ez, 
A mulatságos ée látványos revűope- 
rett tehetséges szövegírója Kolozs- 
tMH Andor, dallamos és friss muzsi
káját Garat Imre szerezte, míg a 
rendezés Lóránt Vilmos érdeme. Az 
együttesben olyan népszerű színészek 
és színésznők gyönyörködtetik és 
mulattatják a közönséget, mint Déty 
Sári, Somogyi Nusl, Kardos Magda, 
Teleki Sári, Mi3oga, Varga és Sár- 
lay. Van egy „kiugrás" is: Madarász 
László énekes bonviván szerepel ki
válóan!

Sir Alexander Korda két hatal
mas filmalkotáson dolgozik most 
Londonban. Az egyik Oscar Wilde 
„Eszményi férj" című közismert 
színdarabja, amely Technicolor-eljá
rással készül, főszereplője, Michael 
Wilding, fősziereplőnője Paulette God
dard, aki ezért utazott Hollywoodból
Londonba. Ezzel egyidejűleg Korda 
megkezdte a nagy Tolstoj-regény, a 
„Karenina Anna" filmrevítelét in. 
Ezt a filmet Julién Duvivíer rendeai. 
Vivian Leighé a főszerep, Vronszky 
grTíKrt egy újonnan fölfedezett. ír 
jellemszínész: Kieron Moore szemé
lyesíti meg. Londoni hírek szerint 
mindkét film előkészítése óriási ösz- 
szegbe kerül, a káprázatos kiállítás
ról "Legendákat” ''regéinok- művészkö
rökben. Korda most közölt© egyik 
Pestre érkezett barátja útján, hogy 
elküldte a „Jó az Öreg a háznál" 
című vígjátékát, hogy a magyar kö
zönség már előzőén megismerhesse 
Kieron Morre-1, aki ebben a darab
ban is a főszerepet játssza.

'vt rr: r; »r

FISCHER ANNIE, világhírű zon
goraművésznőnk, ebben az évad
ban ötvenedszer jelenik meg a 
hangversenydobogón és először — 
kerti hangversenyen! Szerdán este 
az Eszterházy-utca 4. alatt szere
pel, egy kerti koncerten.

•íf
ERNSTER DEZSŐ, A VILÁG

HÍRŰ MAGYAR BASSZISTA, a 
newyorki Métropolitain Operához 
művésze, szerdán érkezett haza 
Budapestre, hogy az Operaházban 
elénekelje kedvenc szerepeit „A 
rózsaIovag"-ban és a „Tristán és 
Izoldá"-ban. Másnap, csütörtökön 
már meg is nősült: feleségül vett© 
Özvegy Becsky Ferencnét, a Víg
színház gazdasági igaizgatójának öz
vegyét. Az egyházi házasságkötés 
Jövő vasárnap lesz. A magyar ha
táron klosé ridegen fogadták a 
vámtisztviselők és hiába zengett \ 
feléjük világszerte ismert gyö
nyörű basszusa, mert visszatartot
ták az ajándéktárgya,kát, amelye
ket, menyasszonyának hozott. A 
budapesti vámigazgató, úgy látszik,

.....jóbban, otthon v-an..W.ameg_.-YÜá-_
gában, mint hegyeshalmi kollégái, 
mert az Ő tel efon intézkedésére 
Emster hiánytalanul visszakapta az 
elkobzott ajándékokat.

*
— A WloRenthal-tcinecsoport ma este fél 

10-kCr a Fészek Klubban vendégszerepel.
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K E S E R Ű  V I Z
ismét mindenütt kapható!

iNKf/liMf
Június 19-én

t/V i3T5V

i. L*1 ■*ll“ mik agy a— n .a tn-
U oA lti a l v i l á g  i s m e r t  t í p u 
s a i t  fogja látni a vásznon. A kül
város mindenre elszánt fickói vere
kednek, törnek-zúznak, gyilkolnak 
•s adnak egyre-másra kemény mim- 
.át a rendőrségnek: ez a téma és 
t a — millió! A zsákutcái fiúk „ve
drének" szerepében feltűnt F r a n 
c e  T h o m a s ,  a nyomozúhadnagy 
Jakját pedig tehetségesen személye
síti meg H a r r y  C a r e y .  (City, 
Corvin.)

