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A  választási hadjárat első vasárnapja
Ezen az utolsó júliusi vasárna

pon megkezdődött a választási 
hadjárat! Szombat estétől vasár
nap estéig 2 2 0  kisebb-nagyobb 
népgyülést és választási értekezle
tet tartottak országszerte. A  késő- 
délutánig beérkezett jelentéseink 
szerinti

a gyűlések rendben és nyugod
tan folytak le.

Még a szokásos apró-cseprő vá
lasztási incidensek is elmaradtak. 
A  zavartalan és békés start azzal 
a reménnyel bíztat, hogy a négy
hetes verseny és a finis is hasonló 
tiszta és csendes légkörben zajlik  
le. A  három nagypárt —  a kis
gazdák, a kommunisták és szociál
demokraták —  a leghatározot
tabban leszögezte, hogy

a választás alkotmányos, törvényes és tiszta lesz.
A két munkáspárt egyébként az 
este közös nyilatkozatot adott ki, 
hogy a választási küzdelmet a 
munkásegység szellemében fogják

megvívni és ezt az egységet a 
választások után sem  fogják meg
bontani és befolyásolni sem kül
földi. sem belföldi reakciós erők.

A Kisgazdapárt készen áll 
a döntő mérkőzésre

A Kisgazdapárt vasárnapi nagy
gyűléseiről, amelyeken óriási 
tömegek vettek részt, külön tudó
sé ásaink számolnak be. őszinte
ségével és bátorságával országos 
figyelemre tarthat számot Dobi

István kisbéri program m beszéde,
amelyben

hitet tett a K isgazdapárt nevé
ben a polgári gondolat, az em 
beri szabadságjogok és a koa

líciós korm ányzás m ellett.

A Kisgazdapárt listavezetői
A Kisgazdapárt Sem m elweis- 
cai székhazában a választási bi- 
ttság éjjel-nappal dolgozik és e 
ít szerdájáig véglegesen eldönti 
üamennyi jelölés kérdését. A  v i

déki szervezetek jelölései felett 
végső fokon a párt politikai bizott
sága dönt. A  Kisgazdapárt lista
vezetői az eddigi hírek szerint a 
következők:

Az országos listát Dinnyés Lajos miniszterel
nök és Pongrác/ Aladár miniszterelnökségi államtit
kár vezeti, a nagy budapesti listát Oltványi Imre és 
Bognár József, a pestmegyei lista élére Dinnyés La
jos, Pongrácz Aladár, Pongrác/. Tibor és Révész 
László kerül. Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szol
nok listájának vezetését valószínűleg Bárányos Ká
roly földművelésügyi miniszter vállalja, másodiknak 
Guba Mihály szolnoki parasztképviselő követi. Bá
rányos Károlyt még több vidéki központ szeretné 
megnyerni listavezetőjének, így Baranya és Tolna 
vármegyét Pécs városával, a földművelésügyi mi
niszter után Dulin Jenő államtitkár és Perr Viktor 
szekszárdi plébános-képviselő következnék, ba Perr 
megkapja egyházi hatóságainak jóváhagyását. A 
Szabolcs-, Szatmár- és Bcrcg-listát Bajcsy-Zsilin- 
s/.ky Endréné és Erőss János közellátásügyi minisz
ter vezeti, a Fejér-, Komárom-esztergomit Dobi Ist
ván és Kovács István, a győr-sopronit Csejkcy Ernő, 
a Nemzeti Bank elnöke, aki a győri Kereskedelmi és 
Iparkamara főtitkára volt, a heves- és nógrádmegyeit 
Egerrel Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter, 
Mátéffy Géza közellátási államtitkár, Adorján Jó
zsef, Baráth Endre és Szántó-Vczckényi István, a 
csongrádi, Csanádi, szegedi és hódmezővásárhelyi lis
tát Ortutay Gyula kultuszminiszter, a Borsod—  
Zemplén— Abauj-listát Miskolccal és Sátoraljaúj
hellyel Pártay Tivadar, az északmagyarországi Kis
gazdapárt elnöke. A zalamegyei lista vezetőjének 
Benczc Imrét, Hajdú— Bihar megyék és Debrecen 
listavezetőjének öry Istvánt, Vas megyének és 
Szombathelynek Antall József volt minisztert, a bé
késinek B. Szabó Istvánt szemelték ki.

A  Kisgazdapárt, hír szerint, lis
táin több egyetem i tanárt, tudóst, 
írót, publicistát és képzőművészt is 
jelöl, továbbá kiváló demokrata- 
szellemű pénzügyi, gazdasági és 
technikai szakembereket. így egyik 
listáján az elsők között szerepel 
Csűrös Zoltán műegyetemi rektor 
és Kodály Zoltán is. Az iparosegy
ség létrehozása után a kisgazda- 
párti listán

húsz fővárosi és vidéki iparos

kap jelölést, vezetőjük Szemes Jó
zsef asztalosmester, Cristofoli Vin

ce  burkuiórnester és Rábái Béla 
lakatos. A  győri listán Pécsi József 
és Giábics Frigyes iparosok kerül
nek előre. A  vasárnap délután be
futott. országos jelölések alapján 
közölhetjük, hogy

a járási elnökök több eddigi 
nem zetgyűlési képviselőt m el
lőztek és helyükbe a régi Gál 
Gaszton— Tildy kisgazdapárt
helyi kipróbált vezetőegyénisé-

geifc jelölték.

E jelöltek 75 százaléka eddig pa
rasztember . . ,

„Harcolunk, de nyugodtan
és méltósággal"

Vasárnap egész délelőtt mozgal
mas élet folyt a Kisgazdapárt Sem- 
melweis-utcai székházában. Több 
mint száz vármegyei és városi 
nagyiuílaszlmányi tag érkezett a 
déli egy órára kitűzött, választási 
értekezletre. Implon Ferenc főtit
kár külön külön megbeszélte a kö
zös választókerületben egyesített 
vármegyék vezetőivel a jelölése
ket, és minden személyi vagy sor
rendi nehézséget megnyugtatóan 
áthidaltak.

A z egyes jelöltek rangsorát a  
m egelőző választáson leadott 
szavazatok szám a alapján ha

tározzák m eg.

Az országos választási értekezle
ten résztvettek a párt valanncnnyi 
vidéki lapjának a szerkesztői is. 
A z értekezleten feltűnést keltett a 
szegedi pártvezetők beszámolója 
arról, hogy Soóky Sándor m egkísé
relte, hogy a Kisgazdapárt szegedi 
lapjának, a „Szegedi Hirlap“ -nak 
szerkesztőségét és kiadóhivatalát a. 
Balogh-párt most induló új lapja, 
a „Szegedi Napló“ számára elfog
lalja. A  kisérlet nem sikerült.

Pongrácz Aladár államtitkár be
jelentette, hogy

a Kisgazdapárt ' a választási 
küzdelem  során hat dem onst

ratív nagygyűlést tart,

mindegyik cgy-cgy országrész tö
megeit képviseli. Békéscsabán 
algusztus 10-én, Pécsett augusztus 
17-én, Budapesten augusztus 20-án 
lesz a nagygyűlés. A szegedi, a 
kecskeméti é.s a miskolci nagy
gyűlés időpontját még nem álla
pították meg. Szegeden Dinnyés 
miniszterelnök lesz a nagygyűlés 
vezető szónoka. Németh Imre, a 
pesti szervezet vezetője bejelen
tette, algusztus 20-án, a Szent Ist- 
ván-napi ünnepségekkel kapcso
latban

Budapesten, a K ossutli-téren  
rendez a  K isgazdapárt nagy

gyűlést,

amelyen Budapest választóközön- 
sége mintegy vendégül látja a fő
városba érkező vidékieket. A 
Kossuth-téren  az eddigi megálla

podás szerint Pongrácz Aladár, 
Bognár József, Németh Imre, Ko
vács István és Turóczy Gézáné 
beszél.

Pongrácz államtitkár felszólalá
sában rámutatott arra, hogy fontos 
érdeke fűződik a pártnak ahhoz, 
hogy az új választásokon is el
nyerje azt a többséget, amely ké
pessé teszi a parasztság és a pol
gárság demokratikus eszményeinek 
kellő súllyal való érvényesítésére 
a koalíción belül. Meggyőződése 
szerint a parasztság és a polgárság 
tisztán látja, hogy

egységét a Kisgazdapárton b e
lü l biztosítani tudja

és visszautasít minden olyan kísér
letet Budapesten és az országban, 
amely különféle pártok alakulásá
val, indulásával a polgárság és a

parasztság egységének megbontá
sára irányul. államtitkár fel
szólította a vármegyei kiküldötte
ket, hogy a vármegyékben és a vá
rosokban minden erővel biztosít
sák a választási küzdelem nyu
godt, felelősségteljes vezetését,

tartózkodjanak olyan m agatar
tástól, am ely a  többi pártok k i

hívására vezethet.

Az esetleges kihívásokra is azzal a 
nyugalommal és méltósággal vála
szoljanak, mely a Kisgazdapártnak 
és tömegeinek többségi helyzetéből 
következik.

A  szegedi üggyel kapcsolatban 
Pongrácz államtitkár nyilatkozott 
a Szegedi Hírlapban, Balogh István 
szeged-alsóközponti zászlóbontásá
ról.

—  Nem kívánok állást foglalni 
Balogh Istvánnak egyházi főható
ságával való kapcsolatát illetőleg 
—  mondja a nyilatkozat — , mert 
annak megállapítására egyedül a 
római katolikus egyház illetékes 
hatósága mérvadó.

Balogh István program ja sem 
m i újat nem m ond,

a Kisgazdapártnak majdnem két- 
évtizedes programját ismételgeti, 
ha itt-ott esetleg más szavakkal is. 
Pártjának listavezetői között olyan 
neveket is látok, amelyek viselői
nek a Kisgazdapártból való ki
zárása körül Balogh Istvánnak tu
domásom szerint tevékeny szerepe 
volt. A Kisgazdapárt a csongrád- 
csanádi választókerületben épúgy 
jelöltet állít, mint a többi kerület
ben.

„Sohasem mondunk le 
a dolgozó kisemberek emberi 
és politikai szabadságjogairól!"

— mondotta Dobi István Kisbéren
Dobi István államminiszter, a 

Kisgazdapárt elnöke, vasárnap 
Kisbéren beszélt. A  kenyérünnep
pel egybekötött nagygyűlésen 
sokezer ember vett részt.

—  Országgyűlési választásokra ké
szülünk és azért állok előttetek, —  
mondotta Dobi elnök —  hogy 
bizalmatokat és szavazataitokat 
kérjem a Kisgazdapárt számúra

De vezérek jöhetnek, vezérek
elm ehetnek, a Független K is

gazdapárt megm arad.

Megmarad azért, mert a nép 
akarja, hogy legyen és mert szük
ség van rá.

Mondhatom nyugodt, lélekkel, 
hogy

ez a párt m últjával m egérde
m elte a bizalmat,

azért is, mert a felszabadulás óta 
sent végzett egészében elvetendő 
munkát. 1945-ben népünk több
ségé ránk adta szavazatát. A tobb-

ségi joggal mi nem tudtunk, nem  
is akartunk élni.

Békességet és nyugalm at 
kerestünk és ezzel sikerült is 
m egadni a politikai lehetőségét 

az ország újjáépülésének.

Nem jól választottuk meg a fel- 
szabadulás utáni időkben em be
reinket, mint ahogy ez mindegyik 
pártnál előfordult. A megtisztult 
Kisgazdapárt elhatározta, hogy 
maradéktalanul leszám ol a köz
társaság, illetne a demokrácia el
lenségeivel.

Mi polgári életform ára törek
szünk és olyan dem okráciát 
akarunk, am ely a m agyarság  
elet felfogásának, a m agántulaj
donhoz való ragaszkodásának, 
nem zeti és vallásos érzületé

nek m egfelel.

A párt őre maradt a szabadság, 
a nemzet', függetlenség eszm éjé
nek. Hirdettük, vallottuk, hogy a

Ara forint
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parasztot é& a munkást a dolgozó 
jó polgár színvonaléra akarjuk 
felemelni.

A  Független Kisgazdapárt ér
deme, hogy ma is a demokratikus 
államrend polgári formájában 
étünk Nemcsak a mi hibáink okoz
ták. hogy a nemzetgyűlést fel kel
lett oszlatni. Bizalmatlanság volt a 
pártokban. A  sok válság közepette 
a Szociáldemokrata Párt kezdte 
hirdetni, hogy ügy érzi, ő a leg
erősebb az országban és neki kel
lene átvennie a kormány vezetését.

Minket ez az önbizalom nem 
zavar, de a közéleti összhang
nak nem használ, hogy a koa
líció egyik pártja elkezdte mar 
gának követelni a kormány

vezetését.

Hát. most majd meglátjuk, hogy 
csakugyan azt akarja-e nép? Ha a 
választás meglesz, egy okkal min
denesetre kevesebb lesz a vitatko
zásra! Mi a, választási próbától 
nem félünk, attól a párt. belső 
megerősödését és tekintélyének nö
vekedését várjuk, mert tudjuk, 
hogy

a polgári irányzatú demokrati
kus fejlődés egyetlen biztos! 

téka a Kisgazdapárt,

A  továbbiakban arról beszélt 
Dobi István, hogy az új ország- 
gyűlésre igen nagy feladatok vár
nak. Ennél a munkánál a K is
gazdapártnak olyan erőben és 
tekintélyben kell érvényesíteni a 
maga befolyását, hogy senki előtt 
ne lehessen kétséges: a parasztság 
milliói nevében beszél, de joga is

van beszélni a. nevükben. Meg kell 
kapnia a pártnak a városi polgár
ság szavazatait is, képviseletet 
kell kapni ok az iparosoknak és 
a szellemi foglalkozásuaknak, A 
párt vállalja, a polgárság ország- 
gyűlési képviseletét,

Igen súlyos időh várnak ránk. 
Ha a nagyhatalmak között feszült
ség támad, felettünk is beborul a? 
ég. Nekünk békességet, csak a 
nemzetközi megértés ék nyugalom  
hozha t.

A magyar külpolitikának ilyen
formán nem lehet má« köte
lessége, minthogy bizalomtel
jes barátságban éljen az or
szág minden szomszédjával, 
elsősorban hatalmas keleti 
szomszédunkkal, a Szovjet
unióval, amelynek felszabadu
lásunkat, és szabadságunkat kö

szönhetjük.

Ostoba ember és az ország ellen
sége az, aki bárminő nemzetközi 
konfliktusra spekulál. Isten őrizze 
meg a világot és Magyarországot 
még egy háborútól. Az a mi vég- 
pusztulásunk lenne. Sohasem fo
gunk lemondani a dolgozó kisem
berek jogos magántulajdonának, 
emberi és politikai szabadsagjogai- 
nak, az egyéni kezdeméhyezes 
szabadságának es azoknak a 
jogoknak védelméről, amelyeket 
a köztársaságról szóló törvény az 
ország alkotmányába beiktat.

Mit akar a Kisgazdapárt? Sza
badságot befelé, függetlenséget 
kifelé. A  döntés most már a 

, nép kezében van.

Z. Hagy Ferenc:
Függetlenség, szabadság, magántulajdon 

a kisgazdaprogram három föpillére
Z. Nagy Ferenc vasárnap délelőtt 

Karcagon mondott beszédet, amely
ben hangsúlyozta, hogy a Kisgaz
dapárt változatlanul a békési 
program alapján áll, amelynek há
rom főpillére:

biztosítani az ország független 
ségét és a nép szabadságát, 
biztosítani a vallásszabadságot 
és biztosítani a magántulajdon

és az egyélű kezdemény ezésen 
alapuló termelési rendszert

Külpolitikánkat legközelebbi szom
szédunkra, a Szovjetunióra kell 
felépítenünk, de ugyanakkor min
den más szomszédunkkal, a nyíl 
gattal is jó viszonyban akarunk 
élni. .A parasztság és a városi pol
gárság viszonyáról szólva azt fe j
tegette. hogy nem. szabad, többé el
engedni egymás kezét.

Kéi mllüárdot juttat a hároméves 
terv a mezőgazdaságnak

— Jelentette be Bárányos miniszter
A Kisgazdapárt vasárnap nagy

gyűlést ‘ rendezett Szeghalmon, 
amelyen sokezren jöttek össze és 
megjelent Bárányos Károly föld
művelésügyi miniszter is. Bárá
nyos miniszter beszédében kije
lentette, hogy a választások kiírá
sával egy korszak zárult le a m a
gyar politikai életben. A Kis 
gazdapárt az utóbbi időben súlyos 
kálváriád járt végig , de az az út, 
amelyen ment. becsületes, igaz 
magyar volt. és ez az út vezet 
majd, a lerongyolódott ország újjá
építéséhez, a nemzet, felemelkedé
séhez.

Az elmúlt két évben a magyar 
parasztság is jól megállta he
lyét és minden támogatást

megérdemel.

Meg kell neki adni azt. a segítsé
get, amelyet már nem tud. tovább 
nélkülözni.

A hároméves terv a mező gaz
éi .usa g érdekeit szolgálja

Két milliárd forintot irányoz 
elő a mezőgazdaság szükségle

teire.

Ebből az összegből komoly össze
geket. fordít, a mezőgazdasági 
szakoktatás fejlesztésére. Szaktu
dás nélkül ugyanis minden beru
házás hiábavaló. A  szikes terüle
tek javítását is megkezdek.

1 miiijó holdról van azó.

A? első szikjavitó gépi berende
zést, 1.2 millió forint értékben 
már meg is rendelték.

Az érzelmeket ki keli rekeszfeni,
csak az észre hallgassunk

—  h !r d ó t t «  D u l ln  J e n ő  T o î n è n

A Független Kisgazdapárt tol
nai nagygyűlésén Taksonyi. .Ionos 
arról beszélt, hogy a magyar nép 
többsége vem feltétlenül akart új 
választást. A Kisgazdapárt azon- 

0  ban elfogadta a bizalmi kérdés 
újrafelvetését.

