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Három nemzedék alatt három 
háborút viselt egymás ellen a 
Balkán két délszláv nemzete, a 
jugoszláv és a bolgár. A  véres

testvérharcok fejezetét most le 
zárták, mert augusztus 1-én 
Eledben T ito  tábornagy és D i
m itrov bolgár miniszterelnök

aláírták azt a széleskörű politi
kai és gazdasági szerződést, 
amelynek

Jugoszlávia lemond a Bulgáriától {Éré 25 millió dol
lár Jóvátételről, hogy ezzel Is könnyítsen Bulgária

gazdasági helyzetén.
legfontosabb pontja a jugoszláv-bolgár vámúnló megteremtése.

A  hivatalos jugoszláv távirati 
iroda, a Tanjug, a következő hét 
pontban foglalja össze a szerző

dés tartalmát: Jugoszlávia és 
Bulgária baráti együttműködési 
és kölcsönös segélynyújtási

egyezményt köt. A z  egyezmény 
már elkészült. A  szoros gazda
sági együttműködés érdekében

—  Nagy és történelmi határo
zatokat hoztunk —  jelentette ki 
Tito tábornagy, az aláírás után 
rendezett díszvacsorán. „M eg

szűnt a múlt, megvalósult az új 
népi Bulgária. Népeink óhaját 
teljesítjük, nem frázisokkal, ha
nem tettekkel. Ez

kölcsönösen megállapítják valutáik árfolyamát és előkészítik a vámúnló megvaló
sítását.

megkönnyítik az útlevélkiadást, a határátlépést,

az egyezmény csapást jelent a nemzetközi reakcióra, 
amely puskaporos hordót akar tartani a Balkánon.

Kendezik a kettős birtokokat,

és minden függőben lévő állam
polgársági kérdést rendeznek. 
Kiépítik a két ország közötti 
vasúti hálózatot, új vonalak 
ép c étiével. Politikai szempontból

megszüntetik a vízumkényszert
fontos az ötödik szakasz, am ely
nek értelmében „a  két kor
mány között szoros együttmű
ködést szerveznek, amely kiter
jed a görög monarcho-fasiszták

kihívásaira, a biztonsági tanács 
vizsgálóbizottságára és minden, 
a két országot közösen érdeklő 
nemzetközi kérdésre, elsősorban

Hidegvérrel, békeszeretetünkkel 
és a Szovjetunió segítségével 
azonban megakadályozzuk a 
reakció cselszövéseit.

—  A  bulgár és a jugoszláv nép 
együttműködése —  mondotta

Dim itrov, a T ito marsall pohár
köszöntőjére adott válaszában —  
megnyitja a két nép számára a 
fejlődés útját és megvalósítja a 
tartós béliét a balkáni népek 
között.

Nem al&kítunk balkáni vagy szláv tömböt.
a  Duna-problemára, amelyben a két kormány szerint csupán a dunai parti államok

Illetékesek*
A fi szakasz a legszorosabb kul- Jbe s végül a 7. szakasz arról szól i tik be a belgrádi kormánynak 
turális együttműködését jelenti hogy külön nyilatkozatban jelen- I azt a baráti gesztusát, amellyel

amivel azok vádolnak, akik nyu
gati tömböt alakítanak a Szov- 
jetúnió és más demokratikus or
szágok ellen. M i nem alakítunk

semmiféle tömböt, hanem hidat 
építünk a Délkelet új, igazi népi 
demokráciája és a nyugati de ■ 
mokrácia között.

D in nvés mi n iszterelnok

a  v á l a s z t á s o k o n  é s  a  v á l a s z t á s o k  u t á n
r>'nni,>és Lajos miniszterelnök az

a Függőben Kisgazdapárt 
k; : mii helyiségében a párt vi
déki és budapeslkörnyéki szerve- 
7 leinek régi vezetői előtt nagy 
P '' t kai beszédben vázolta fol a 
I : " célkitűzéseit és nyomatékosan 

'Jmcvtette hallgatóit, hogy a 
választásokkal történelmi dátum
hoz érkezett el a nemzet.

—  Kötelességem szólni ma Hoz
m ok, akik a legrégibb munkatár
séin vagytok és tájékoztatni Ben- 

két azokról az elvekről és 
módszerekről, amelyek meghatá- 
rázzák a Független Kisgazdapárt 
irányvonalát, politikáját, nemcsak 
a választásokon, hanem n. válasz
tanok után is. Ezen a választáson

ó«níi el a magyar nép, hogy a 
dcmckrácia további megerősí
tését kinek a kezébe kívánja

letenni.
Törvény pontosan körülírja és 

biztosítja a 'választás tisztaságát és 
zavartalan lebonyolítását és a kor
mányzat éberen Őrködik afelett, 
hogy a választási törvényt min-

akadnak egyesek, akik a választó
jogi törvényt egyéni szempontok
ból ki akarják játszani és egyéni 
utakon akarnak járni, azokra a 
kormányzat a törvény teljes szi
gorával le fog sújtani. A  pár
toknak, így a Független Kisgazda- 
pártnak is, mindent el kell kö 
vetnie, hogy a választási agitáció 
során

a jelöltek részéről ne történje
nek hangulatkeltő, nagyhangú 
kijelentések, amelyek sohasem 
realizálódhatnak, hanem csak 
arra jók, hogy felelőtlenül za

vart keltsenek.