\  francia!Mm*k mr»- j 
Un Cl n y •*'

LONDONBA ut&Z'om
komoly megbízásokat egész 
Anglia területére vállalok. 
Concordia, Kálvin-tér 2. 
Telefon: 184—130.

I'hát ukáts-9üibsy
P B N S I O

Baiatonleilén

HtEPÛLO BOV
áruszállítás, kézbesítés legolcsóbb*

T.: 120—541

G  A  25 3D A  G  clrkwes
Elsőrendű műsorával 

Marx-téren este 8, v„ ti. d. u. 4, 8-koi!

! Szobn foglal ás és felvilágosítás:
i l'ombav F ihwIo, V., Zoltán-ulca ffl

lyvyv r,\ i 
DCnnUnlfC!. ?
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írIfű

A ROYAL APOLLÓ ÚJ 
HADIFOGOLY FILMJE

VOLTAK
S E N K IÉ ? !

• r gy jó RRÓ< P 
*cin leírni eiiól â f* .st dun ói. amni.yct £
i f in n. éi'l nem-^nclunk 

Irírnl ei > 61 ö
'tnylrbálA* «gj 
értelmetlenné

FŐSZEREPBEN: 
MAKl.'l ANDE*toA8Y

* 16. s/.., trJcfon: 138—907, vagy ft > y j  
Lulldta rrnslo. IV., Királyi Pál- | vJ$g
utca 9. szám, leidet!! Mi—•>* Í-M , Í&j

mi wïf.+r.ïh



8 a R e g c e l 1947 június 16.

Ida n^rúat

Nemzetem, te független vagy, ba 
jnem függsz többé a múltak téve
déseitől, előítélete ;től, agyrémeitől 
és hamis illúzióitól!

G A A L  g a s z t o n  
★

a z  o b s e r v e r , á n e w y o r k e r
és 6zámos más külföldi nagy új
ságban olvastunk az elmúlt hetek
ben pesti leveleket, hol jót, hol 
rosszat, de inkább rosszat írtak 
rólunk, mint jót. Olyan külföldi 
újságíró azonban nem akadt egyet
lenegy sem, aki ne vette volna 
észre, milyen szépek, frissek, ele
gánsak. a pesti nők. „Sehol egész 
Európában", — írják az ittjárt ri
porterek, — „nem látni annyi szép 
leányt és asszonyt, sehol olyan 
tisztán és ízlésesen nem 'Járnak a 
nők, akár a gazdag dáma, akár a 
munkásleány, nwnt Pesten!"

*
„ARRA VAGYOK LEGBÜSZ

KÉBB, HOGY ÚJSÁGÍRÓ VOL
TAM ÉS MA IS ANNAK ÉRZEM 
MAGAMAT" — szólt hivatalbalé- 
pésének percében dr. Fóris László 
a pénzügyminisztérium új admi
nisztratív államtitkára, aki újság
íróként kezdte pályafutását Déván, 
mint a „Hunyadvármegye" szer
kesztője. Később fővárosi lapokban 
írt gazdaságpolitikai éb pénz-ügyi 
tanulmányokat, majd jogakadémiai 
tanár lett és 1924-ben a pénzügy
minisztérium szolgálatába lépett. 
Tehetsége, szaktudása, szervező- 
készsége, szíves moddra és kolle
giális együttérzése nagy szeretetet 
szerzett számára a minisztérium
ban.

*
NEGYVENKILENC SS HÓHÉRT 

akasztottak a landsbergi börtön 
udvarán. A felakasztott SS legé
nyek között nemcsak birodalmi 
németek voltak, hanem osztrák, 
cseh, jugoszláv és magyar honpol- 
gárságú banditák is!