Nézzék meg a választók, hogy 
aki igazságot hirdet, ö maga 
igazságos-e és aki munkát hir

det. ö maga munkás-e.

Padányi Gulyás Béla. azt fejte
gette, hogy a Kisgazdapárt pla
kátjain nem az ököl, hanem e hé-

N é m e t robbonodnya^aí g y ú jto ttá k  let
a kocsiszíni. «  hajógyárai és a Neményi - papírgyárai

Szombat este *•/*»« *.io!ő« nyomra bukkant a® államvédelmi és a bűnügyi osztály; megállapították
hogy a kispesti kocsiszín, a hajógyár és a N em én y i-papírgy ár romjai káinit er*
1942 e* típusú német kézigránátokból és bombákból valók! Az egyik leegett gyárépület k ' , ” f  
deti csomagolási», ugyancsak 1942-es jelzésű német robbanópatront is találtak! Vasárnap a megdöbben 
tóén szenzorwb leletek alapján űj irányba terelődött * nyomozás. A követ,ke/ó napo » *** 1,7 *
nHzetbevételek v;írhatók! Az államvédelmi osztály —  természetesen! nem AA bővebb felvilágosít 
eppen a nyomozás érdekében, de annyit közölhetünk a nyilvánossággal, hogy bejelentések * rkezy J  a 
rendőrségre, amelyek szerint a gyujtogatókat most egyik állami ápolóintézet elbocsátott betege k t,
keresik. Anglia legforróbb nyarátés történelme legsúlyosabb válságát éli át
(A Reggel londoni tudósítójától ) 

Az esős június után tropikus hő
hullám öptötlf’ cl Angliát, Szom
bat. és vasárnap v o l t  a nyár leg 
forróbb napja, kilométerhosszu 
sorokban állnak az emberek a pá- 
b audvarok előtt, mindenki m e
nekül Londonból, az. angol ten
gerpart. minden fürdőhelye és 
falva tele van és ezrével töltötték 
az emberek, akiknek nem jutott 
szállás, a parti fövényen az éj 
szakát. De forró és viharos az an
gol politika légköre is. Minden 
felelős tényező, kormány, parla
ment, sajtó rendkívül 'súlyosnak 
látja Anglia helyzetét, a lapok 
nyíltan írnak a veszedelemről, 
amely a konzervatív sajt.o szerint

Anglia nagyhatalmi állásának 
megrendülését jelenti

..Anglia ha reá a jövőért a téli 
hónapokban dől el —  mondotta 
Edén alsóházi beszédében. ■ „Ha 
e harcban Anglia ver őseget szen
ved, a következmény ugyanaz, 
mintha, a háborúban vertél: volna 
rnegl’ -  Nincs más megoldás. — 
írja a konzervatív saitö - ,  mint 
vagy leszállítani az angol nen 
életrendjét eddig elképzelhetetle
nül alacsony szintre, vagy vissza
vonni a külföldön állomásozó csa

patokat Mar arra isi céloznak 
egyes lapok, hogy

Anglia kénytelen lesz Néniét 
országból visszavonni csapatait.

az első 
válaszolja 
amely a 
megadni

Az Attlee-kormány
Anglia történetében, 
en e  a baloldáU sajtó, 
közembernek kívánja 
mindazt, ami megilleti.

A  válság kulcsa az angol szén-
termelés.

„K ét évi megfeszített munkát ké
rünk az angol bányászoktól“ —

jelentette ki fíevm  az angol ba 
nyászokhoz, intézett nagy besze 
dében. „Nincs :e  szenünk, s** lev 
talárunk, amit ma:; nr.zrgoknak 
adhatnánk, minden erőnket a v:- 
lágS2abadság védelmére ford 1 Int 
tűk akknr, a m ik o r  egyedül allot 
tünk, és így nem volt módnál 
gazdasági elefnnkel ujjas. em e..ni 
Fogyóban van a dollarköU’.son r. 
amely számításaink .szerint 11*49 
évig kellett volna hogy tartson 
A  legnagyobb baj, hogy nincs sze
nünk, ezen kell segíteni. Morrisor 
szólt Bevin után a bányászokhoz

„Rajtatok múlik, hogy a szocializmus nagy angol 
kísérlete sikerüljön és megmentsétek a demokráciát.

Amig a munkásíkormány helyén 
van. nem nyúlhat senki az ötna- 
fios munkahéthez." A munkás- 
kormány helyzete valóban igen 
nehéz, amint azt Bevm beszédében 
nyíltan megmondotta, mert... foly
atn ia  kell Nagybntannia külpoli
tikáját. a feladathoz szükséges 
eszközok nélkül "

Nagy csal odúd okozott Angim 
ban a moszkvai . angob&zovjet 
kereskedelmi tárgyalások meg 
hiúsuld sa is A  búzaárban nem 
tudtak megegyezni és ezért 

elmaradnak a várt fi/nvjpt-
b u z a & z 0 U i tmân y o k is.

M a már csak azt. remélik, bog/ 
sikerül aláírni azt a kü'őn egyez
ményt., amely az angol fahiánv 
nagy orosz szállítmányokkal p<‘ 
tolja. A válságos helyzet a .ónba' 
nem rendítette moq cm angol töm• 
gek önbizalmát Anglia nyarai < 
bízik abban., hogy mint vihar r  
történetében nlg gyakran, most  
bekövetkezik az utolsó percbei> 
■kedvező fordulat,

,,VVa.it and see". Várjuk meg á 
K-ézét —. mondják a® anv.olok.

G é m  iy 1 • h « r
« n r B *«  '  U ,  I . '-  i t  .

az 53-a$ vfllmmest 
»  45-i»she ;

k é t $tbiyt>s « g y  It fanny it seb ***U U !
A'ará.rnap délután I óra. 10 perckor súlyos v!|iamosszérftncsétl «iség  

történt. A  Múzeum körút és a lirnd.y Sándor utca. sarkánál haladt- egy 
45-ös villamos a Rákóczi-út leié. A mögötte robogó 53-as szerelvény 
♦újságosán megközelítette. Amikor az 5Hsjs vezetője fékezni próbált, a 
fék felmondta a szolgálatot és a kocsi nagy sebességgel bele.rohant az 
előtte haladó 45 ősbe. Az összeütközéstől a 45-ös hátsó perrotija benyo
módott és az ott utazók megsebesültek. Rgy könnyebb és két súlyos 
sebesült van, az egyik sebesült állapota azonban életveszélyes. A men
tők több kocsival vonultak ki és lapzártáig meg nem érkeztek vissza. 
Az eszméletlen sebesültekről eddig semmi közelebbi adatot nem tudnák.

A két legsúlyosabb sebesült Sullai Zakariás es a felesépe: a, há • 
zespart igen veszélyes agyrázkódással, eszméiéílenül vitték kórházba! 
Káldi Ferrnené szinten agyrázkódást szenvedett és meg több utast re 
szesítettek a mentők a, helyszínen első segítségben.

gé hangsúlyozni, hogy vaud ra 
nincsen. ok, de azért, n-t a taná
csot adom a szülőknek:

ne vigyék gyermekeiket láb-  
gatôba olyan helyre, ahol gyei 

mekek vannak,

mc-'-t a gyermekek egymástól lop 
ják e] a betegségei. Ezt a kis ál
dozatot, a gyorsan múló nyári hó
napokban meg lehel hozni.

kesség a jelszó

A magyar népnek évezredes 
életformája, van, amelyet a, ma 
gá,«tulajdon, a család és a val

lás határoz meg.

Dalin ,lc.no igazságügyi, államtit
kár ki jelentet te, hogy az ország 
pillanatnyilag még a fegyverszü
net, állapotában van és politikán
kat ez az állapot, határozza, m,eg.

Az érzelmeket ki kell rekesz- 
teni és csak az észre lehet

hallgatni.

T U D J A  O N  H O l  A SGMMKLWMIS-UTCAT
» >T, Ö N N E K  IS SZÍVESEN K É SZÍT E N E K  PRECÍZ SZEM Ü VEGET

ü ís iiS :  OPTIKA BELVÁROS SEMMELWEIS.!!. 8.

A gyermekbénulás! járványhírek
TÚLZOTTAK!

t r m w d ja  C s o r d á m  1h z í i f o o r i ’& s

Dr, Csordás Firmer -v.tűóorvos
hoz fordultunk, akitől felvilágosí
tást kertünk a gyermekbénulást 
járványról, amelynek híre valóságos 
pánikot kelteti A székei, főváros 
tiszt-iföorvosa eveket mondotta A  
Regprl-nek ;

—  A h íré k t ú l z n t t.n k ! Bizonyára 
abból keletkeztek., hogy ;i lapok 
megemlékeztek a. gyermekbcnulásí 
járványról, amely

a szomszédos országokban
pusztít cs járványszenien ter* 

jed a vidéken.

A gyermekparaUzis föul.énye jú
lius, augusztus én népi'.ember

r

Ilyenkor minden övben emelkedik
a bénulások ázáma Budapesten 
július 1 -tól 26-ig

összesen 21 fővárosi gyermek 
került gyermekbénulás miatt 

a, Szent Lászln-korházba
így hát járványról szó sincs, bár 
a betegségek száma lényegesen 
emelkedett. Az a hír is járja, 
húr, y a Szent László-kórház zsú
folt, holott a kórházban a beteg 
gyermekek száma jelenleg 70— 80. 
De ezek közül is a legtöbb vidéki! 
A  szülök szekéren és autón, hoz
zuk fel a fővárosba beteg gyer
mekeiket, mert. vidéken alig van 
la.rvrinykórház. Nem győzöm o|ég-

Hétfö estig
s$mmi rem ény a hőség

c s ö k k e n é s é r e  ;
Vasárnap délutáni 3 órakor, 

e fornkat írjuk — a MetzsorolÓK! ' 
Inf fiz.r t jelentése szerint Rudap< »t* 
d lók. Az intr*’
jelf*nté«e e^y^kkéni sriri ozolrc;)i p 
vigasszal a kánikulától .s«envtMló 
egylikeol kihűli varos hikóói 
Egész Korópá-bS)n váJtoz » fiaidul 
v^hb tart. n nagy mrlrs és Spanj 
országban, valamint Ftanciaorsa 
ban i0 fokig emulkrdntt a hőn* 1 
siklat. Vasárnap rpggpI a Kai 
lókban es a Tátra kornyéken v«» 
zivatarok. Bi(/anUbat) (otahb 
rórjnff a, meleg. ,«/, országban ;lt 
ban —33 fok kór ül nio/gutt a 
mérséklet, Legmeb grbb volt S/ 
clin> ahol ma Héielrttt 3a tokot r 
tek. \  kánikulái eayaH.ihin 
mérsékelte az a par csepp # so. 
Szetfedrn^ Ka.tan é:> fivüngy ’ 
esett. A szombatról vasáru 
virradó éjszaka sehol sem sii)]
,% hőmérséklet 20 fok alá. A A1 
urológiai Intézet jelrntrse 5/.< 
mérsékelt szel lesz. mar ma dói 
felhóképzddés, .sót az ország h 
felebeji kisebb záporesdk js vávh
A nagy meleg rsftkkenéscre egye 
hétfő estig, semmi remény.

~ Házasság. Csejkay Erníh 
Nérnzeti Rank elnökének 1^  
Alice, házasságot kötött • Dob 
Antallal.
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Szombaton este a körúton beszélt 

a rendőrgyilkos banditával egy ismerőse
Vasárnap hajnali riadó: hajsza Zuglóban a gengszter után!

A hajnali órákban végig futott a 
főkapitányság folyosóin a riadó- 
csengő vészes csilingelőse. Detektí
vek rohanlak le a lépcsőkön, gép- 
pisztolyos rendőrök ugrottak be a 
riadóautókba, majd elszáguldottak

azok Zugló felé  A  nagy szombat
esti alarmot a városszerte hajszolt 
rendőr gyilkos gengszter miatt ren
delték el. A  Nagymező utca egyik 
eszpresszó- tu la j do nosa f i gy c 1 m essé 
lett

egy szalmasárgára festett hajú, csontkeretes szem
üveget viselő emberre, akiben rémülten ismerte fel

Sántha Dezsőt,
a megszökött rendőr gyilkost. A  
gengszter a Zichy Jenö-utcában 
taxiba ugrott, ám előbb észrevette, 
hogy az eszpresszó tulajdonosa 
figyeli őt, megállt és —  a hátsó 
zs után kapott! Az eszpresszó- 
tb' . i  nos határozottan állítja, 
1' • S •' :. n j > volt a ff •.!«;•! t 
5 \ju 'mi'” < h hátsó z.m béből ki
ló :io<'; a 7 -ml;>a A < in- :
i ..i k ! ..r,i r •!■<}.' , i utk a tn. .i r : i < ' re 
ir < -i nagyon megró, mit, mikor 
e diák neki, hogy —  Sántha 
De > volt az utasa.

— Kérem szépen. . hiszen Sán

thát ismerem! Sokszor fuvaroz
tam . . .

A  homlokát törülgette a zseb
kendőjével és ijedten dadogta:

—  És nem ismertem f e l . . .  Per
sze, a haja nem volt ilyen sárga..

Módán megmondta, hogy a 
Z.ii.h/ig vit' ■ Súnthát, ahol a gyil
kos is:., h'f a ' o ibói és gyalog 
v • > • ■ ’ . ■ u‘ oiik n mban

1938-ban, mikor visszatértek M a
gyarországra, Sántháról már azt 
suttogták, hogy a Gestapo ügy- 
nöke. össze is különbözött Balog
gal, majd Juanitával kettesben 
utazott tovább. Ezt a Juanitát, 
egyébként néhány év múlva, 1945 
augusztusában

halálraítélté a párisi törvény
szék, mert a Gestapo kezére 
juttatta a francia ellenállási 

mozgalom hőseit.
1940-től kezdve Sánthát nap-nap 
után német tisztek társaságában 
látták és „ előtáncosa“ volt a német 
és olasz követség estélyeinek.

A  rendőrségen azt is megáilapí- 
'uiták, hogy a gyilkos banditát

1945 ben a Gestapo-ügyck 
miatt faggatták.rino"'  n-ndclU'.: el és az autók a 

Zugló íei.é szügu doltak, de nem de semmit sem, tudtak rábizonyí- 
tudsák megtalálni a bandita bú- tani holott a Münchenben ta'ált 
vóhelyét. Vasárnap reggel egy kém -névjegyzékben szerepel egy 
tisztviselő felesége jelentkezett, 
aki azt mondta, hogy

a Dohány-utca és az Erzsébet-körút sarkán találko
zott az este 8 óra tájban Sánthával. Nyomban látta,

hogy ő az, mert régi ismerőse.
Kő. átnézett, hogy rendőrért kiált
son. de akkor Sántha melléje ug
rott és ezt súgta a fülébe:

Ha egy szót szól, agyon
lövöm 1 . . .

Ijed ségében majdnem megder

medt és mire magáhoztért, —  
Sántha már eltűnt az egyik mel
lékutcában. A  közeledő járőrt fi
gyelmeztette, a rendőrök utána-

A-23- 14-Bp. jelzésű Gestapo-kém, 
akinek a jelentései pontosan azok
ból a városokból valók, ahol 
Sántha a művészi körút alkalma- 
veil megfordult. A Reggel munka
társa szombaton délután kinyo
mozta Sántha Dénes második 
számú lakását, a Béke-út 14i. 
« att. Valahányszor forró volt a 
lába alatt a talaj, otthagyta az 
elegáns Andrássy-útí panzióban

bérelt szobáját és visszavonult 
Angyalföldre, abba a „m iliőbe", 
phol biztonságban érezte magát. A  
szegényesen bútorozott második, 
emeleti lakásban a rendőri nyo
mozók

egy 7.65-ös és egy 6.35-ös pisz
tolyt találtak,

a hozzávaló lőszerrel együtt.

Tolólétra az ablak alatt
Az ablakból tűzoltóiéira vezet a 

1 öidszintre. Barta István házfel
ügyelő szerint:

—  A fiatal úr gyakran hasz
nálta ezt a létrát . . .

Az. ilyen „használat", a létrán 
keresztül érkező és távozó al
bérlő nem szokatlan jelenség  az 
Angyalföldön . . .

A Reggel munkatársa elment az 
Andrássy-út 136 alá is, a pan
zióba.

—  Elegánsan volt öltözve, nagyon 
elegánsan —  mondja az idősebb, 
szemüveges tulajdonosnő. —  Pénze 
is volt elég, előre fizetett. Mint 
ballett-tanár mutatkozott be, aki 
az Operában tanítja a kart. A  be
járati ajtóhoz is adtam neki kul
csot. Három hatalmas bőrönd ru
hát és fehérneműt hozott m agá
val. Gyakorta látogatta egy ba
rátja, „Guszti úr“ • • «

Huszonegy betörés terheli a „dzsentlmen-gengszter
lelkiismeretét.

rohantak, de nem találták. V a - _ _  -  «  -  1 1 1
sárnapra készült ei a főkapitány- H o g y a n  m e n e k ü l t e k  a z  a b l a k o n  a t
ságon Santha bunlajstroma. y ^

a  g e n g s z t e r e n . ?

/dóréiból szerzett pénzt min-
nökre költötte. Az utóbbi hó- 
.cban előkelő belvárosi szabó- 
>nél harminc ruhát csinálta

ss tíz pár cipőt vásárolt 
Icai üzletekben. Sánthának 
ára nagy segítségére van a 

nnyiségű pénz, amit zsák- 
!t. A  Fürst Sándor-utcai 
mester, aki hirtelenszőkére 

"2 Sántha haját és szemöl
dököt, mintegy ötezer forintnyi

A
d
n
c
f
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hí
r
r
t
í

összeget látott a tárcájában. A  
nyomozók megállapították, hogy 
Sántha három nappal a gyilkos
ság előtt egy fővárosi ékszerész
nél mintegy 8— 1 0 .0 0 0  forint ér
tékű ékszert adott el. A  gyilkos
ság estéjén, kilenckor, egy bár
ban volt, ahol azzal búcsúzott el 
mulató cimboráitól, hogy:

—  Különösen fontos dolgom 
van ma éjszaka! . . . Lehet, hogy 
néhány napig nem is találkozunk.

„Guszti úr“ , Bachmdnn Gusztáv, i m eghagyd, hogy amint hazajön,

„Fontos dolgom lesz az éjszak a...!“
A főkapitányságra tömegéivel érkeznek a bejelentések arról, hogy

itt is, ott is felbukkan a gengszter, a város forgalmas
helyein sétál

de eddig nem sikerült kézrekeri- 
teni. Különösen fontos az And- 
rássy út 45. sz. ház lakóinak m eg
jelenése a főkapitányságon. Itt 
annakidején személy szerint látták 
a Párisi Nagy Áruházban elköve
tett kéjgyilkosság tettesét, „Hekus 
Dánéit'\ akinek azóta nyoma ve
szett. A ház három lakója. Her- 
czeg Magda, Márkus Dezsöné és 
Száraz Magda tanúkihallgatásra 
jelentkezett és egybehangzóan val
lották, hogy

a rcndörgyilkos Sántha Dezső 
fényképében teljes bizonyos 
Sággal felismerték a kéjgyil

kost,
flki annakidején. az ö lakóházuk
ban, az Andrássy út 45. szám alatt 
bujkált. A Reggel munkatársa be
szélt Sántha Dezső artista- partne- 
rével, Balog Gáborral, aki izgal
masan érdekes, regénybeillő rész-

(Sántha Dezső), Roberto (Balog 
Gábor) és Juanita (Gertrud Stolz) 
nevű társnőjük.
Szíriába és Egyiptomba mentek, de

Sánthának minden városban 
meggyűlt a baja a rendőrséggel.

Milánóban és Nápolyban már már 
úgy látszott, hogy .,Angelo” m eg
javul, de Bariban ismét kitört a 
botrány: Sántha

leütötte, majd agyon akarta 
lőni a lokállulajdonost,

aki szerződtette őket! Innen Málta 
szigetére mentek, ahol embercsem
pészés miatt már a harmadik na
pon őrizetbe vették Sánthát, de —  
a német konzul erélyes fellépésére 
szabadon engedték! .  Athénből 
négy nap múlva kitoloncolták, 
mint „nem kívánatos idegent". 
Sztambulban, Szíriában és Pa
lesztinában kokaincsempészésért és

 ̂Armel. Angelo névén külföldi turnéra börtönben, Egyiptomban pedig
indult gengszter miként viselke
dett, amíg együtt szerepeltek? 
1930-ban indultak el Angelo

egy teljes esztendőt ült a fog 
házban — kémkedésért. . .
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a másik bandita, önkezével vetett 
véget életének, mikor a rendőr- 
gyűrű bezárult körülötte.

—  Később —  meséli a tulajdo
nosnő —  egy vöröshajú no járt 
hozzá, majdnem egész nap együtt 
voltak, itt ebédeltek és szórakoz
tatták a vendégeket.

Sckszor ugráltak ki az abla
kon, de az senkinek sem tűnt

fel.

Július 23-án Krammer nyomozó- 
főhadnagy kereste a rendőrségről. 
Nem volt itthon, de a főhadnagy 
(még aznap Sántha áldozata lett!)

értesítsük a legközelebbi őrsze
met. De Sántha észrevétlenül ér
kezett. Mikor a Szobalányt küldte 
hozzám, hogy fizetni akar, szól
tam a pincehelyiségben levő kocs- 
márosnak, hogy telefonon érte
sítse a rendőrséget. Gyanús volt 
a lázas sietség, ahogyan pakolt 
a szobában . . . „Guszti ú r" a 
teletömött három bőrönddel már 
az előszobában volt. Abban a pil
lanatban érkezett a rendőr, ők 
nagyon megdöbbentek . . . Guszti 
úr visszavitte a bőröndöket a szo
bába, Sántha pedig a konyhale
járat felé indult. Amint a rendőr 
nyomábaigyekezett,

ő benyitott az egyik szobába, ahol a lakó az ágyban 
feküdt. . .  Felugrott az ablak előtti kisasztalkára és 
mosolyogva intett: „Keziccsókolom“... Azzal kiugrott 
az ablakon . . .  Guszti úr a Sántha úr szobájának 

ablakán ugrott ki a kertbe és nyomaveszett.

Végigjárjuk a kertet. A z ablako
kon nincsen rács, öt-hat méter m a
gasan vannak a földszinttől.

—  Nem hallottunk semmi dobba
nást vagy zajt —  mondja a tulaj

donosnő —  és átugorhattak a 
szomszéd ház kerítésén is.

—  Ha akkor sikerül elfogni a két 
gonosztevőt —  Krammer főhadnagy 
életben maradt v o ln a ...

Truman elnök édesanyja
meghalt

Truman elnök édesanyja 92-ik életévében a Missouri államban lévő 
Grand Vlenben meghalt. Az elnök, aki mély szeretettel csüggött agg 
édesanyján, mihelyt sürgönyi értesítést kapott édesanyja válságos álla
potáról, nyomban a repülőtérre sietett, hogy Grand View-bc utazzék, 
de másfél órát várakozott a rádió mellett a repülőtéren, amíg a kon
gresszus, amely a vasárnapra virradó éjjel 12 órakor befejezte ülés
szakát, meg nem szavazta a külföldi segélyről és a nemzetvédelmi mi
nisztérium felállításáról,szóló törvényt. A javaslatokat az elnök még a 
repülőtéren aláírta, úgy hogy azok rögtön törvényerőre emelkedtek és 
csak ezután repült el. Már nem találta életben édesanyját és útközben 
rádió útján közölték vele, hogy édesanyja időközben jobblétre szenderült.

Modern és styl bútorok
nagy választékban Perzsa
szőnyegek. Vétel, eladás, 
csere' Fizetési könnyítések!

U R A M B A
TOCHIA ét NÉMETH
Budapest. VII. Somooyi Bfila-iit 3/c. telelőn: 226-631.

IRODABÚTORT *
KOCSIS JANOS készítőnél vegyen 
Budapest, V.. Nádor-u. *0. Tel.i 127-182.

Uj K É Z IK O C S IT
honnan végy? Bajnok-utoa 34.

10 százalékkal 
leszállítják

a vasúti jegyek árát
Gerő közlekedésügyi miniszter 

vasárnap délelőtt beszélgetést 
folytatott a rádió munkatársával 
a hároméves tervről.

— Teljes erővel megkezdődik a 
ferihegyi repülőtér újjáépítése és 
számos új híd emelése. Komoly vas
úti beruházások is történnek.

Az új munkálatok már augusz
tusban 10.000  munkanélkülinek 

adnak kenyeret,
szeptemberre ez a szám 15.000-re 
emelkedik.
Minden falusi és kisvárosi lakos 
az ősz folyamán 50 százalékos ked
vezm ényt kap egyszeri oda- és 
visszautazásra a legközelebbi 
nagyvárosba. A  M Á V  fokozni 
fogja az olcsó hétvégi vonatok 
beállítását.

Augusztus 1-én a vasúti jegyek 
árát 10 százalékkal leszállítják.

RSÉKLÉS
KEDVEZŐ FIZETÉSI FÉLTÉI ELEK

A ss a m e r i k a i  

árukölc sünök 
te ban y  a látója

E x p o r t - i m p o r t

Benzinmotorral meghajtott 
hegesztő berendezés,

vasvázas vontató hajó, 
beépítve 2 drb 120 HP 

benzinmotor,
benzinmotoros kis- és nagy

teljesítményű szivattyúk,
svájci gyártmányú új, gyors

felvonó csörlő,
benzinmotoros meghajtású, 
nagyteljesítményű tűzoltó- 

szivattyú autófurgonra 
szerelve,

pneumatikus törő- és fejtő-
kalapács,

ásó, lapát, csákány,
acélsodrony-kötél 

2—45 mm átmérőig,
öntött, speciális anyagú 
bronzperselyek és rúdak 

előnagyolva,
húzott bronz

és sárgaréz-rúdak,
duralumínium-lemezek 

0.5—14 mm vastagságban,
húzott csövek vörösrézből, 

duralumíniumból és bronzból,
hengerelt profilvasak, 

betonvasháló,
gumitömlők

(szívó, nyomó, stb.),

3—10 tonnás teherautók, 
pótkocsik,

orvosi műszerek, kötszerek, 
gyógyszerek, vegyszerek

H u A ^ p e s t  F ,  

Harmincait-ti* ti

Telefon: 187—800, 189—563, 
187-223 189—564
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A z  égi vitorlás
Megállók a villácska előtt, há

tam mögött a Balaton kifeszített, 
sík vásznával és keblemben halk 
ütést érzek. Ebben a falusi ház
ban születtek meg korunk legfor
radalmibb festményei: itt lakik 
Egry József, az égi vitorlás!

Pár lép és. . .  már szemben állok 
vele. Kék szeme, csupa-kék öltö
zéke, mely darabonkint m ás-m ás 
árnyalatú, mutatja: a művész már 
a földön az ég színeibe öltözött s 
nem véletlen az, hogy éppen itt 
lakik, hol a földön a legtöbb kék 
látható: a Balaton álmatag árnya
latokban rengő redőzete és maga 
az ég. Ég, föld, művész —  táj és 
ember oly természetesen vannak 
itt együtt, mintha egymásnak te
remtődtek volna e világra, akár, 
mint a festményein. Ráismerek a 
belső képről: igen, ő az, ez az asz- 
kéta-szikár férf i . . .  Arca csupa 
írás; egy képeiről ismert „egyéni" 
szín, az a nem piros, nem narancs
szín ömlik el arcán, ezen a külö
nösön, mely markáns férfiassága 
mellett is szinte angyalian-lágyan 
érzékeny rajzú a r c . . .

Már csoszogunk föl a lépcsőn, 
pár pillanat és koccintgatunk az 
emeleti szobában s úgy tör fel a 
szó, mintha folytatnánk valamit, 
amit ki tudja mikor, minő körül
mények közt kezdtünk e l . . .  Cso
dálkozva hallom: a művész pa
naszkodik . . .  Panaszkodik a tél 
ínségei miatt. A tetőn becsurgott a 
víz, a rossz ablakon befütyölt a 
szél, nem volt tüzelő; lelketlen 
emberek nagyértékű festményeit 
vitték el a télben ezért-azért, ami 
kellett volna az élethez, de máig 
sem hozták meg n ek i. . .  Egry Jó
zsefnek ilyen gondokkal kell ma 
küzködnie?! És hallva a panasz 
szavait, nem tudom, miért —  hisz 
én sem voltam sokkal jobb hely
zetben a fővárosban — , de én, a 
frissen jött pesti rettentőn szé
gyenlem magam, nem is tudom, 
kinek a nevében. . .  Mindig tud
tam Egryről, hogy korunk egyik 
legnagyobb magyar festője és soha 
égy pillanatra sem gondoltam, 
hogy saját dicsőségéből és halha
tatlanságából meg is él. De ezt 
mégsem mertem volna elképzelni, 
hegy éppen őt a legelemibb éhség 
szorongassa!... Igaz, még az is 
ritka volt a múltban, ha nagy m ű
vész nemzetétől mái* életében 
csak dicsőséget is kapott. mint 
vajúdó demokráciánk idején Pe
tőfi. Ezt, lám, ha jól tudom, m eg
kapja Egry is . . .

Csodálatos gazdagság pedig az 
Egry Józsefé! Itt, a rossz műte
remben, keretnélküli új képeit 
nézegetve, látom: ő az, kinek ké
pein egy-egy álom száll, a földre, 
testtelenül, anyagtalanul, valószl-  
nűtlenül libegve, mint az angyal
szárnyak, még akkor is, ha az ab
lakira befütyöl a szél . . .  Pontosan 
xígy, ahogyan az ember a szépet, 
ö-Z igazat, a jót legszellemibb órái
ban sóvárogva elgondolja . . .

—  ötven  év múlva sokan m eg
gazdagodnak a képeiből! —  mondja 
barátom úgy, mint ami a legter
mészetesebb dolog a világon, mi
alatt fölfelé kaptatunk a hegy ol
dalában, Badacsony kőeresze alá... 
Még mindig Egry új festményeit 
forgatom magamban, mert e ké
pek boszorkányosak, titokzatosan 
tovább élnek a lélekben, ott bon
takoznak k i . . .  S őt. látom, magát, 
egyik képén: ég és víz között, merő 
fényben álló csónakos férfit, a 
vitorla tükrében saját árnyéká
v a l . . .

(Badacsony, 'július végén.)
T ankovi ch Ferenc

—  A demokratikus partok nem 
fizetnek vigalmi adót. A hivatalos 
lap vasárnapi száma kormányren
deletet közöl, amely kimondja, 
hogy a demokratikus pártok és 
szervezetektől rendezett vigalmak, 
táncmulatságok, műkedvelői szini- 
előadások és műsoros esték a ren
dőrségi felügyeleti és ellenőrzési 
díjak alól mentesek.

* Valódi ékszer jólétben díszít — 
szükségben 6 egít! Ékszermodellek 
^ereginiél, Haris-köz 5. félemeleti

— Csehszlovák strapacipő 2—5 
dollárért! Csehszlovákiából olcsó 
strapacipőket hozunk be. Az import 
férficipők vételára hivatalos hely
nek a szakmával folytatott meg
beszélése értelmében lehetőleg 2 
dollár, de semmiesetre sem lehet 
több, mint 5 dollár.

Sztálin generalisszimusz 
— Mezőtúr díszpolgára!
Mezőtúr váro9 képviselőtestülete 

vasárnap délben adta át ünnepé
lyesen a Sztálin generalisszimusz- 
nak felajánlott díszpolgári okleve
let. A  díszoklevelet Mikolajcsuk 
ezredes vette át. A  polgármester 
kijelentette, hogy a város a felsza
badításért érzett hálájának ád ki
fejezést, mikor a generalisszimuszt 
díszpolgárává választja. A z ezre
des üdvözölte a város vezetőségét 
és megköszönte a generalisszimusz 
nevében Mezőtúr város lakosságá
nak szeretetét. „A  díszoklevelet -  
mondotta az ezredes —  késedelem 
nélkül át fogom adni Sztálin gene- 
ralisszimusznak."

Magyar-angol 
kereskedelmi tárgyalások

londonkan
A z angol közellátásügyi minisz

térium hivatalosan jeletni, hogy
pénteken megindultak a tárgyalá
sok a Londonba érkezett magyar 
kereskedelmi küldöttség és az 
angol kormány képviselői között. 
A  korábban létrejött elvi megálla
podások kiegészítéséül a kölcsö
nösen szállítandó áruk mennyisé
gének és árának megállapításán 
dolgozik gyors ütemben a két 
delegáció. Magyarország baromfit, 
szalonnát, tojást, pálinkát, borpár
latot, gyümölcspépet és gyümölcs
levet és egyéb élelmiszert szállít 
Angidnak angol ipari félgyártmá
nyok és készáruk ellenében.

— Nem fogják „kozmetikázni" a 
halottakat! Nemrég azzal a terv
vel foglalkozott a főváros temet
kezési intézete, hogy két alkalma
zottat Angliába küld, akik ott ta
nulmányoznák a külföldön, főleg 
Amerikában szokásos „ halottkiké- 
szítésV*. A  halottak arcát paraf
finnal vonják be, majd kifestik, 
a női holttettemek haját még on- 
dolálják is. A  temetkezési intézet 
rendszeresíteni akarta ezt a ha
lottkikészítést, amely meglehető
sen drága. Ezzel tüntette volna el 
a költségvetésben mutatkozó defi
citet, amely egyébként a fővárosi 
köztereken végzőit exhumálások 
után meglehetősen csökkent. Az  
intézet üzemi bizottsága ellenezte 
a tervet, mint ahogyan mások is 
helytelenítették az új „üzletág" 
bevezetését, mert ellenkezik a ke
gyelettel és az ízléssel.

Lopni akart a Szarka, 
de — szerelmet!

Szombaton éjféltájban Szarka Já
nos síró leánykát látott az utcán. A 
leány elpanaszolta, hogy messze la
kik, lekésett az utolsó villamosról és 
nem tudja, hogyan kerüljön haza? 
A „nyájas" Szarka felajánlotta, hogy 
jöjjön fel a lakására, ahol majd a 
felesége gondoskodik róla. A gyanút
lan leány el is ment Szarkával, 
annak WekerJe Sándor-utca 3 . alatti 
lakására, de ott nyomban kiderült, 
hogy a „szolgálatkész" embernek 
nincsen felesége, egyedül lakik és 
csak azért hívta fel a 16 éves leányt, 
hogy erőszakoskodjék vele. Mikor az 
sikoltozni kezdett, a szomszédok 
rendőrt hívtak, aki

— Négy közjegyző lesz Budapest 
V. kerületében. Az igazságügymi
niszter rendelet© értelmében a Szent 
István-városban negyedik közjegy
zői állást rendszeresítenek. Ez a 
rendelet intézkedik arról is, hogy 
az V. kerületi közjegyzők örökösö
dési ügyekben a terület mely ré~ 
szében és mely hónapokban kötele
sek örökösödési ügyekben eljárni. 
Az újonnan kinevezendő negyedik 
közjegyző működési köre a Szent 
Istvántér, Zrínyi-utca, Teleki Pál- 
utca, Szabadság-tér, Honvéd-utca, 
Szent István-körút és Bajcsy-Zsi- 
linszky-út körzetre terjed ki.

A Jú liu st
bankjegyforgalom s

1500 m illió
A Gazdasági Főtanács legutóbbi 

ülésén újból kimondta, hogy a 
bankjegyforgalomról hozott június 
2 -iki határozatában megállapított 
1500 milliós határt ebben a hónap
ban sem lehet átlépni. Kivétel csak 
a közellátásnál lehet és pedig gabo
na felvásárlására. Szakkörök számí
tása szerint a bankjegyforgalom ez 
év végéig el fogja érni az 1800 
milliót.

a főkapitány
ságra kísérte Szarkát. A nyájas*"Részvényre oszlik, 
férfiút, aki nem tagadta meg a ne
vét és lopni akart, de — szerelmet,
őrizetbe vették.