»
Négy szó többet ér mint tíz: 
Grasseau és a jó mosdóvíz.

«
NÉMETH GYULA professzorról, 

a Pázmány Péter tudományegyetem 
új rektoráról keveset tud a nagy 
ny.U . ü: >sság, mert a fiatal nyelv- 
tu nem tartozik a hírverés 
kedvencei vagy — kedvelői közé. 
Kiváló magyar nyelvész, mindösz- 
sze negyvenöt esztendős és nem
csak évek óta nyilvános rendes 
professzora már az egyetemnek, 
hanem tanártársai arra is méltó
nak ítélték, hogy nyakába akasz- 
szák a Rector Magnáficus ékes 
aranyláncát s kezébe adják a rek
tori botot.

#
Jobban barnít a Vitel RIO krém!

*
RITA HAYWORTH, a hollywoodi

-szekszeprt--királynd,“ cdllk-- a" "férjéi
től, Orson Welles hires filmszínészr- 
től. Indokolás: Nem birom tovább 
a lángeszétl

*
SPORTÁLLAMTITKÁRÁ LESZ 

NEMSOKÁRA MAGYARORSZÁG
NAK. Az új „álladalmi. titkár" — 
így nevezték az államtitkárokat 
1848-ban! — legfőbb feladata lesz 
a londoni olimpiászon viadalra 
induló magyar sportvilág gondját 
viselni.

VSSUOatBzm uí®.

A  lelkiismeret beszél, az érdek 
ordít!

ID. UGRÓN GABOR
* * *

GYÁSZISTENTISZTELETET tar
tottak Wenekheim Lajosné, Teleki 
Marietta lelkiüdvéért a Ferencren- 
diek belvárosi templomában. A 
szép fiatalasszony tragikus szeren
csétlenség áldozata lett. Gyerme
keihez atuzott Ausztriába, a zsú-1 
folt vonaton csak a lépcsőn tudott 
elhelyezkedni és valamelyik ka
nyarodéban váratlanul szembejövő 
szerelvény a szószoros értelemben 
lefejezte.

*
„MIT MONDANA", kérdezte az 

ezredes a kapitányt 1914 szeptem
berében a francia fronton, „ha 
Isten hirtelen magához szólítaná?" 
A kapitány zavarban volt s nem 
válaszolt, helyette csillogó szemű 
fiatal hadnagy szólalt meg. „Azt 
mondanám, Uram, „én készen va
gyok!" A hadnagy Alain Fournier 
volt, a franoia irodalom meteor
ként felröppent költőcsillaga, aki 
másnap halálos sebet kapott s 
utána nyomtalanul eltűnt, Alain 
Fournier müvei most jelennek meg 
Párisban új kiadásban!

*
A „SZIVÁRVÁNYÁNAK GRA

TULÁL EZÚTTAL A NOTESZ, 
egyéves születésnapjára, A kiválóan 
szerkesztett, ízlésesen kiállított ké
peslap tanulságos, szórakoztató ol
vasmány és helyes érzékkel neveli 
az olvasók tömegeit. Egy év alatt 
megmutatta, hogy nemcsak életké
pes, hanem — méltó is arra, hogy 
éljen! Kiváló szerkesztőjének, Szir
mai Rezsőnek kezét szeretettel és 
elismeréssel szorítjuk meg a „Szi
várvány" első születésnapján!

*
7400 MÉTERES HEGYCSÚCS, a 

„Győzelem Csúcsának" megmászá
sára készülnek a szó v j ettúristák 
ezen a nyáron, A Győzelem Csúcsa 
a Tien-Shan felhőbe burkolt vörös 
gránit és jégpiramisa, ember még 
nem jutott fel rá s most expedíció 
indult a Pamirba, hogy a nagy 
vállalkozást előkészítsél

HATVÁNY BERTALAN író, aki 
a „Szép Szó" köréhez tartozott, 
még a háború kitörése előtt el

Kaland
Szép nő feküdt a homokon, hanyatt. 
A bőre villogott. Telt és kemény 
formáira selyemtrikó tapadt.
Soká feküdt így, keze a szemén 
és meg se mozdult. Csak pillája 

rezgett
8 a melle járt. Forró volt és igéző. 