— Véresre vertek egry betörőt.
Vasárnapra virradó éjszaka a 
pestszenterzsébeü Henger-utca 32 
szám alatti házban Sátori Lajos 
lakatos zajt hallóit, mire fiával 
együtt felkelt. Látták, hogy valaki 
a kamraajtót feszegeti. Rávetették 
magukat a betörőre és véresre 
verték. Kiss Istvánt, a póruljárt 
gonosztevőt valóban „vérbefagyva" 
kisérték be a kapitányságra.

— A Politika új számának vezércik
két Káinná . l e v ő ,  a lan felelős szer
kesztője írta: „Az összeskllvök utó
védjei" címen. Hatvány Lajos, Szabó 
Zoltán, Frey András, Paál Ferenc, 
Gogolák Lajos. Rónát Mihály András 
cikkel egészítik ki és teszik változa
tossá a lap gazdag tartalmát.

— A Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank igazgatósága 1047 július lR-án 
megtartott ülésén megállapította az 
intézet 1947 január t-i megnyitó fo
rintmérlegét. Az Igazgatóság 1047 
július 29-re hívta össze közgyűlését, 
amelyen javasolni fogja, hogy az a 
megnyitó forintmérleg szerint az in
tézet alaptőkéjét, 60 millió, tartalékát 
30 millió forintban, az alaptőkét kép
viselő 500.000 drh részvény névérté
két pedig egyenként 120 forintban 
állapítsa meg. (+)

— Névváltoztatások. Pollik Adolf
nevét belügyminisztert engedéllyel 
Köhidai Mikló s-ra változtatta. — 
Schön Károly családi nevét belügy
miniszteri engedéllyel Szönyr re
változtatta.

— Kis hírek a rendőrségről. Tíz
éves fiú holttetemét fogták kl a ha
lászok a soroksári Duna-ágon. Meg
állapították, hogy Brúder János ta
nuló holtteteme került elő. A fiú 
fürdés közben fulladt a vízbe. — 
Hidi Andor győri kereskedő a ke- 
rcpesiúti Csáki-vcndéglőben hirtelen 
meghalt. Szívbénulás ölte meg.

— A Hitelbank új alaptőkéje: 66 
millió forint. A Magyar Általános 
Hitelbank e hó 19-én igazgatósági 
ülést tartott, melynek tárgya az 
1947 január 1-i megnyitó forintmérleg 
megállapítása volt.. Az igazgatóság 
az o hó 31-iki közgyűlés elé azt a 
javaslatot terjeszti, hogy az alaptőke 
66 millió, a tartalékok pedig 33 mil
lió forintban állapíttassanak meg. A 
javaslat szerint az intézet alaptőkéje 
RRO.OflO egyenként 75 forint névértékű

(*)

Károm „családi perpatvar"
i  vasárnapéji rendár-krónikában
Vasárnapra virradó éjszaka három 

olyan családi „nézeteltérést" jelen
tettek be a főkapitányságon, amely
nek a vége: rendőri beavatkozás! 
Mind a három esetben — férjek el
len szólt a panasz. Németh Sán- 
dorné, aki az Eszperantó-utca 16. 
alatt lakik, férjét jelentette fel, aki
től hosszú ideje killönváltan él. A 
férj meghívta öt. a lakására és ami
kor az asszony elment oda — Németh 
nekiesett és össze-vissza verte. Rös- 
rer Józsefné Röf-utca 4. alatti lakos 
ugyancsak a férjét jelenteit© fel, aki 
hosszú ideje „módszeresen" ütlegeli 
öt, mert. arra akarja kényszeríteni, 
hogy elhagyja a lakását. Az ok: ba
rátnőiét akarja heMepitem a csa
ládi otthonba! A harmadik perpat
var már súlyosabb természetű. Tóth 
Mihály tűzör Italos állapotban tért 
haza szombat délután Táltos-utca 
7—9. alatti lakására, veszekedni kez
dett a feleségével, a veszekedésből 
verekedés lelt, amelynek során 
konyhakéssel, akarta létrám! az as-, 
monyt. A lakók kiabálására rendőr 
került elő. lecsillapította a dühöngő 
férjet, majd bevitte a főkapitány
ságra. Mikor megmotozták, még há
rom gyilkoló szerszámot találtok 
nála: bicskát, vadásztöri cs konyha
kést! Tóth Mihályt, őrizetbe vették, 
Rösner Janos és Németh Sándor el
len pedig megindították az eljárást.

M indenkiről 
mindenki mindent T

A választási harc a mai vasárnapon megindul s megkezdődik 
a harc, egyelőre talán csak a színfalak mögött a jelölésekért, 
mert a mandátumnak még mindig Igen nagy a varázsa szép 
hazánkban. Ki melyik párt zászlaja alatt indul, ma már tudjuk, de 
máris elszánt közelharc dúl a listák sorrendje körül s a páriok 
vezetőinek súlyos fejtörést okoz az egyes jelöltek sorrendjének 
a megállapítása, mert a lista csak akkor vonzó, ha népszerű nevek 
állnak rajta, olyan férfiak nevei, akik főleg a bizonytalan ós 
habozó, a szoros pártkereteken kívül álló választók tömeget a 
párt zászlaja alá gyűjtik. Nehéz, igen finom mérlegelést meg
kívánó művelet a listák összeállítása s hálátlan volna beleszólni. 
Egyetlen szerény tanácsot szabadjon mégis a jelölő bizottságok
nak megszívlelésre ajánlani. Magyarország kis ország, de mikor 
még sokkal nagyobb volt, akkor is arról volt nevezetes, hogy 
ebben az országban mindenkiről mindenki mindent tudott. A leg. 
utóbbi nagy belpolitikai válság után is kiderült, hogy a meglépett 
vagy lecsukott urak többé-kevésbbé sötét vagy foltos múltjának 
minden részletét pontosan ismerték Pesten, s amit Pesten tudnak, 
azt tudják mindenütt, szerte az országban. lékely úr viselt dol
gairól köteteket írhatott volna a sajtó, ha a javát az ország jó
híre érdekében nem hallgatta volna el. Egyik követünk kalandos 
múltjáról is töriénetek egész sora volt forgalomban. De ugyan
úgy Ismerik ebben az országban minden közéleti vagy szerep
lésre vágyó férfi múltját, mindenkiről mindent tudnak, jót és rósz- 
szat egyaránt. Ezt a múltat lehet ugyan ideig-óráig takargatni, de 
előbb vagy utóbb kibújik a szög a zsákból s igazán felesleges 
az ország számláját olyan képviselőkkel megterhelni, akik utóbb 
a pártnak is, az országnak is szégyenére válnak. A jelöltek lis
tájára csak olyan ember kerülhet, akinek nincs takargatni valója, 
mert a pártigazolvánnyal sok mindent lehet elfedni, a tehetség, 
tudás és tapasztalat hiányét Is, csak egyet nem: a hiányzó tisz
tességet!

Ki s s  De z s ő

Izgalmas percek az Operaházban
A szinlap ugyan úgy tudja, hogy 

az Operaházban nyári szünet van 
és a látszat valóban az, hogy 
semmi sem történik a megérdemelt 
pihenőre tért öreg épület falai 
között, ám a beavatottak tudják, 
hogy az Operaházban és az Ope
raház körül harc dúl, s izgalom
mal várfa mindenki —  a pénteki 
napot, amikor az illetékes kor
mánytényezők végre döntenek és 
rendet teremtenek a már-már 
botrányossá fajult szerzödtetési 
perpatvarban! A közoktatásügyi 
minisztériumban s a demokra
tikus pártokban szigorúan vizs
gálják: az igazságosság, a mű
vészi és emberi igazságosság írat
lan tön.ényei szerint jártak-e el 
az Operaház vezetői, amikor ér
demes régi művészeket az utcára 
teltek .sikereik színpadáról, míg 
egyáltalában nem érdemes nyila
sokat a keblükre öleltek? Az em 
berséges megfontolás és a józan 
ész visszatérő uralmának jelét 
látjuk abban, hogy A Reggelben 
megjelent két cikkünk óta már 
döntöttek is Farkas Sándor, a 
kiváló baritonista ügyében, aki 
megmarad az Operaház köteléké
ben. Ugyancsak megfontolták a 
pártszolgálatos karszalaggal, zöld 
ingben és géppisztollyal futkározó 
volt karmester ügyét is, akit két- 
esztendős fegyelmi büntetése el
teltével m ár-m ár visszaszerződ- 
tettek —  számára „ kreált"  új ál
lásba, mint zongoristát és üiő- 
hangszerkezelőt! A tervet elejtet
ték  annál is inkább, mert ez az 
ex-Á rpád-sávos motorbiciklista 
gyöngén zongorázik, az Operaház
ban négy-öt kitűnő zongorista 
van, közöttük az en ropni hírű 
Ptrri Endre korrepetitor. Léná
val Andor és Ladányi Hova ügyé
ben —  bizton hisszük! ugyan
csak rendet teremt péntekig a 
miniszter erélye, embersége és 
igazságérzete s a partok demo
kratikus gondolkodásmódja. Lend- 
vait ötvened,magával végezték ki 
a nyilasok, s ő csodálatosképpen 
megmenekülve a golyóktól, a holl- 
tetemek közül mászott vissza az 
eleibe, ami nyilván kellemetlen 
tolakodás egyesek  s .cinében, de 
ez a művész - aki egyébként ki
tűnő színész es játékmester! —  
jogot Szerzett arra, hogy „akar öt 
évig se énekeljen, ha nincsen 
diszponálva" (azért tettük ezt 
idézőjelbe, mert maga Tóth Ala
dár mondla ezt róla. ti/. hónappal 
ezelőtt! Tóth Aladár igazgató, aki 
most irgalmatlanul elkergette!).

Ladányi Ilona, az Operahaz 680 
alkalmazottja közül az egyetlen 
deportált volt, aki a gázkamra 
küszöbéről került vissza az életbe. 
Szopránjának birtokában van hasz
nálható tagja az Operahaznak, 
elbocsátása még művészi okokkal 
sem magyarázható, amikor — nála 
gyengébb énekesnők  sztároskod- 
nak ezen a színpadon! (Nem aka
runk kíméletlenek lenni, nem 
törünk senki kenyerére, de ha 
nagyon kiváncsiak: szolgálunk 
nevekkel is!) Meg kell említenünk 
Miklósy Irént■ is. aki nem volt 
deportált, nem volt üldözött, csak
— most vált azzá! Széphangú éne
kesnő, sikerei voltak, fiatal es —- 
ö is sokkal használhatóbb, mint 
például. . .  (megmondjuk a neveket 
is?) Az Operaházinál nagy fizetős
sel és egyre jobban megnövesztett 
szarvakkal ott látjuk és — sajnos!
— halijuk is a németekkel c im b o 
ráié, Berlinbe utazgató, Hiúért 
éltető ama művésznőket és művé
szeket is, akikre semmi, szükség az 
Operaházban, akiket művészi okok
ból is nélkülözhetünk. Vissza
fogadtak kétesztendös fegyelmi 
büntetésének leteltével az egyik 
harmadrangú énekest, aki soha 
életében főszerepet nem énekelt, 
akinek a hiányát senki nem érezte, 
és most — 1000 forintos havi fize
tésre kapott ajánlatot az igazgató
ságtól! Ugyanakkor pedig promi
nens énekesnők, akik csak első
rangú szerepeket énekelnek, m eg
szégyenítően kis fizetésre kapnak 
szerződtetés! ajánlatot. Ezeket a 
kérdéseket is meg kell vizsgálnia a 
minisztériumnak és igazságot tenni. 
Nem akarunk senkinek a kenye
rére törni, megbocsátunk az öllé- 
velyedetteknek, elismerjük, hngv 
vannak közöttük olyan nagy művé
szek, akikre szüksége vnnazO pe- 
raháznak —■ de lehetetlenség az. 
hogy amikor rendőri, felügyelet 
alatt, álló énekeseket fogadnak
vissza, Hitler kegyenc-elnek adnak 
nagy fizetést, harmadrangú nyila
soknak hasonlóképpen, akkor — 
ridegen kitaszítsanak üldözötteket, 
akiket, mint művészeket legalább 
annyira lehet használni, mint a 
visszafogadott és dédelgetett szél 
sn jobboldaliak egy részét. Nem akar
juk az igazgatót támadni. Kiváló 
embernek tartjuk és ha megszaba
dul méltatlan súgóitól, akkor min
den művészeiért, lángoló ember 
örömmel köszönti öt az Operáltál 
igazgatói székében!

B a I a s » a I m r •
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A Hegyei hiteles értesülései

a paspiki konferencia áliásfogialásának
előzményeiről

A politikai világban nagy fi
gyelmet keltett a püspöki konfe
rencia. álldsf ocjlalá sáról kiadott 
hivatalos jelentés, amelynek 'lé- 
nyege az, hogy a magyar katoli
kus püspöki kar, „behatóan m ér
legelve a közelgő választásokkal 
kapcsolatban a jelen politikai 
helyzetet és a megnyilvánulás le
hetőségeit, megállapítja, hogy 
Iá miféle pártunk kifejezett tá
mogat á síitől tartózkodni kénysze
rül‘. A  választásra készülődő kü
lönböző pártok köréből ezt az ál
lásfoglalást megelőzően olyan 
scjtletések terjedtek^ el, mintha a 
katolikus Egyház i1fcgváltoztatva 
c: első nemzetgyűlési választások• 
nil elfoglalt magatartását,

a püspöki kar befolyásával k i
zárólag egy pártot támogatna.

Megerősíteni látszott ezt az e l
képzelést az a tény, hogy a Ba- 
rankovich István vezetése alatt 
álló Demokrata Néppárt már a 
múltban is kidomborítani igyeke
zett katolikus jellegét, másrészt 
pedig, hogy Balogh István most 
induló pártjának az élén a párt
elnök személyében — katolikus 
lelkész áll. A Reggelnek módjá
ban áli

a püspöki kar állásfoglalásának 
előzményeit s a határozat 
jelentőségét a hiteles helyzet
nek megfelelően összefoglalni:

Kétségtelen tény, hogy Baranko- 
vich István már hetekkel a püs
pöki konferencia előtt illetékes 
egyházi köröknél behatóan érdek
lődött a várható állásfoglalásról

egy kiváló állást betöltő szerző 
tes közvetítésével, aki össze
kötő kapocs volt a püspöki kar 
és a politikai élet tényezői

között.

Barankovichon kívül több más
politikai egyéniség is érintkezést 
keresett ezzel a szerzetessel, köz
tük a Szociáldemokrata Párt 
egyik ismert tagja cs egy kommu
nistapárti politikus is. A megbe
szélések arról a kérdésről folytak, 
hogy a régi pártok egyikél, vagy 
az új pártok valamelyikét támo
gat ja-c a püspöki kar? Ezekről

a tárgya lásokról részletes beszám olót kapott a kon
ferencia  összeillését m egelőzően  a fővárosba érke
zett két érsek és három püspök, akik m ég a h ivata
los tanácskozás e lő tt szűkkörű bizalmas értek ez le 

ten vitatták  m eg a helyzetet.

A szolnoki vonatból kidobott halott:
Tőzsér Margit

Vasárnap délután megállapították, hogy a szolnoki vonatból ki
dobott női hulla kinek a földi maradványa? A néhány napja eltűnt Tözsér
Margit 32 esztendős nyilvántartott nő az áldozat! Szállásadónöje bejelen
tette, hogy Tőzsér Margit eltűnése után egy nappal ittasnak látszó fiatal
ember jelent meg a lakásán, aki visszahozta Tőzsér Margit retiküljét és 
csak ennyit mondott: „Margitnak már nincs szüksége r á . . Amikor a 
részeg fiatalember elment, megnézték a retikült; véres zsebkendőt találtak 
benne és az eltűnt nő levágott hajfonatát. A gyilkosság után való napon 
egy rendőrjárőr gyanús fiatalembereket látott a szolnoki vonat mentén, 
akik nagy gyorsasággal kutattak valamit közel ahhoz à ponthoz, ahol 
az áldozatra rátaláltak. A járőr sietve közeledett, mire a fiatalemberek 
egy arra haladó tehervonatra ugrottak fel és elmenekültek . . .  A retikükcl 
jelentkező fiatalemberről pontos személyleirást adott a szállásadónő az 
eszakpestvármegyei kapitányság nyomozóinak. Ebből a személyleírásból 
nyomban megállapították, hogy ö is egyike volt a suhancoknak, akik a 
rendőrjárőr elől tehervonaton menekültek.

Miután itt az az egyöntetű véle
mény kialakult, magának a hivata
los konferenciának a lefolyása — 
reggel 9-tőL déli 2-ig — már igen 
rövid lehetett s gyorsan sor ke
rült a kiadott hivatalos jefentés 
közös megfogalmazására. Fontos 
mondata a jelentésnek az, amely
ben a püspöki kar a híveknek 
„,lelkére köti, hogy választójogu
kat, amennyiben ezt a módosított 
törvény meghagyta, lelkiismereti 
felelősségük átérzésével gyakorol
ják", majd a továbbiakban, hogy 
„bírálják meg a személyeket, 
mennyi biztosítékot nyújtanak, 
hogy megbízásukat hűen, befo
lyástól mentesen és minden egyéni 
érdektől függetlenül gyakorolják

áthatja e az emberi kötelességek 
legelemibbje, köteleségük az Is
tennel, Egyházzal, hazával, hitük
kel és az emberi szabadság jogai
val szemben". A  Magyar Kato
likus Püspöki Kar kéri Istent, 
adja meg felvilágosító és jórave- 
zető segítségét magyar népünk
nek a haza és nemzet ezen válsá
gos időszakában. A  londoni rádió 
hire, hogy

Balogh István pártját
a püspöki kar elfogadta, ebben a 
formában nem fedi a való hely
zetet. A  tény az, hogy pártjának 
indulását Balogh István illetékes 
egyházi helyen bejelentette, s 
erre a bejelentésre sem jóváhagyó, 
sem letiltó rendelkezést eddig

s alkotmányos gondolkozásukat nem kapott.

K E G Y E L M E T  K A P O T T
két halálraítélt embernyúzó

A köztársaság elnöke életfogy
tig tartó kényszermunkára változ
tatta

H. Horváth Sándor volt ren
dőrnyomozó főhadnagy és Iván 
György nikkelezösegéd halál-

büntetését.

K. Horváth csoportvezető volt a 
politikai rendőrségen, s 1944 már
cius végétől augusztus végéig a 
hirhcdl és azóta kivégzett Hóin 
Péter svábhegyi kin ókamrájában,

a magyar (1rs(apómil „dolgo
zott",

fnajd Csillaghegyen a csendörnyo- 
mozóknál. Áldozatai megrázó va l
lomásokban mondták el: hogyan 
kínozta villanyárammal és verte 
flumibottal őket. De ugyanakkor 
a baloldali tanuk egész sora val
lotta, hogy K. Horváth segítségük- 

volt és megment ette őket. Em-

jtilm I műsorban!
t
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berségesen viselkedett Kovái L ő 
rinc kiváló kommunista regény
íróval szemben. S-O-ka^its Árpád 
miniszterelnökhelyettes fiát, dr. 
Szakosíts Györgyöt pedig, akit a 
nyilasok elfogtak és átadtak a po
litikai rendőrségnek,

hamis iratokkal látta el és k i
szabadította, majd lakásán re j

tegette.

A Itökk Szilárd-utcai „kisegitő-

toloncházban" volt fogva dr. Vér 
Im re és titkára, Szomory János. 
K. Horváth akadályozta meg, hogy 
a VK F vérbirósága elé kerüljenek 
és alkalmat adott nekik a szökésre. 
így mentette meg dr. Sinka Péter 
rendőrfőhndnagyot is, akit azért 
tartóztattak le, mert ellenállási 
mozgalmat szervezett a rendőrség 
tagjai között. A népbíróság halálra 
Ítélte K. Horváthot, mert nem látta 
enyhítő körülménynek azt, hogy

az orosz hadsereg közeledése m iatti fé lé im ében  seg ít
ségére vo lt egyes ü ldözötteknek és ezzel „a lib it "  akart

b iz to s íta n i. . .

Ivan György, aki Becsben élt, 1941- 
bon deportáltságba került, Dachau- 
ba vitték, majd Krakóba, ahol 
munkavezető lett: úgynevezett 
,,capo". Különböző nemzetiségű 
foglyok, főleg zsidók voltak fe l
ügyeletére bízva. Irgalmatlanul, 
szadista kegyetlenséggel bánt ve
lük. Megszokott „szórakozása“ volt, 
hogy

a kőbányában dolgozó nőkre 
ráengedte a csillét

és mulatott, a: elgázolt, asszonyok 
jajgatasán. Az ö kínzásai következ
tében sokan váltak munkaképte
lenné és — a gázkamrába kerültek. 
A  népbíróság Iván Györgyöt élet
fogytiglani kényszermunkára ítélte, 
de a NOT halálos ítéletet, sza
bott ki.

A  fiú salzburgi operabemutatóra készül
anyja a siraíomházban ül!

Vasárnap kezdődtek Salzburgban a világhírű ünnepi Játékok, amelyek 
porán bemutatják Gottfried von Élnem Ifjú osztrák szerző Danton halála" 
című operáját is— Fricsay Ferenc, a magyar operahaz karnagyának vezény
lésével A zeneszerző édesanyját, Élnem báróné*, egy porosz tábornok 
özvegyéi. 1940 májusában — még mielőtt a németek levertek volna Francia- 
or.s/ngol. — távollétiben kémkedés miatt halaira ítéltek, a franciak. Einem- 
nét )946-ban Pécsben az angolok letartóztatták és átadták a francia hatósá
goknak. Most egy francia börtön foglya és a halálos ítrlet végrehajtását várja.

Ortutaykultuszminiszter elrendelte
az egyetemi tandíjak csökkentését !

Szigorúan büntetik a tandíjcsalókat
Ortutay Gyula kultuszminiszert a MIOT keretében működő egye

temi és különböző ifjúsági egyesületek vezetői többször keresték fel 
kéréseikkel, panaszaikkal és problémáikkal. A kultuszminiszter legutóbb 
elrendelte, hogy a MIOT négy tagból álló bizottságát a minisztérium 
ügyeikkel foglalkozó ügyosztályai minden hónap 10-én külön is fogadják. 
E közvetlen kapcsolatok eredménye, hogy

a kuluszmünisztériumban már elkészült az új progresszív tandíj-
rendszer,

mely az előbbinél sokkal nagyobb kedvezményeket nyújt a jól tanuló és 
szegény egyetemi hallgatóknak. Az elmúlt iskolaévben a jövedelem- 
bevallások körül az egyetemeken nagyarányú visszaélések történtek. 
Nagyjövedelmü szülök gyermekei jóval alacsonyabb bevallási alap után 
fizettek tandíjat és ezzel megkárosították szegény diáktársaikat is, mint
hogy a befolyt tandijak egy része diákszociális célokat is szolgál. Ezért, 
mint erről A Reggel a kultuszminisztériumban értesült,

minden egyetemi hallgatónak szept. 6-ig kérdőívet kell kitöltenie,

melyet megfelelően iaa.zol.ua saját, vagy szüleik jövedelmét a tandij- 
megállapító bizottsághoz nyújt be. A bizo'tságban ül az egyetem egy 
tanára, a kultuszminisztérium kiküldöttje, az illetékes diákszervezet és 
a tudomány-karnak megfelelő szakszervezet képviselője. A bizottság 
a benyújtott kérdőív alapján

a hallgatókat jövedelmük és tanulmányi jegyük szerint tandfj- 
csoportba és ezeken belül tandíjosztályba sorolja.

A bizottság a szülők, eltartók vagyoni helyzete, a gyerekek száma és 
a legutóbbi egyetemi félév tanulmányi eredményei alapján dönt. A ter
vezet szerint

230 forint havi jövedelemig a jeles és jó hallgatók semmi tandíjai 
nem fizetnek. 400 forintig a jeles és jó előmenelelüek 10, maximum 
35 forintot fizetnek. Az elégséges tanulók a jeles előmenetelnek 
tandíjának négyszeresét, az elégtelenek pedig a lehető legmaga

sabb dijat fizetik.

A tandíjreform célja az, hogy a meg nem felelő egyetemi hallgatok 
fizessenek, vagy pedig váljanak meg az egyetemtől. A jól tanulók viszont; 
a legnagyobb kedvezményi kapják.

A nagyobb Jövedelműek Is csak 10, maximum 90 ft tandíjat fizetnek.

Hangsúlyozták a minisztériumban, hogy a bevallásokat a bizottság a 
legszigorúbban bírálja el és a csalókat a legkíméletlenebbül megbünteti.

Német propapdalilaiekérl
m á s fé ie v i b ö rtö n  

é s  la b o ra to r iu m - e lk o b z á s
A NOT kétésféléves bírói eljárás 

után mondta ki a végső szót Ko- 
vács Gusztáv, az ismert filmgyáros 
bűnügyében. A Siabó-tanács bű
nösnek mondta ki a vádlottat, moit 
laboratóriumában hosszú időn át 
feldolgozta a népiét háborús pro
paganda film eket' az UFA - és To 
bis híradókat. A NOT az enyhítő 
körülmények figyelembevételével 
más fél évi börtönre Ítélte Kovácsot, 
ezenkívül laboratóriumának elkob
zásává és ól m re felfüggesztette
politikai jogainak gyakorlását is. 
A NOT egyébként szabadlábra he
lyezte a filmgyárost, mert vizsgá
lati fogságával kitöltötte bünteté- 

í sét.
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Balogh István nem fél senkitől,
csak Istentől

Mi történt a „Fradi -val Mexikóban?
Egy hete semmi h ír a csap atró l !

A Ferencváros első mexikói mérkő
zésének eredményét már a magyar 
közönség is ismeri Ennek azonban 
egy hete s a tervek szerint azóta leg
alább két mérkőzést kellett játszania 
a zöld-fehér csapatnak. De semmi hir 
nem érkezett róluk! A Ferencváros 
ügyvezetője, Nádas Adolf hivatalos 
ügyben külföldön tartózkodik. Érte
sülésünk szerint kábelen érdeklődött

! a csapatról, azonban választ még ö 
j sem kapott. Megnehezíti a hírszer- 
' zést az, hogy Mexikóval semmiféle 
postai, távirati vagy rádióösszeköt
tetésünk nincsen Ezért a Ferenc
város külföldi barátait is megkérte, 
hogy érdeklődjenek a csapatról. 
Nincs semmi híre a Magyar Távirati 
Irodának sem A spoftközönség 
aggódva várja a hírt: mi történt a 
Frad'val Mexikóban?

Marosi 49.8 mp-et futott 400 m-en Nagykanizsán 
Néhány pompás eredmény a Mónus ülés-versenyen

Magyarország vidéki atlétabajnoki 
versenyét az idén Nagykanizsán ren
dezik. Atlétáink néhány bíztató ered
ményt értek el. Kiemelkedne Maros* 
400 m-es futása. Hosszú évek után 
végre újra 50-en belüli 400-asunk 
van! Részletes eredménvek:

100 m-es síkfutás: 1. Tlma dr. (Dél) 
11 mp., 2. Varasdi (Pestvldék) 11.2 
mp., 3. Dörnyei (Délnyugat) 11.3 mp.

110 m-es gátfutás: 1 Lippai (Dél
nyugat) 16 mp. (kerületi csúcs), 2. 
Jármi (Pestvidék) 16.1 mp., 3. Kovács 
(Délnyugat) 16.6 mp.

Gerely vetés: 1. Horváth (Észak) 53 
m., 2. Krasznai (Délnyugat) 51.92 m., 
3. Rózsás (Északnyugat) 51.03 m.

5000 m-es síkfutás: 1. Szegedi 
(Pestvidék) 15:15.4 p., 2. Csépány
(Észak) 15:33 p., 3. Mészáros (Pest
vidék) 15:42.4 p.

400 m-es síkfutás: 1. Marosi (Pest- 
vidék) 49.8 mp., 2. Radványi (Észak
nyugat) 50 mp., 3. Bánhalmi (Pest
vidék) 50.3 mp.

Rúdugrás: 1. Tompái (Pestvidék) 
340 cm., 2. Rajkai (Kelet) 330 cm., 3. 
Németh (Dél) 330 cm.

Távolugrás: 1. Karácsonyi (Dél
nyugat) 671 cm., 2. Pázmándi (Észak) 
632 cm., 3. Terlaki (Délnyugat) 624 
cm.

Kalapácsvetés: 1. Remete (Pest
vidék) 48.49 m., 2. Kósa (Pestvidék) 
45.11 m., 3. Bender (Délnyugat)
Í3.26 m.

A verseny második részét vasárnap 
délután bonyolítják le.

A budapesti atléták a KAOE „Mó
niig Iilés-em ék verseny én“ mérték

ereivket. A fiatal Goldoványi 
jav'.; for ..áj i. Várszegi pompás ge
rely ve'■ o, Bíró akadá'.vfutása emel- 
ke \k ki. A férfiszámok pontverse
nyében a MAFC 27, a KAOE 26, a 
Postás áö, a Vasas 22 pontot szerzett. 
Eredmények: 100 m-es síkfutás: 1. 
Goldoványi (MAC) 10.8 mp., 2. He- 
gyesi (KAOE) 10.8, 3. Cziráki (TFSE) 
11.1. Gerelyhaiítás: 1 Várszegi (GSE) 
66.85, 2. Rákhely (UTE) 56.54 m., 3. 
Medgyesi dr. (KAOE) 56.25. 800 m-es 
síkfutás: 1. Almási (Vasas) 1:57.5, 2. 
Fekete (MAC) 1:57.9, 3. Gyergyói
(Postás) 1:58.8. 3000 m-es akadály
futás: 1. Bíró (Vasas) 9:31.8 mp., 2. 
Ráthonyi (KAOE) 10:04.8, Jeszenszky 
(UTE) versenyen kívül 9:48.2. 5000
m-es: 1. Szilágyi (Vasas) 15:15.2, 2. 
Izsóf (BRE) 15:22.8. 20 kilométer: 1. 
Mucsi (Postás) l óra 12 perc, 30 mp.,
2. Kiss (UTE) 1 óra, 12 perc, 47 mp.,
3. Godány (Postás). Mindszenti 
(KAOE) 51.7 mp-et ért el 400-on, 
Horváth (MAFC) 180 cm-t ugrott 
magasba. Klics 46.20 m-rel nyerte a 
diszkoszvetést Kuliczi (44.05) előtt. 
A női eredmények gyengék. Legjobb
jaink Ternesvárott küzdenek, ezért a 
női versenyek eredményét nem is 
számították be a pontversenybe!

A Tátos-ügy végleg lekerül a napirendre! (?)
A tengeri kígyóvá nőtt Tátos-ügy 

•— . a hírek szerint — végre elinté
ződik. Közel egy éve tart már a 
harc a kiváló úszóbajnok körül az 
FTC és az MTK között. A legutolsó 
fázis a legcsunyább. Az MTK olasz- 
országi portyája után Tátos vissza
tért a zöld-fehérekhez. De az MTK 
nem hagyta annyiban. Előbb egyez
kedni próbált az FTC-vel: nem ra
gaszkodik Tatodhoz, ellenben kéri, 
hogy legalább annak az összegnek a 
felét térítse meg, melybe neki a 
jeles bajnok eddig került! (A ben- 
fentesek szerint mintegy 10.000 fo
rintot tett volna ki az összeg, mely
ben bizonyos motorbicikli visszaadá
sa is szerepelt!) Az FTC-nek azon
ban az volt a véleménye, hogy 
Tátos eddigi ottléte is megért any- 
nyit az MTK-nak. Erre az MTK 
amatörség elleni vádcU emelt Tátos 
ellen. Az FTC se maradt rest: vi- 
tzonváddal élt. Szombaton délután 
végre kezdték meggondolni a dol
got: előbb az MTK vonta vissza 
fellebbezését, majd vasárnap dél
előtt az FTC cselekedett hasonló
képpen! Ezzel az ügy lekerült a 
napirendről. Tátos az FTC~é és nem 
beszélnek többé arról, hogy ml tör
tént eddig.

Az ügyhöz két megjegyzésünk

van. 1. Kár volt így felkavarni az 
esetet! Nem használt ez a magyar 
sportnak, nem Tátosnak, de az 
MTK-nak sem. Ha már vádat emel
nek valaki ellen azért, mert elfogad 
valamit, ezt talán a legkevesebb 
joggal teheti az, aki ajánlatával 
megkörnyékezte. 2. Reméljük, Tátos 
tanult, levonta a tanulságokat és 
igyekszik, elfelejtetni az ügyet. A 
magyar sport érdekében — és a 
magáéban is! — azon lesz, hogy ez
után neve kizárólag új rekordokkal 
és nemzetközi győzelmekkel kapcso
latban szerepeljen a sporthírek kö
zött.

Vasutas labdarúgóink 
az Európa-banekság 

döntőjében
Lapzártakor kezdődtek a vas

utas labdarúgók európabajnoki via
dalának utolsó mérkőzései. Előbb a 
lengyelek küzdenek a románokkal a 
harmadik helyért, majd a magyar 
és jugoszláv csapat csap össze a 
bajnoki címért. Két héttel ezelőtt 
Funyik András, a magyar csapat 
vezetője nyilatkozott A. Reggel-ben 
a várható eredményekről. Már ak
kor jól látta a viadal esélyeit, mert 
megmondotta, hogy a jugoszlávok
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lesznek a legveszélyesebb ellenfelek. 
Külföldi portyája során egyedül déli 
szomszédunkat nem tud>a legyőzni 
vasutas labdarúgó-válogatottunk. 
Most is nehéz küzdelmet vív az 
üllőiúti gyepen.

Â francia Sápok 
előre biztosak voltok 
Asbóth győzelmében

A hétvégen két külföldön poríyá- 
zó sportemberünk újabb diadaláról 
számoltak be. Asbóth József párisi 
diadala nemcsak a hazai sportkörö
ket, hanem a külföldi sportközön é- 
get is meglepte. A francia lapok ha
talmas cikkekben számolnak be As- 
bó.h sikeréről. A cikkek még a 
döntő előtt íródtak. Az „Epoque 
már előre biztos volt Asbóth végső 
győzelmében, meri — mint írta — 
kitűnő bajnokunk biztosan győzött 
a wimbledoni második helyezett el
len. A „Figaro" így szól: Asbóth 
oly könnyedséggel győzte le ellen
felét, hogy biztosra vehető győzel
me a döntőben is. örülünk, hogy 
Asbóthban nem csalódtak a francia 
sportszakértők. Győzelmével azt is 
bebizonyította, hogy c'upán beteg
ségének tulajdonítható gyengébb 
wimbledoni szereplése.

Nem mehetünk el sző nélkül Hi
res oslói győzelme mellett sem. A 
szimpatikus újpesti versenyzőnek — 
úgy látszik! — használt az északi 
portya s a legjobb idei magyar 3000 
m-es eredménnyel győzött Oslóban. 
Hires Norvégiából Svédországba 
utazik, hogy a svéd futók edzés
rendszerét tanulmányozza.

Parisban .javában folynak a kerék
páros világbajnokság selejtező mér
kőzései. A magyar csapat tagjai ed
dig nem szerepeltek. Csak ma, va
sárnap délelőtt érkeztek meg.

A  Kinizsi úszóegyesület versenye 
szépen sikerült. A legjobb ered
ményt Mitró érte el, aki a 200 m-es 
gyorsúszásban versenyenkívül indul
va 2:14.8 mp-es idővel győzte le a 
nála csupán 1 mp-cel gyengébben, 
ugyancsak kitünően úszó Szatmárit. 
Székely Éva 1:09.8-al győzött 100 
m-en, az ifjú Sátori 2:55.6 pompás 
eredménnyel győzött az ifjúsági 200 
m-es úszásban. Az MMUE 400X 
100-as női váltója 4:54.4 mp-cel új 
országos rekordot ért cl. Az MTK 
vizipólózói 17:0 (8:0) győztek a
„Typographia" ellen.