Később felült és nézte, van-e néző. 
Felállt. Nyújtózott. Ekkor volt a 

legszebb.
A víz felé ment. Büszkén és fel- 

ajzva.
UtánaUéztem. S hogy ellobogott, 
sokáig néztem még a homokot, 
ahonnan rámmosolygott teste rajza,

A homokot lassú szél fújni kezdte 
és lassan onnan is eltűnt a teste.

NADÂNYI ZOLTÁN

eiőtl
zotautazott Távolkeletre és azóta sem 

tudott visszatérni. Az „Ázsia lelke" 
című hatalmas tudományos munka 
szerzője — aki az utóbbi időben 
Genfben tartózkodott, ahol meg Is 
nősült — most jött haza felesége

Hódító szépség: Hormocith B-krém!
*

119 HOLLAND HÁBORÚS BŰ
NÖST — írja F array Zoltán 
Amsterdamból a Notesz-nek, — a 
„Tarakan" nevű bajön tegnap 
Nieuw Guineába szállítottak. Szi- 
gorú orvosi vizsgálat alapján ál- . 
ütötték össze ezt az első csopor- 

-lo i-.jn ert_a  .-tropikus--éghajlatot 
csak makkegészséges emberek 
bírják elviselni... A takarékos 
Németalföld nem ad ingyen kosz
tét a holland-náciknak: az elítél
teknek keményen dolgozni kell!

★
AUSCHWITZBAN szombaton nyi

tották meg megrázó ünnepéllyel a 
Mártírok Múzeumát. Az ünnepé
lyen résztvett a lengyel miniszter- 
elnök és a diplomáciai kar min
den tagja.

SZÍNES ÉS FIATALOS A NYÁRI 
HOLLYWOODI DIVAT! Skót-min
tás selyem-esőköpenyek, csíkos se
lyemből csavart turbán, ugyan
olyan selyemből készült kesztyű, 
fekete taftszoknyához fehérpety- 
tyes fekete kazak, virágcsokor a 
kalap helyén, fekete, fehér selyem
mel átszőtt fehérgombos és nagy 
selyem művészcsokros kuliksfoát, — 
ezeket látta levelezőnk Hollywood
ban!

*
ANITA BEST ÊS TÁRSASAGA

nagy mulatságot rendezett hajnal- 
tájt egyik pesti lokálban. A kül
földi jazzénekesnő életvidámsága 
teljesen érthető: 1200 forintot kap 
esténként, a zongorakísérője 200 
forintot, ugyancsak esténként, meg
fizetik mindkettőjük ebédjét, va
csoráját és lakosztályt tartanak 
számukra a dunaparti szállóban. 
Egy előkelő idegen, akit nagyon 
meghajtott az, hogy a szegény rom- 
Magyarország ily gavalléros a kül
földi bárénekesnővel, megkérdezte: 
ilyen bőkezűek vajgyunk-e — ma
gyar tehetségeinkkel szemben is? 
A Notesz erre a kérdésre nem tu
dott felelni.

*
Katzemé és Bodnár női divatszalon 

hétfőn megkezdi tavaszi és nyári 
modellkiárusítását. IV., Duna-u. 1.