A prágai „Bohemians"' labdarugó 
csapata visszaérkezett északi por
tyájáról. 13 mérkőzést játszott ve
retlenül s közben legyőzte a nagy
hírű „Norköpping" csapatát is.

A pozsonyi „Bratislava" és az 
aradi „ITA “ is indul a szombaton 
kezdődő Esti Kupa mérkőzéseken. 
Szombaton a Kispest a Csepellel 
játszik.

Szeged, július 27.

(A  Reggel tudósítójának telefon
jelentése.) Szeged- Alsó k özpontba n 
tartotta meg zászlóbontó gyűlését 
vasárnap délelőtt az új ellenzéki 
párt, a Független Magyar Demo
krata Párt. Balogh István párt
elnök kijelentette, nem úgy indítja 
el pártját, mint mások, vele nem 
jö tt senki, legfeljebb néhány jó 
barátja, mert ő nem fél senkitől, 
csak az Istentől. Állítása szerint 
azért kellett kilépnie a Kisgazda- 
pártból, mert a Kisgazdapártban 
olyan eltolódás következett be, 
amelyért már nem tudta vállalni 
a felelősséget. Nagyrabecsüli Dobi

Istvánt és vigyáz is arra, hogy a 
Kisgazdapárttal szemben mindig 
megőrizze az ú j párt a tárgyilagos
ságot, mert a Kisgazdapárt még 
mai formájában is a polgári élet
formákért küzd. A  Független Ma
gyar Demokrata Párt nem tagja, 
hanem ellenzéke a koalíciónak, 
mert nincs minden úgy, ahogy 
mindenki szeretné. Ennek részben 
téves, részben elmaradt intézkedé
sek az okai.

Parragi György kijelentette, hogy 
az a politika, amelyet az új párt 
most folytat, a Kisgazdapárt 
1945-ös politikája. A  Kisgazdapárt 
tért el tőle, végeredményben tehát 
az FM D P az igazi kisgazdapárt.

Francia filmek
A *zííz és az ördög........  1r5, '^T,
Rajongás . . . . .  ............V» 12, 2, 4, 6, 8,

csak vasárn»P 
2, 4, 6, 8
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szerencsétlenséget okozott — ugyan
az a szürke taxi. A  P’iumei-út és a 
Mosonyi-utca sarkán a motorke
rékpáron haladó Árpa Sándor 
autószerelőt ütötte el, majd to
vábbrobogott és a József-körút és 
a Baross-utca kereszteződésénél 
egy másik motorbiciklist, Fodor 
Gábor kőművest lökte fel. A  két 
sérültet lábszártöréssel vitték kór
házba, a sorozatos gázolások tette
sét, a gyáván továbbszáguldó gép
kocsivezetőt pedig keresik.

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

(Ernke mellett). Tel.: 225-fifiö,

CAVARGNA és TSA
Rákóczt-út 86. (Debrecen-étterem 

mellett). Telefon: 225—058.

F A R K A S  M I K S A
Központi trodála: V I, Tcréz-krt 10 

Telefon: 224—458.

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

út 45. Telefon: 221—708.

V i l l a n y s z á m l a  ju tta tta  rendőrkézre
aUszt-(geu(gszterbandát

óriási arányú liszt-feketézésre jöttek rá Kaposvárott a gazdasági ren
dészeti osztály nyomozói, akik vidéki ellenőrző kőrútjukat végzik. A 
Chmclia-malomban megnézték a villanyszámlát és gyanúsnak találták az 
aránytalanul nagy áramfogyasztást. Mikor alaposan kifaggatták a tulajdo
nosokat., Chmella Eleket és Császár Árpádot, azok beismerték, hogy novem
ber óta zugőrléssel foglalkoznak és a „zugban“ őrölt lisztet — „ feketén“ 
adják el! Havonta 5—6 vágón lisztet feketéztek el. A bandának volt még 
két tagja: Tóth Béla és Somogyi Béla. Mind a négyet őrizetbe vették és 
Budapestre szállították, de közben Chmella megszökött és csak kétnapi üldö
zés után fogták el Rákospalolán. A lisztet, amelynek egyrészét a fővárosba 
szállították, egyik óbudai tésztagyárban tárolták, de a gyár vezetői nem 
tudták, hogy „fekete“ lisztnek adnak menedéket.

Mennyi és — milyen ékszereket vihet ki 
az országból a kivándorló ?

A múlt héten a szobi határ- 
állomáson feltartóztattak a vámőrök 
két asszonyt: özv. Czinterstein Vil~ 
mosné sz. Weitzenfeld Laura és 
Hirschler lmréné sz. Czinterstein 
Piroska kiskunhalasi lakosokat. Sok 
ékszert találtak náluk és kevés 
valutát is. Felmutatták irataikat, s 
hangoztatták, hogy ki akarnak ván
dorolni Ausztráliába, mindenben a 
legszabályszerübben jártak el, amit 
írásaikkal is igazoltak. Az asszo
nyokat nem engedték továbbutazni, 
felhozták őket Budapestre és meg
indult ellenük a bűnvádi eljárás, 
fizeté i eszközökkel elkövetett visz- 
szaélés és aranyékszerek be nem 
jelentése miatt. Az államügyészség ki 
is adta a vádiratot és az ügy fő
tárgyalásra kerüLt az uzsorabíróság 
Deák-tanácsa előtt. A vádlott nők, 
akiket fogházőr vezetett a tár
gyalóterembe, tagadták bűnörségü- 
ket. Kijelentették, hogy a náluk 

lévő ékszer mind használati érték 
volt, róluk szedték le a vámőrök, 
tehát nem akarták elrejteni és ki
csempészni. Miután ki akartak ván
dorolni, természetesen magukkal

vitték mindet, nem sejtve, hogy 
ilyen bajba kerülnek. Arra is hi
vatkoztak: senki sem mondta ne

kik, hogy használati ékszereket nem 
szabad kivinni az országból. A 
Nemzeti Bank véleménye azonban 
a kérdést nem tisztázta. 1938-ban 
megjelent ugyan egy rendelet, 
amely szerint akkor, ha a vám
hivatal közegei megállapítják, hogy 
valaki felesleges mennyiségű ék
szerrel akarja elhagyni az orszá
got, feltartóztathatják. Arra azon
ban, hogy mi a mérték, a Nemzeti 
Bank véleménye nem ad támpon
tot. Az uzsorabíróság csak azért 
mondta ki bűnösnek Czinterstein 
Vilmosnét, mert két darab ezüst 
ötforintost és néhány kétpengöst is 
találtak nála, amelyre nem volt 
kiviteli engedélye és ezért 200 fo
rint pénzbüntetésre ítélte. Az ék
szerekkel kapcsolatos vád alól úgy 
őt, mint a másik asszonyt felmen
tette, s elrendelte szabadlábra- 
helyezésüket. Az ítélet ellen Albert 
államügyész semmisségi panaszt je
lentett be. Az elvi kérdésben tehát 
még hátra van a Kúria állásfogla
lása.

1

Feltűnő formaváltozások!
A szombati versenyek néhány ér

dekes megfigyelésre adtak alkalmat! 
Így megállapítható volt, hogy ez- 
idöszerint Nurmi jobban fut Csipák 
mesteri vezénylésével, mint Schej- 
bal alatt, míg azelőtt fordított volt 
a szereposztás. A szinte szárnyakat 
kapott csipaki táltos egyenletlen 
formájáért valakinek felelnie kell, 
csak a sorrendet kell megállapítani. 
Szokatlan kiugrás Barkáé is, amely 
utolsóelőtti szánalmas szereplése óta 
eddig gondosan titkolt valódi ké
pességét kezdi fitogtatni. Nem volt 
nagyon indokolt előző szereplése 
után a Sorrento iránt megnyilvánult 
nagy istállóbizalom sem. Ügy lát
szik, volt valamelyes — a közönség 
elölt ismeretlen! — alapja ennek. 
Jelentős pénzébe kerül a publikum
nak az a következetes tájékozatlan
ság, amelyről Gombolni idomár tesz 
tanúságot lovai képességének meg
ítélésében. Egy ismert nagyfogadó 
jobban volt értesülve a Csipke— 
lledwig viszonylatról és informá
cióit bőségesen kamatoztatta. Az 
egy idomárnál álló lovak egy ver
senyben való tömeges szereplése va
lamelyes megnyugtató intézkedést 
kíván. A részletes eredmény a kö
vetkező:

I. 1. Szamóca (Bocskai) 8:10, 2. Lurkó 
(Csömöri) 8. Tót. 10:14, bef. 109. F. m-: 
Fibula, Hü pajtás. — II. 1. Lina II (Ble- 
11 k P.) 2 és fél, 2. Vihar II (Pál F.) 1 
és negyed, 3. Szöcske II (Wudl) 25. Tót. 
10:44, helyre 14. 11. 20, bef. 66, 408. F. 
m. Tatár II, Kicsi II, Bandi II L dlnénl 
II, Manci II — III. 1. Nurml (Csipák)
1 és fél, 2. Postás (Keszthelyi) 2, 3. Jeep 
(Papadopulus) 6:10. Tót. 10:32, helyre 11, 
10. 10, bef. 44, 54. F. m. Turul, Bandus 
Gy., Csendes II, Jósnö II Revanche, Pat

togó II, Huba II, Erika, Civil, Gombháí., 
Nana, Helén. — IV 1. Barka (Schejbal) 
4, 2. Quasi (Papadopulus) 4. Tót. 10:95, 
helyre 40, 50, bef. 446 F. m. Ramona, 
Joli, Staféta. — V. 1. Mazurka (Pozsonyi) 
5:10, 2. Csábító (Gosztonyt E.) 10. Tót- 
10:15, helyre 16, 22, bef. 148. F. m. Han
gos, Kiskoma, Cserehere, Szuhavölgye. — 
VI. 1. Silvia (Esch Gy.) pari, 2. Fruzsina 
(Papadopulus) pari, 3. Futár (Bocskai) 6. 
Tót. 10:15, helyre 11, 11, 16, bef. 19, 37. 
F. m. Pityó, Ktnny, Babona, Agi fia, Ro
zika. — VII. 1. Rege (Szcntgyörgyl) 2, 2 
Dvnure IV (Papadopulus) 2, 3. Ibolya
(Pfendler) 4. Tót. 10:64, helyre 17, 14, 22, 
bef. 82, 172. F. m. Fürge, Lelenc, Cáró 
Dáma, Garas, Shanghay boy, Cointreau. — 
VIII. 1. Sorrento (Gutal) 3, 2. Csuli
(Papadopulus) pari, 3. Ciluka (Csömöri) 
8. Tót. 10:41, helyre 18, 30, 13, bef. 303, 
84. F. m. Kincses, Amondo, Big Ben, Be- 
reghát, Miami, Pille, Biró, Volga, Dol
mány, Füstös, Buksi. — IX. 1. Hedvig 
(Dósai) 5, 2. Csipke II (Szcntgyörgyl>
5:10, 3. Vadvirág (Gutái) 8. Tót. 10:81, 
helyre 19, 13, 22, bef. 135, 366 F. m.: 
Imre, Mami II, Remény, Szcndrö, Szeles 
II, Brassó, Samu bácsi, Mona Lisa.

Ugetőeredmónyek
I. futam:

1. Balaton
2. Délibáb
Bukmékcroddsok: Balaton 1.5* 

Délibáb 3:10 reá. Tót. 10:27, helyre 
10, 10, bef. 10:49.

Indultak még: Dolly II, Rianás, 
Lump.

II. futam:
1. Aida
2. Futórózsa
3. Marianne
Bukmékeroddsok: Aida 1.5, Fu' 

tórózsa 1.5, Marianne 3.
Indultak még: Cigánybáró, Cuk* 

ros D., Erzsi ko, Lator, Kazinc,
Ilonka. Rendes, Podó.*
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rA balatoni gyorsvonat több 

kocsival jindul, m int régen. és 
lassúbb. Amellett kevesebbet 
fütyülhetne ' Minden ok nélkül 
valósággal sikoltozva rohan vé
gig a Dunántúlon. Az utasok, 
közül senki nem ül a saját he
lyén. Et úgy értendő, hogy bár 
Van első. második és harmadik 
k.ocsío8zt.ály, a valóságban az, 
aki korábban jön, leül oda, 
ahol hely van, tekintet nélkül
0 kocsiosztályra. A többi utas 
áll. vagy helyet, keres Ez igen 
'élénk, folyosói életet, eredmé
nyez. Az átkezőkocsiban há
rom deci borért és két deci 
kristályvízért 15 forint PO f i l 
lért fizettünk.

A vonat mellett eltűnő táj 
megváltozott.. Sok régi ismerős 
hiányzik: évtizedek óta meg
szokott ha.kterhá.znk, tornyok, 
erdőcskék. Szárnos döglött Ttg 
ris fekszik a kukoricásokban A 
Balaton kékebb, mint valaha, 
meghatott tekintetek simogat
ják a vonat-ablakból, m ikor 
Alujánál felbukkan.

Minden parti villa a helyén 
áll. De ha jobban megnézzük 
őket, kiderül, hogy csak m in
den tizedik lakható. A ligától 
Boglárig legkevesebb ötszázezer 
ajtó és egymillió ablak hiány
zik. Háztető már kevesebb.

Siófok csodát, müveit. Szom
baton a. régi Központi Szálló 
Is megnyílt húsz szobával. 
Gyönyörű, az újjáépített, strand. 
A regi parti étterem egysze
rűen —* nincs. Nem elég, hogy 
zi pusztult, de rom jai eltakarí
tása. még külön százezer fo rin t
ba került. Vagy huszonöt, pom
pás munkás-üdülőház integet 
adonatúj külsővel üde pázsit- 

lomb-környezetben. Sok a. 
népen helyreállított penzió, á t
lagban napi 50— 60 forintot f i 
iét n ek személyenként.

Rengeteg az elhagyott, villa. 
Ajtó, ablak egyiken sincs, jó 
tékony kezek még a villany-
1 ezeték óncsöveit es a csem
péket is kiásták a falból. Né
melyikben mégis laknak úgy
nevezett megszálló vendegek, 
bájtunk például egy parti v il
lát, amelyben napok óta hat 
bőrönddel tanyázik egy nya
raló család. Nekik semmi kö
zük sincs a villához. Csupán
megszállták.

kyy tarka-barka, harsány
ivekben hivalkodó villácska 

ban copfos kínai a háziúr. „V i- 
|f: ' Bere.gffy Károly villája. - 
mi még o főlépcsőt és a s?oba- 
Pa,diót, it félti} vélték, de nz

f j ff

akasztott nyila« házát Így is 
többen igénylik Badacsonyi m. 
H r századosnak üzenjük, hogy 
elhagyót* villája kertjében 
most virágzik, a lila akác, A 
romviHák tulajdonosai közül 
azok,, akik élnek, átlagban hat 
évre ingyen adják bérbe a há
zuk,at annak, aki helyreállítja 
okét. Bérlő még ezzel a fe lté 
tellel sem akad. Jó telek négy
szögöle tizenhat forint, kétszo
bás villa ára tizenötezer forint.

A Sió csatorna-munkálatai 
amerikai méretűek. A Sió vize 
e. pillanatban m.ég a Balatont 
duzzasztja, de a magyar ten
ger így, kövéren is, bűbájos. A 
fürdésről szóló vészhírek telje
sen alaptalanok. Az ismert sió
fok i víztorony korul rengeteg 
virág, friss fii, a térén szökő- • 
kút, új boVok. A víztornyot 
m.eg leh.pt mászni 30 fillér elle
nében és balkonjairól a turista 
szép kilátásban gyönyörködhe
tik. Az állomás m elletti cuk
rászdában kapható a világ leg
jobb krémes-rétese és a kedves 
Lujzika tejszínhabos szamóca
fagylaltot a jani. Súlya 127 kiló. 
Már tudniillik Lujzikáé.

Az este tíz percig számoltuk 
az országúton érkező járm üve
ket. Eredmény: 27 emberekkel 
zsúfolt teherautó, 2 autóbusz, 
21 luxuskocsi, 7 oldalkxicsis 
motorbicikli. Péntek déltől 
szombat estig tart ilyen mér
tékben a járművek áradása a 
Balaton hoz. Láttunk azonkívül 
egy óriáskígyó week-end-vnna- 
tot legalább 2 0 0 0  utassal és 
egy gyerekvonatot 15 m.arha- 
vagonból. Édes kislányok füzé
re ü lt valamennyi szélesre k i
tárt koc.siajtóban, levegőben v i
dáman kalimpáló lábacskákkal. 
Isten csodája, ha nem pottyant, 
le közülük, senki útközben. M ö
göttük, a. vaggonok mélyén 
még 50— 60 kislány izzadt iz
gatottan. Szerencse, hogy a 
kislányok mamái nem látták 
ezt a rózsaszínű vona tot. . .

Siófokon egyébként több 
jazz- és cigánybanda működik, 
az új Crillben hattól kilencig 
és tíztől reggelig táncol a kö
zönség. Miután minden nap bál 
van, az Anna-bál elmaradt. 
Ár-tájékoztató: tíz deka vaj 4 
forint, egy kiló borjúhús 14 
forint., egy kiló fehér kenyér 
5— 7 forint, egy pár rántani 
való csirke 14 forint.

A halat helyben fogják és a 
week- endre érkező férjek Pest
ről hozzák le.

I nd r öd l  Bél a

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
„NINCSENEK VEIETIENEK"

f kánikulai „vígoj^ftret.t" során ki- 
'1c'1|i| hogy igenb, vonnak véletJe-- 
iiík, bár a sorok szerény írója haj- 

volna a vigoperett pedáns pa~ 
likasával tartani, akinek elvei van- 
'.-ik és egyik sarkalatos „elve'* az, 
v-’áy — Vinciiének, véletlenek! Mert 
’inn véletlen nz, hogy a kóiivés iro- 
'iihm igényil Bárdos iga-,-gain a Bel- 

Színház kapuit ezekben az 
napokban ezzel « habkönnyű 

^ g g a l nyitja ki, a nyolcpszten- 
■ komédiával, amelyet a megvál- 

" w,!‘ igényei szerint kissé út- 
et.kazlak, azaz Időszeriuutettak. 

közönség nyáron — miként azt 
a mull. heten megírlak! -- min- 

f-ntkl'clott mulatni akar, ónfeled- 
\,n no vetni, derűsen kacagni. Itt az 
. ' mnak, hogy ilyen átfrizurázott 
_ hr'bóságoknak oly szívesen lap- 
I01' mint. Béke/fi. István es Solt 
v.n' r'’ ..viguperetté'1 átniaszkíró zott
‘tiatéka. «melyntk vCrseii s-c- 

M'h«JU, zen ,ét a nagyon 
Oródy t im d » Oy öngy

Pál írta. Mulatni valóban lehet a 
régi rerept szerint felépített, tagad
hatatlanul ötletes és rutinos „téve
dések játékán.'* - Shakespeare óta 
minden bohózat az! —, a slágerek, 
fülbemászók, az. előadás pedig hol 
jó, hol — ke.vésbbé jó Turay Ida a 
logkt'dvesebb ifjú komikák közé tar
tozik, Dmxes olyan nagyszerű karri- 
kat.úrát ábrázol, hogy a hajdani 
„Pimch“ é» f,Charivari'* is megiri
gyelhetne — ebbôn a színészben van 
valami kosa nyes egyéni humor! — 
I.ehotáy mulatságos Arlsztid-alakí- 
tása igen jó, Simonyi Mária, Kozák, 
a kitűnő Vadnay Évű és Koós Judit, 
Soltész Annie és Bársony István 
markáns, élettel jós jellemnlakítása 
érdemel elismerést. A rendezés Le
köt a y derék munkája, a díszletek 
Pdn József választékos ízLésére és 
nemes aráűyérzekére vallanak. Meg 
kell említeni a széphangú Pogány 
Lászlót if, akt az egyes kepék kn 
zötii szünetekben eneke] és hegedül.

(b.)

uíhji I A puntán rím, amely 
Ázsia l^gnagvnbb t»rjedelmü 
birodalmát, jelenti, izgalmas 

é* rvearázn lórtppet pket. tqkqr. a 
sarga táj nagy drámájának feszült- 
.'égét, ara.1 à.ja a mese. amelynek két 
amerikai hőse van, akik szív
vel a szenvedő kínai nép mellé ál
lanak. A két fehér embert Alán 
Ladd és Loretta Young játsszák ki- 
tlinően. (Corso, Decin, Omnia.)

Hl ÖRDÖG FS A SZÍJ/
•-— ti—

A re )(e\met elem 
egyre sűrűbben 
sugározza be 

foszforeszkáló fényeivel, a filmmesé
kéi. Ezúttal egy bukott bankár adja 
el la lekét nz ördögnek, hogy pénz
hez jusson. A jó es rossz csatájában 
végül elbukik az ördöggel citnborá 16 
bankár A francia, színészek, Lu guet 
Larouey és Michelle Alfa, átélik és 
remekül játsszak szerepüket. Véle
ményünk? Ebben a. kánikulában 
egészen jó és érdekes film. (Eorum)

IMFRIIW HUMORISTÁK ,,Néha-néha visz-
_______ szatérnek a tava-

szí álmok" — an- 
H*f!ocr a régi „sláger", fcs néha-néha 
visszatérnek a hímvászonra rozzant, 

komikusaink és rozzant; rési tré
fáik is •— mondjuk mi. Ezúttal Chaplin 
enytu kökarszakbell burleszkjét, a 
.,K °.ks/akóll"-t, valamint Stan és Pan 
ah'ggé mulatságos bohóságát, a ..Fene- 
gyerrk^k"-et köszttntjiik ismét a vász
non. (Royal Apollo.)

F I N I T A . . .

1SZFHZUCIÛK AI.BUMA h am o r ve t era nj a i
övezzek, ezt a naçjy 

nyári reneszánszot? A 30—jO éves törte- 
net mi események és mókák tovább her
vadjanak, penúszedjenek a filmkripták- 
ban♦ A közönség mulat ezen a tíz kis 
filmből összeállított egyvelegen. Semmi 
probléma, semmi fejtörés, semmi ború. 
(Kamara, Lloyd.)

— Második S'fprrnád rst.jct rendezi a 
Fészek Művészek Klubja r.sii törtökön, e 
hó 31-én este 10 órakor. Handl, Mozart 
müvei szerepelnek a műsoron. Az Opera
ház fiatal művészei lépnek fel. C s e r 
f a l v i  E 1 i z hegedű játékát, a Fővárosi 
Zenekar kíséri. Vezényel H iúm T a 
rn a m

M O S O L Y  O R S Z Á G A
teljes pzinpedi eHWlápR FEDPEX, 29-ÉN

H Á R O M  A K IS L Á N Y
teljes színpadi előadása 

anguszfeufl l ón, 2-án, 3-á.n
libertás, Madách t.-At ó. T,; 223-452

( C I T I Z E N  K A N É )
Hótfön premier

FÓRUM F K  O,
MopfX fiívn LLOYD

w-r r

Míkssáth Kálmán a múlt szazad 
nyolcvanas-kilencvenes evei par
lamentjeinek utolsó üléseit úgy 
írja le, mintha egy nagy család 
búcsúzva lernetcs után ,.E/,ek ve 
szekedtek volna valaha? Itt lo 
bogtak vad lánggal a szenvedé
lyek? Ezt az üléstermet kavarta 
fel a pártoskodás és a politikai 
gyűlölet viharja? A képviselők 
érzékenyen szorítják meg egy
más kezét, s megjelenik a gyön
gédség lágy fénye a szemek
ben . . . “ A  nagy palócnak, a T i
sza Kálmán—Szapáry— Bánffy— 
Széli-korszak parlamenti karco- 
latírójának világa már por és 
hamu, történelmünknek talán egy 
kurta mellékmondata. Mi maradt 
reánk töltényeiből és viadalai
ból? A  parlamenti csaták egykor 
országos népszerűséggel övezett 
hőseiből csak azoknak a nevét őrzi 
az emlékezet, akik a tudomány és 
irodalom terén alkottak mara
dandó értékeket. Kik voltak mi
niszterek, pártvezérek a századvég 
és a századforduló cl lé közölt évei
ben? Ma nagyon kevesen tudnák 
felsorolni! Maroknyi történelem- 
búvár, professzor és vénember 
tudja, hogy .Iqkai. Eötvös Károly, 
Beöthy Ákos, Horváth Boldizsár, 
Szilágyi Dezső, a Pulszkyak, Grün- 
wald Béla, Mocsáry Lajos, Ugrón 
Gábor, Barlha Miklós, Herman 
Ottó, Ábrányi Kornél és Emil, 
Andrássy Gyula, Apponyi Albert, 
Justh Gyula, IIoclc János és évtize
dekig maga Mikszáth Kálmán po
litikusok is voltak ...  Nagy baj, 
hogy a halottak nem beszélhetnek. 
Vagy tán beszélnek, de ml nem 
halljuk. . .  Ennek az elsüllyedt v i
lágnak Sw ifth és Thackeray mély
ségeiben éa magasságaiban járó 
szatirikusa, most, úgy halljuk, 
szobrot kap végre! Ha nem írt 
volna mást, mint a „Szent Péter 
esemyöjé'‘-t, akkor is régen kiér
demelte vo ln a . . .

*
A demokratikus Magyarország 

első nemzetgyűlésének „fekete 
péntekjén“ Mikszáth méltatlan 
utóda már reggel óla a folyosók 
híres piros szőnyegeit rójja. Még 
néma a büszke, gyönyörű épület 
nemzetgyűlési traktusa (tizenöt
m illió  Q rany forintjába került a 
dunaparti palota az ország népé
nek!). A  jobboldali folyosó első 
pamlagán egy, csak egy legény 
ül a kisgazdapárti vidéken, sze
mérmesen früstököl a hazulról 
hozott jófajta elemózsiából. A  te
rebélyes fejérmegyei képviselő, 
Nagy Ignác gazduram, a megnyi
tás napjától minden ülésen leg
első látogatója a törvényhozás há
zának. Meggondolt észjárásán kí
vül arról is nevezetes, hogy lá
tástól vakulásig pöfékel óriási 
tajtékpipájából. — Mi van a gyű
léssel? — kérdjük. Előbb füstfel
hőbe burkolódzik, aztán legyint 
a kezével. — A ’már deszkát 
árul Földváron . . .  — Most Hegy- 
megi-Kiss Pál közeledik, ugyan
csak takaros makrapipával, ö  
sem éppen bőbeszédű egyéniség, 
de kuruc termeszei. Ezért hozzá
teszi a Nagy Ignác szén 1 éneié jó
hoz: — Szúnyogcsipésben is meg
halhat az ember . . .  — Már né
pesül a folyosó, Dobi Istvánt, a 
Kisgazdapárt elnökét és Imploin 
Ferencet, a párt főtitkárát, nőttön- 
növő csoport ostromolja. A  heve
siek, mint csibék a tyúkot. Ador
ján Józscjet veszik körül. Ez a 
pergőszavu kisgazdák övét egyrészt 
arról híres, hogy a szőlőgazdaság 
és bortermelés elismert szakem
bere a Házban, másrészt arról 
hogy kerek zöld kalapját a feje- 
búbján hordja és le nem teszi, 
csak az ülésteremben. A  búcsúzó 
törvényhozás két óriása, a 2.io 
néi derekabb tolnamegyei Borbély 
János és a kétméteres Somogy- 
megyei Kovács József vidáman 
karonfogva jönnek. Könnyű ne
kik, ők nézik legmagasabbról a 
választási tülekedést! A borso
diak. zempléniek, abaujiak egy 
ablakmélyedésben összebújva Pár- 
tay Tivadart várják, aki hajnal
ban indult gépkocsin Miskolcról, 
de majd elkésve érkezik, miután 
minden borsodi faluban ..villám- 
gyűlést,“ fart. a helyi vezetőkkel. 
A leghosszabb bajszű képviselő,

Maczkó Lajos, Köszér Nándorral, 
Taksonyi Jánossá1 és CzÖvek Je
nővel a baranyai helyzetről dis
putái. Bárányos Károly földmíve- 
lésügyi minisztert szeretnék, meg
nyerni listavezetőnek. Miként hé
város versengett azért a dicső
ségért, hogy falai között született 
Homérosz, úgy legalább ennyi v i
dék pályázik arra, hogy Bárányos 
neve álljon kisgazdalistája élén. 
Dinnyés Lajos miniszterelnök a 
kupolacsarnok előtti pamiagra te
lepszik. Máris harmincán veszik 
körül. Dinnyés nyugodt bonhó- 
miával felelget és a komor ar
cokra hamarosan bizakodó mosoly fc 
varázsol. Az öreg Pocsay hamiská* 
san hunyorgót a miniszterelnökre.
— Érti ez a csíziót! — súgja bajusza 
mögül a többieknek. Most a leg- 
vásottabb ellenzéki, Pfeiffer Zoltán 
töri át a kisgazda-falankszot éá 
szóvitába kezd a miniszterelnökkel.
—  Nem teszünk mi semmi egye
bet mint azt, amit a fronton csi
náltak: építjük a második: vcmalai!
— mondja tréfásan is, komolyan 
is. Az első vonalat fesztül tartod, 
de jöhet id ő . . .  —  Dinnyés Lajos 
azon minutumban megfelel: — 
Csak ott a hiba, Zoltán, hogy a 
gáthoz az én töltésemről akarjátok 
elhordani a homokot! — Harsány, 
jóízű kacaj kíséri a párthíveihoz 
siető Pfeiffert. Megszólalnak a 
csengők, úgy hangzik, mint a lélek
harang. Most lép ki termeiből ? 
funerátor: Szabó Árpád, a Ház el
nöke, csíkos nadrágban, fekete ka
bátban, körülötte ministránsai, a 
tisztviselők. Az elnök egy-kettőt 
szippant örök Magyar-cigarettája, 
bői, majd elmondja a sokakra oly 
szomorú nap egyetlen vidám tör
ténetét. Egy dunántúli atyafi nyi
tott be lihegve hozzá.

— Mi járatban van? — kérdem.
— Megkövetem elnök urat — fo< 
lel — , X. Y. képviselő tiszteletét 
küldi és hogy betegségében ágynak 
esett. Azt üzeni, hogy amíg beteg^ 
én pótoljam, m int pótképviselő éá 
üljek a helyére ...

A  gyászszertartást híven közöl* 
ték a napilapok. Mi csak annyit 

| teszünk hozzá, hogy a végén aa 
, „Isten, áldd meg a magyar“-t a 

legszebben Kovács Tmre, Kiss Ilo< 
land, B. Rácz István, Bortha. AU  
bért. Perr V iktor é* G. Tóth János 
énekelték.

«

Ülés után megkérdezzük a tra
fikban, kik voltak a szétrebbenő 
képviselő urak között a legna
gyobb dohány fogyasztók? Hiteles 
felvilágosítást kapunk: pipado-. 
hányban Hegymegi-Kiss Pál. szi
varban Tamási Áron, Felvinczt) 
László, Balogh András és Guba 
Mihály, cigarettában Szabó Árpád, 
Csejkey Ernő, Dénes István és Ani 
tall József. Megkérdjük Gyula bá
csit, a Háznak harminc év óta ér
demes fodrászát, kit borotvált a 
leggyakrabban? Balogh pátert. Ré
vész Lászlót, Vásáry Istvánt és 
Bállá Antall, A  büffében Aladár, 
Misi és Zsuzsi szolgálnak válasz
szák A legtöbb sört a Ház baffélé
ben néhai Károlyi Gyula fogyasz
totta miniszterelnöksége idején. A1 
nemzetgyűlésen kitett magáért 73, 
Szabó István, Balogh András, Ben- 
cze Imre, Adorján József, de a régi 
kvantumokat meg sem közelítették. 
A  legjobb vendégeim az újságíróit 
és az ellenzéki képviselők v o l
tak . . .

-if

A  folyosón még zajlik az élet, 
Pong rácz Aladár miniszterelnök 
vsegi államtitkárt negyven főnyi 
képviselohad cernirozza, de a kar 

| csú, magas, kemény választási 
harcokban megedzett Pongrácz 
egyideig vidáman állja a pergőtü
zet:, azután hosszú leplekkel odéb’> 
áll. Köd előtte, köd Utána... M,.r 
csak azok lézengenek a büffében, 

1 akiknek nincs hova menni. Az ár» 
vaházi növendékek. Se pártjuk. 

j listájuk. Ezeket nem látjuk viszorf' 
szeptemberben. Reavatott számi 1:0 
sok szerint a nemzetgyűlés kÖ.?d$ 
egyhormad vtszc a választás után 
már csak a folyosókat és a karza
tokat látogatja. És most. jó Clio, 
csinálj pontot, ird oda «  finist, 
szórd be a porzóv al &b verd k 
Untál toliadból!
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íC ca "K-cr^Sht

A szorgalomnak két hatalmas
rugója van: szabadság és tulajdon. 
Két hatalmas ösztön ad erőt és 
lelkesedést a haza védelmében s 
e két ösztön: szabadság és tulaj
don. Két erő köti biztosan a népet 
honhoz és törvényhez, s e két va
rázserő: Szabadság és tulajdon.

DEÁK
#

BERNHARD SHAW szombaton 
töltötte be töretlen testi és lelki 
épségben 91-ik születésnapját. Lá
togatót, néhány kedves barátját 
kivéve, nem fogadott, leintett min
den ünneplést és születésnapját 
munkával töltötte el. Űj szín
darabjának előszavát írta. Egyet
len újságírónak mégis sikerült be
jutnia hozzá, aki megkérdezte, mi
lyennek ítéli ma a világ állapot- 
ját. „Miféle gyermeteg kérdés“ — 
felelte az agg író. „Olvassa el a 
könyveimet!”

Valódi nyársonsültek, gyönyörű kert
helyiség, Pertis Jenő halk muzsikája 
a „Kis Lúdláb“-étteremben, Borg-u. 9.

*
EGYRE TÖBB LAKÁS HŰNY- 

JA LE A SZEMPILLÁIT, a sűrű 
redőnyöket, mert boldog lakói el
mentek nyaralni. A régi „béke
beli" pesti városkép emlékét idé
zik ezek az éjjel-nappal lebocsá- 
tott redőnyök, amelyek egyaránt 
jelentik a nyaralási évadot és a 
fellendülő — lakásfosztogató-éva- 
dot. A Szabadsághegyen még a 
fürdőszobákban is nyaralók alusz
nak. Buda környékét viharos 
nyaralóinvázió rohanta meg, de 
hasonló híreket kap a Notesz a 
Hév vonalakról és a Balaton tá
jairól, a Mátrából, a baranyai he- 
hegyekből, a Hajdúságból és Zem
plénből is: minden szálló, pensió, 
ház, szoba, kabin, fürdőszoba, fé
szer, éléskamra és kukoricagóré 
foglalt...

*
Jobban barnít a Vitai Rio krém!

A JÉGHEGYET ADDIG EMLE
GETTÉK AMERIKÁBAN, amíg 
valóban megindult. Óriási jéghegy 
veszélyezteti a hajózást e pilla
natban Amerika és Európa kö
zött, a legutóbbi hirek szerint 270 
mérföldre volt csak a kanadai 
partoktól és az áramlat naponta 
45 kilométerre hajtja délkeleti 
irányban. Torpedórombolók kísé
rik és megpróbálják útjából el
téríteni.

*
Fried Piroska kozmetika, Teré»-krt 54

*
A KIFOGYHATATLAN HÁZAS

SÁGI NOTESZ LEGÚJABB HÍRE: 
Tamás József és Pádua Ildikó, a 
Nemzeti Színház két tehetséges 
fiatal tagja a közeli napokban 
tartják esküvőjüket.