*
WELLINGTON hercege az an

gol nemzetnek ajándékozta csa
ládja régi londoni palotáját, amely 
nemcsak építészeti remekmű, ha
nem a világ egyik legszebb bútor, 
porcellán, ezüst, ékszer és szőnyeg- 
gyűjteménye van benne. Legna
gyobb értéke a képtárnak van, 
amelyben az első hercegnek, a 
Waterlooi győzőnek, Goya és Law
rence festette arcképe, Velazquez 
négy képe függ, továbbá Coreggio 
Krisztusa, Rubens, Terders, Van 
Dyck, Breughel és a XVII. éa 
XVIIL század nagy angol festői
nek a művel

A MAGYAR NYOMDÁSZOK fel- J  
hívással fordultak az "^ifjúsághoz, 
hogy válassza pályának ezt a szép 
mesterséget. Valamikor nehezebb 
volt nyomdásizinasnak bejutni mint 
miniszteri fogalmazónak, de a há
ború és az üldözések megritkítot- 
ták a magyar nyomdászok sorait és 
friss örökre van szükség. Évek 
hosszú sora óta nem jelent meg 
olyan szépen kiállított és olyan 
emberi hangon megírt hirdetmény 
Budapest fatain, mint a magyar 
nyomdászok, felhívása.

Cselekedjünk! —  ma ez a jelszó. 
En inkább azon vagyok: Gondol
kozzunk! M it ér a cselekvés ve
zérlő gondolat (nélkül? Gondolko
dás az előrelátáshoz vezet és az 
előrelátás elhárítja a katasztrófát.

B A JC SY -ZSILIN SZK Y
ENDRE (1940)

1

*

A „JÖLINFORMÁLTAK VÁ
ROSA" elnevezés bizonnyal Buda
pestet illeti meg, ahol — nincsen 
titok! Még a Magyar-Szovjet Légi- 
forgalmi Rt. „benfentesei" sem 
tudták: mikor indul először a 
Budapest—Pozsony—Prága légijá, 
rat, de a jó pestiek már tudták és 
két héttel előbb megindították ro
hamukat a jegyekért. A Notesz 
most elárulhatja, hogy vasárnap új 
„Mászó vlet“-járat indul: Buda
pest—Miskolc és Debrecen között, 
menetszerüen jönnek-mennek va
sárnaptól kezdve a repülőgépek! 
Nem hallgathatjuk ei, hogy a ma
gyar légi „ stewardesses* milyen 
sikert arattak még nemzetközi vi
szonylatban is elegáns sötétkék 
egyenruhájukkal és •— csinossá
gukkal!

*
VÉRBELI SZAKEMBERT bízott 

meg az angol munkáskormány a 
német nehézipar helyzetének tanul
mányozásával és az újjáépítés 
megszervezésével. Mr. Jack Jones 
ugyanis acélmunkás s az angol 
alsóházban kiváló szakismereté
ről, szókimondó egyenességéről s 
éles eszéről nevezetes.

*
ÜJ KÖLTÖ kopogtat a Notesznél, 

még egyenetlen és kiforratlan, 
mégis elképesztő tehetség. Bordy 
Gyulának hívják. A . fiatal palóc
költő, aki vándortarisznyával a 
hátán nyolc év óta gyalog járja be 
az országot, sőt a külföldet is, két 
kötet verssel jelentkezik: az egyik 
„Pereg a film", a másik „A  szív 
húrjain". Különösen szerelmi 
lírája gazdag, de megkapóak any
jához írott versei Is. Bordy Gyu
lát, ez az őszinte, egyszerű, bámu
latos verselési készséggel megál
dott új magyar poétáit esz új ma
gyar irodalom híveinek figyelmébe 
ajánljuk. . .

*
SINCLAIR LEWIS ÛJ REGÉ

NYE, A „KINGSBLOOD ROYAL", 
„Királyi vér" 600.000 példányban 
Jelent meg. A regény szenvedé
lyes támadás la fajelmélet ellen. 
Hőse, egy amerikai kisváros 
bankigazgatója, felfedezi, hogy 
ükapja tisztavérű néger volt. Elő
ző regényével, amely 1945-ben 
Jelent meg, „Cass Timberlane" 
címen, Lewis kerek félmillió dol
lárt keresett.

*
Vendéglátás? AMERICAN ADAM.