Hódító szépség: Hormocith B-krém!
*

ÉS HOGY A „GÓLYA-NOTESZ" 
SE HAGYJA MAGÁT: a művész
világ eheti bébi-primőrje Angyal 
Nagy Gyulának, az Operaház te
hetséges, fiatal tenoristájának és 
Lehmann Lotténdk, a mamaszerep- 
kör miatt korán visszavonult szép
séges ballerinának újszülött leány
kája: Lottika . . .  (A keresztlevél
ben, persze a komoly Sarolta ne
vet viseli!)

Lehetnek ékesebb lantok és tol- 
lak, mint az enyém, de szeplőtele
nebbek nincsenek, mert soha lan
tomnak egy hangját, toliamnak 
egy vonását sem adtam bérbe 
senkinek; én elteltem és írtam azt, 
amire lelkem istene ösztönzött, 
lelkem istene pedig a szabadság.

PETŐFI
«

TÁMADÁSRA INDULNAK A 
FÖVÁMTÉRI BRONZHONVÉDEK 
ELLEN hivatalos emberek, akik 
le akarják dönteni kötalapzatáról 
a volt budapesti 1. honvéd és az 
ugyancsak budapesti 1. népfelkelő 
gyalogezredek közös emlékszobrát, 
mégpedig azzal az indokolással, 
hogy — „művészietlen alkotás 
Sokezer pestbudai polgár és mun
kás emlékezetére emelték ezt a 
szobrot — sokezer pestbudai pol
gár és munkás filléreiből! Az élet
ben maradott bajtársak kegyelete 
és a főváros közönsége adta össze 
a bronzra és a köre való pénzt, 
hogy megörökítse azoknak emlé
két, akik nem a maguk jószántá
ból mentek harcolni, de véreztek, 
nyomorékká váltak, meghaltak, 
idegen földben porladnak, mert 
vállalták a keresztet, amely az 
idegen érdekekért vérpadra hur
colt magyarság vállát vérezte feL 
Szabad az ilyen szobrot ledönteni?

*
Nyáron — úgy látszik —•, nincs szín
házi dekonjunktúra! A Medgyaszay 
Színházban vasárnap ünnepelték az 
„ ö  sincs fából" első jubileumát és 
a huszonötből tizenkilenc táblás 
ház volt.

*
RITA HAYWORTH NÉHÁNY 

NAPIG VOLT CSAK ANGLIÁ
BAN, de az angol lapok hasábo
kat írnak róla. Csalódtak a szép 
színésznőben, mert a haja nem 
vörös és gyönyörű fürtjeit rövi~ 
debbre vágatta. Egyébként meg
állapították, hogy atyja olasz volt, 
születésekor Margaréta Canzoni 
volt a neve, anyja is, de úgy a 
nagyapja, mint az apja, hivatásos 
táncosok voltak, ö  maga apjával 
együtt, 1932-ben lépett fel először 
Mexikóban, egy éjjeli mulató
helyen. Rita egyébként 27 éves,
9 éves kisleánya van, akinek gyö
nyörű cseh babát és francia mac
kót visz haza.

*
A budai volt „Kis Royal—Zsigmond" 
Éttermei újból üzemben!

*
AZ ÜJ POLGÁRMESTERREL 

immár a harmadik szakma vo
nult be a Városházára, Először a 
vas, majd a kővágó, most meg a 
bognár szakma vette ót főváro
sunk vezetését. Isten éltesse a 
tisztes ipar ti

*
Vendéglátás? American Adam.

*
GUTENBERC SZÜLETÉSÉNEK 

ÖTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN, 
Mühlhausenben mutatta be a vi
lághírű elzászi textilipar a jövő 
nyár mintagyűjteményét. Az új 
imprimék részben csikósak, rész
ben virágosak. A csíkok szélesek 
és fehér alapon szürke, zöld vagy 
rózsaszín csíkot mutatnak. A v i
rágos minták rendkívül változato
sak, de uralkodó a bútorszövet
minta, vagyis vagy és széles for
májú virágok. Azonkívül igen sok 
a fehér virág, halvány rózsaszín, 
halványzöld vagy szürke alapon. 
Rendkívül tarka minták is látha
tók és volt olyan imprimé, ame
lyen tizenkét színt kombináltak.

A szeretőm
A szeretőm átjött a patakon, 
a cipőjét elcsente a patak.

Aztán az erdőn jött át, jö tt vakon 
és a ruhája szerteszét szakadt.

Térdig homokban kellett jönni innét, 
harisnyáját lehúzta a homok.

Forgószél jö tt és elvitte az ingét 
és a kezéből a liliom,ot.

Így állt előttem, megmeztelenítve. 
Szép sírna bőrén átsütött a szíve.

N a d á n y i  Z o l t á n

A NEMZETT SZÍNHÁZTÓL meg
vált a legszebben beszélő magyar 
színművésznők egyike, a finom és 
kulturált Péchy Blanka. Demeter 
Hédy és Gyarmatiig Anikó szerző- 
ződését is felbontották. A tíz új, 
ösztöndíjas növendék oktatását és 
irányítását a színház munkarend
jén belül Gobbi Hilda vállalta. 
Szerződtetésről eddig csak egyről 
tudunk: Fábry Zoltánéról.

*
HEDY LAMARR válóperében 

kimondták az ítéletet és vétkes
nek mondották d volt férjet, John 
Lódért, a kitűnő angol színészt. 
Az indokolás szerint a férj „ke
gyetlenül bánt“ szép feleségével, 
mert „estéről-estére a díványon 
heverészett, ivott és ha felesége 
beszélgetni kívánt vele, nyomban 
elaludt".

*
Egy-két-három-négy (esetleg öt) 
pohár hamisítatlan, színtiszta remek 
Mega bor (fehér vagy vörös) üdít, 
hűsít, felvillanyoz, jókedvre hangol!

*
KLEMPERER, CEBOTART, WAL- 

LERSTEIN ÉS SCHUH, a salz
burgi „Festspielek" világhírű mu
zsikusai a Notesz útján üdvözlik 
az egész magyar zeneéletet. A 
Salzburgban vendégszereplő ma
gyar karmester Fricsay Ferenc 
közvetítette ezt a szíves köszön
tést. A fiatal magyar dirigens 
egyébként — ő az első magyar 
karmester, aki a hagyományos 
salzburgi játékokon szerepel: — egy 
világbemutatót, „Uraufführung“-ot 
vezényel: Gottfried Einem „Dan
ton halála" című operájának pre
mierjét.

*
NYOLCVANNÉGY ÚJ TISZT

VISELŐT szerződtet a postataka
rékpénztár, a hadifogságban, vagy 
ismeretlen helyen tartózkodó al
kalmazottak helyére.

*
ELLIOT ROOSEVELT édesapjá

ról és a háborús politikai és gazda
sági tanácskozásokról szóló, is
mert könyvét most adták ki orosz 
fordításban. Az orosz lapok hosz- 
szú részleteket közölnek a könyv 
tartalmából.

'A'
A VETÉS STATISZTIKA az 

előrehaladott idény ellenére is 
javult. Németh Imre Londonban 
első lett a kalapácsvetésben. Bár 
minden vetésünk ilyen jó ered- 
redményt ért volna c l . . .

*
ERZSÉBET HERCEGNŐ EL

JEGYZÉSI GYŰRŰJE látható 
mór a nyugati képeslapokban. 
Síma, keskeny platina gyűrű, hat
karátos ritkaszép briliánssal.

A becsületességet kodifikálni, 
rendszerekkel biztosítani nem le
het, mert az az egyénektől és az 
országban uralkodó közszellcmtől 
függ.

GAÁL g a s z t o n

*
IZGATOTT, ZOKOGÓ ASZ- 

SZONY állította meg Cegléd után 
egyik útkereszteződésnél OrUday 
Gyula kultuszminiszter autóját. 
„Az Istenre kérem, vegyen fe l . . .  
ellopták a biciklimet." A kocsi
ban a miniszter vigasztalni kezd
te a síró asszonyt, akiről kiderült, 
hogy Kecskéstanyán tanítónő: „No, 
akkor a legjobb helyre került — 
mosolygott Ortutay „én vagyok a 
kul túsz miniszter . . . “ „Nem igaz! 
Ilyen fiatal ember .. .  Ne viccel
jen velem!" „De, komolyan én 
vagyok!" A tanítónő hirtelen a 
kocsiban ülő titkárhoz fordult és 
megkérdezte, hogy hívják a kul
tuszminisztert? A titkár villám
gyorsan felelt, mire a tanítónő 
meg volt győződve és igy szólt: 
„Kérem, miniszter uram, nevezzen 
ki engem egy faluba ...  Szeretnék 
végre tanya helyett faluban ta
nítani . . .  Ez volt az első eset, 
mikor a közoktatásügyi miniszter
től azt. kérte valaM, hogy nevezze 
ki — falura tanítónőnek! Pedagó
gusnak is először volt ilyen sze
rencséje. De a szerencséjét annak 
köszönheti, hogy — ellopták a 
biciklijét! . . .

*
GORDON HEATH, a halvány- 

barnaszínü, híres amerikai színész 
visszatért Angliába, mert Ameri
kában nem vették emberszámba. 
„Angliában amerikai tiszt voltam, 
otthon csak néger vagyok és nem 
ülhetnék be, mint Londonban, a 
Savoy grilljébe" — mondotta meg
érkezésekor.

*
Valódi ,,Lúdláb“-torták és Pertis 
Jenő halk cigányzenekara a „Kis 
Lúdláb"-étteremben, Bors-u. 9.

*
A MŰVÉSZ SZÍNHÁZ eoron- 

következö darabja: Karenina Anna, 
fordította: Székely Júlia.

*
„JOBB SZERETEM A SÜKET 

PACIENST, MINT A HALOT
TAT", jelentette ki Londonban 
dr. Selmán Waksman, az orosz 
származású amerikai orvos, aki 
a sztreptomicint évtizedes kuta
tással felfedezte. A sztreptomicin 
nagyon sokat segít a tüdővészes 
betegen, de néha megromlik tőle 
a hallásuk — mondotta az ameri
kai orvos.

*
HUSZONÖTÖDIK SZÜLETÉS

NAPJÁT ünnepli kedden, főváro
sunk immár világhírű zenei együt
tese, a Székesfővárosi Zenekar. A 
jubileumi hangversenyt a Károlyi
kert vadgesztenyefái alatt tartják 
és a karmesteri emelvényen ez
úttal az alapító karnagy, Bor De
zső, aki hősies küzdelmek árán 
szervezte és nevelte a zenekart, 
amelyre ma már méltón büszke 
a székesfőváros.

*
ILLÉS BÉLA BUDAPESTI LE

VELÉT a magyar irodalomról 
közli a „Literaturnaja Gazcta", a 
Szovjetúnió vezető irodalmi napi
lapja. A cikk megállapítja, hogy 
a budapesti könyvnap nem sike
rült éspedig azért, mert egy ma
gyar regény ára körülbelül annyi, 
mint a magyar munkás átlagos 
heti keresetének a fele.

Az erkölcsi süllyedéssel együtt 
jár a politikai lealjasodás la.

ID. UGRÓN GÁBOR
*

SOMLAY ARTÚR, KORUNK 
LEGNAGYOBB MAGYAR SZÍNÉ
SZE, miként a lapok megírták 
egyik belgyógyászati klinikán fék. 
szik, mert egész szervezetét általá
nos vizsgálatnak akarja alávetni, 
ahogyan ezt majdnem mindenk 
megteszi öt-hat évenként, ha mái 
túl van a — mondjuk! — harmin
cadik életévén . . .  A Notesz vasár, 
nap délelőtt távbeszélőn felhív!:, 
Somlayt, aki közölte, hogy a beteg, 
ségéröl terjesztett hírek nem felel 
nek meg a valóságnak, csupán át 
meneti kis lázról volt szó, a hétfő- 
nap folyamán elhagyja a klinika 
s folytatja nyaralását ott, aho 
abbahagyta.

#
Couture, IV., Váci-utca 17. értesít • 
nb. vevőit, hogy Párisból és Amori 
kából új őszi divatképeket kapót 
Prémköpenyek alakítását, őszi kos> 
tűm-, köpenyrendeléseket vállal c 
még meglevő néhány nyári ruháj; 
kiárusítja.

#
KÜLÖNÖS „ÁRUHIÁNY" MI 

ATT siránkoznak a menhelyeke 
és árvaszékeken:, több az örökbe 
fogadó, mint az örökbefogadhal 
gyermek! Gyermektelen házaspá 
rok többnyire két-, három-, öt 
esztendős gyermekeket kérésnél 
hogy örökbefogadják őket., a k* 
éven aluii kicsikéket nem fogan 
ják szívesen, mert még sokat, ke 1 
velük bajlódni. Az ötesztendőn< 
idősebb kisfiúkat, kislányokat pi 
dig már nagyon nehéz nevelni: ki. 
lönösen „magukhoz nevelni"  ̂
Notesz tehát közhírré teszi, ho.s v 
a különböző árvaszékeken 
menhelyeken igen nagy a „kere 
let" 2—5 éves gyermekekben.

*  '
SZÁZ ANGOL LÁNY JELE! 

TETTE BE, hogy német hadifn 
ly okhoz kívánnak férjhezmem 
Férjeikkel együtt el kell hagyni* 
Angliát és elvesztik angol állan 
polgárságukat.

*
Vígopera hétfőn a Károlyi-kertbe 
%9-kor Ballet est és Tékozló fiú 
Vezényel: Endre Béla.

*
„AMIKOR ZUHOG AZ ESŐ". 

Ez a címe a népszerű színész, 
Dénes György regényének, amely 
most francia és német nyelven 
jelenik majd meg Svájcban.

*
NINCSENEK MÁR GYERME

KEK . .. Ezt a címet adhatná a 
Notesz az alábbi hírnek, amely
ben tudtul adja az olvasónak, 
hogy Shirley Temple, a világhírű 
gyermeksztár — hamarosan mama 
lesz ... A boldog apajelölt John 
Agár színész. Shirley Temple, aki 
a gyermekszerepkörből egyenesen 
— az anyaszerepkörre tért ót 
most — 18 éves!

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

A szerkesztésért PARTAY TIVADAR  
a kiadásért LAZAR MIKLÓS felel's.

Igazgató: TÍMÁR SÁNDOR
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V.. Bajcsy-Zsillnszky-út 78. Telefonok! 
Szerkesztőség: 129-079 és 128-345. 

Kiadóhivatal: 129-670.
Légrády Testvérek rt. könyvnyomdája. 
Budapest, V., BaJcsy-Zsilinszky-út 78. 
A nyomdáért felelős. Agárdi Károly ig.

Írógépkarbantartás 
Kovács Aladár Írógép- 
vállalat VII., Nagyatádi 

Szabó-utca 48.

V e iii 428-141

Székek,
asztalok,

*erti8tékok

sörkimérő
pultok,

hasznaitok és újak

Q fcea w ity e ta
NËPSZINIIAZ-UTCA 31 
ÏELEFON f 180—274

BUNDÁK
Z ,  I R H Á K

előnyős feltételekkel

S Z E M E R E
szűcsnél, O f i  

ERZSÉBET-KÖRUT
M á so d ik  e m e le te n

C ián o zás
Takarítás

Papírhulladékot,
selejtpapirt

veszek

Zelinka Sándor 
VII., Miksa-u. 5.
Tel. ! 426—698.

F IS C H E R
Bajcsy-Zsilinszky-út 5G

Telefon » 123—977.

CONTAXOT.
LEICÁT

és más fényképező
gépet, valamint min
denféle fotóanyagot 
magas áron vásáro
lunk.

H A F A
HATSCHEK és FARKAS
fényképészeti szak
üzletek: VI., And- 
rássy-út 31. IV., So
mogyi Béla-út 28.

Á L L Ó N
átlálRZó-, eső-, vihar- és lóileukabát
M Á R T O N  é s  S Z Á S Z

V«, G róf Telek i Pál-utca 3.
C S E P E L I  K IS M O T O R O K  
Kerékpárok — varrógépek  

G Y E R M E K K O C S I K
Legolcsóbban !

Perzsaszönyeg
Vétel-eladás. UNGAR,
Király-u. 14. Rákór.zl-út 42

Szőnyegért legtöbbet
fizetek. H A R T M A N N ,  
Barosay-u. 16, II. om 0

Tol. • m -H H 7

Ú J  H Á Z T A R T Á S I
YILIANYHÜTÜSZEKRÉNY ELADÓ
V. Hoav6U-u.22. T123-2Ö7

VII., Erzsébet -körűt 44. 
(Roy.'il mozival szemben)

Sürgősön atado

nagy üzlet
és Ü Z C m i i e l y i s é g e k
FELINEK 12-97-92

Zománcozol! lemezedény, 
szortiiozva

zománcozol! aszlaltüzhelyek.
horga n y zott óh csiszolt 
áruk, háztartási cik
kok, kukoricadarálók, 
morzsoló!;, puszirozó* 
ffúpok ós húsdarálók, 
háztartási mérleg 10 k,

JÉGSZEKRÉNYEK
HORGANYBÉLÉSSEL

F Ü R S T M I H Á L Y
vasáru-, zománcedény 

óh házi/irtási cikkek 
11agy k erős ked óso

Budapest,
Podmaniczky-u.14. Tel.: 3?9-328

iroda
bútor?
Szék?

C i t y

IV., Párlsi-u. 6/a
Telelőn 181—30(1.

VÉTEL-ELADÁS

Í R Ó G É P
válói, olndáR

ÉDES ËB DÉOSV
Awácta-utca 13,
Telefon; 222-G24,

2 db írógépei2 db
számológépe!
vennék SÜRGŐSEN 

Tel.: 122-553 
KOLESA, Markó n. 3

Szüksége van?
villany-
htttőszekrényre, 
villany-
meleg víztárolóra,
(Boyler),
villany- tűzhelyre, 
villany- resokra, 
porszívóra, parkét t- 
kefére, mosógépre,

m o to ro k ra
A U D I O N

VT., Nngymezfi-u. 
rak iá rá ha n minden 1.1 
megtalál» Tel. 123-120j:

y