*
ÁDÁZ „KONKURRENCIA" TOM

BOL A VASÚT, AZ AUTÓBUSZ 
ÉS A  REPÜLŐGÉP KÖZÖTT a 
honi földön. Vasúttal és autobusz- 
szal mintegy négy óra hosszat tart 
az út*=“ péíúáaíl — Szegedre. Az 
útiköltség is körülbelül egyforma. 
A repülőgép nemcsak az utazás 
időpontját kurtítja meg veszedel
mes fürgeséggel, mert 55 perc alatt 
viszi az utast a Duna-partjárói a 
Tisza-partjára, hanem — fölötte 
fürge az ár-versengésben is: alig 
kerül többe az 55 perces utazás, 
mint a négyórás vasutazás. De az 
autóbusz sem hagyja magát: húsz 
százalékkal leszállította a viteldí
jat!

A  hazafis ághoz szív, a politiká
hoz és* keli. Haza,fiság poütik* 
nélkül époly értéktélen, mint po. 
litöfca hooatflsáff nélkül.

BOOK JÁNOf
*

NJBM MINDEN CSAL ÁD BAK 
OKOZ KITÖRŐ ÖRÖMET a mész. 
sziföldről hazatérő hadifogoly! Egy 
Rákóczi-úti pékmester, akinek üz
lete és háza az ostrom alatt el
pusztult, évekkel ezelőtt került 
hadifogságba. Azótat hhlttányilvá- 

nították, majd özvegye férjhezment. 
A „halott" férj • héten táviratot 
küldött, hogy — útban van haza
felé . . .  Ml hsai ebből? Atrt mond
ják, sok hasonló eset ofcoz mosta
nában jogi és emberi bonyodalma
kat.

HÉT SZOVJETSZERZÖT tüntet
tek ki ez évben a Sztálin-díjjal. 
Köztük a legismertebb PrQkefjev, 
aki hegedűre ée aongorára írt 
szonátájával a 100.000 rubeles nagy 
díjat nyerte el és Budaskin, aa 
„Orosz Rapszódiam e&trzője, aki 
50.000 rubel második dijat kapta.

«
EMIGRÁNS NÉMET SZÍNÉ

SZEK játszanak hónapok óta 
egyik Broadway-színházban az „I 
remember Mama" című darab
ban. A két főszereplő Mary 
Christians, . az egykor ünnepelt 
berlini színpadi és filtnmtí vésznő 
és Oscar Homolka, akit ugyan
csak filmekről ismert a pesti kö
zönség. Óriási sikerük van ég 
már arról tárgyalnak, hogy a 
színdarabot filmre viszik. A film
ben egy harmadik német emig
ráns színésznő is vállalt szerepet: 
Marlene Dietrich. Még csal:' arról 
nem döntöttek, hogy a mama, 
vagy leánya szerepét játsza-e az 
örökifjú Marlene?

*
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ZSIKUST, Schwartz Rudolfot vá
lasztotta meg egy nagy angol 
fürdőváros, Bournemouth zeneka
rának karnagyává, évi 1500 font 
fizetéssel. Az új karnagyot angol 
katonák mentették ki félholt álla
potban a bergenberseni pokolból. . ,

Egy pohár, két pohár, három pohár 
MEGA-bor kedves egészségéin váükl

ASTA NIELSEN, az első há
ború előtti filmidők legnagyobb 
művésznője Kopenhágában él és 
memoárjait írja. A Jó hatvanas 
filmdiva. ki/jelentette az újság
íróknak, hogy szerelmi botrányo
kat flirteket és kalandokat ne 
várjanak emlékiratában, az ő pá
lyáját nem ilyen „dudvák és sza- 
márkórók" szegélyezték. Ellenben 
megtalálják könyvében Cárusóval 
ée Saljtajflnnal való mGverzbanát- 
ságának részletes történetét. . .

a Reggel
Megjelenik minden hétfőn 
és plro3betfls ünnep után
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