Felelősségteljes módon végezze el 
tehát minden párt a maga felvilá
gosítási és szervező munkáját. A 
mag.Var népet sohasem kérdezték 
meg őszintén, igazán, milyen poli
tikai úton kíván haladni, hanem 
akaratát tudatosan, legtöbbször 
durva erőszakkal meghamisították. 
Ha megkérdezték volna, egész biz
tosan nem a múlt rendszerek kor
mányainak politikáját választották 
volna, amellyel nemzetünket majd
nem a teljes megsemmisülésbe la-

( vnki pontosan betartsa és ha szították.

Felesleges tehát rikító plakátokkal, olcsó kortcsfogá- 
^'kkal elvonni a választók figyelmét a választások

lényegétől, a mindennapi munkától.

Tudomásul kel! vennie mindenki
nek, hogy a magyar nép teljesen 
ismeri a politikai helyzetet, ismeri 
minden pártnak politikai pro- 
grammját és ismeri a pártoknak a 
demokrácia megteremtésében ki
fejtett eddigi működését, Minden 
magyar választó tudja, hogy a de
mokratikus pártoknak közös a 
célja és csak ,

a nagy cél elérésének módoza
taiban cs kivitelezésében van- 

nak különbségek.

Arra van szükség a választások 
során, hogy hirdessük az igazi de
mokráciát, a koalíciónak a válasz
tások utáni szükségességéj. és ki
merítően ismertessük a leleplezett 
és felszámolt összeesküvést.

Két esztendő nehéz és eredmé
nyes újjáépítő munkájával a de
mokrácia kivívta az egész világ el
ismerését. Ezt a munkát úgy po
litikai, mint gazdasági téren tö
kéletesíteni kell és

az újjáépítés nagy munkáját 
csak a demokratikus pártok 
közös munkájával lehet tovább 
folytatni, bánni legyen is a vá

lasztás eredménye. «
Nem a polgári életforma védel

méről kell beszélni tehát, melyet 
nem veszélyeztet senki, hanem az 
összeesküvés jelentőségét kell meg-

Ara 1 forint

magyarázni és rá kell mutatni
arra a nagy veszélyre, amelyet az 
összeesküvés a magyar demokrácia 
számára jelentett. Sajnos soraink
ban sokan voltak, akik részt vet
tek az összeesküvésben. Egyrészük 
az igazságszolgáltatás kezébe ke
rült, másik része gyáván külföldre 
szökött és most onnan szidja és 
gyalázza azt a demokráciát, amely 
nekik, ha érdemtelenül is, de hosz- 
szú időn keresztül díszes pozíciót 
biztosított. Ezek a politikai kalando
rok, szabó tálók, gyújtogató!:, a 
reakció gyászvitézei arra szövet
keztek, hogy hátba támadják a 
magyar demokráciát, veszélyez
tessék az újjáépítést, a stabilizá
ciót és az egész ipari és mezőgaz
dasági termelésünket.

Az összeesküvés leleplezése után 
pártunkat is megtisztítottuk az 
összeesküvés népellenes elemeitő.l

Ezen a téren pártunk nem is
merhet félmegoldásokat és nem
nézhet semmiféle egyéni szem*

pontora!

A jelölő listák összeállításánál a 
politikai bizottság fogja kimon
dani a döntő szót. A listákat a 
megyei szervezetek ajánlása alap 
ján állítja össze a párt elnöksége, 
mert a kerületeknek a jelölésekre 
vonatkozó óhaját összhangba kell

hozni a koalíció jogos és fontos
szempontjaival, s így kell biztosí
tani, hogy a választások után ősz- 
szeiilö új országgyűlés zavartala
nul dolgozhasson.

Mi elsősorban a magyar pa
rasztság pártja vagyunk, de 
sohasem voltunk és most sem 

vagyunk osztálypárt.

A legszorosabb együttműködést va
lósítottuk meg a munkássággal és 
annak képviselőivel és minden 
erőnkkel arra törekszünk, hogy 
minden kísérletet csírájában el- 
folytsunk, amely oda irányul, hogy 
éket verjen a két leghatalmasabb 
réteg, a parasztság és munkásság 
közé. A haladó értelmiség is szer
vesen belekapcsolódik ebbe a mun
kába, melynek a célja a demokrá
cia megerősítésére. Ezt tudva vett 
részt teljes súlyával pártunk a 
földreform megvalósításában, a 
bankok és a nagyiparok államosí
tásában, ezek ugyanis nem a dol
gozók magántulajdonai voltak, ha
nem a nagybirtokosoknak, a tőké
seknek és spekulánsoknak, akik 
csak üzletnek tekintették a magyar 
földet, gyárakat és akik csak élni 
szerettek, mégpedig jól élni a ma
gyar földön, de amikor áldozatot 
kellett hozni, akkor majdnem va
lamennyien inkább elszakadtak az

rí
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országtól, de nem vállalták az ál- ■ a magántulajdon védelmének a 
dozatokat. Ne beszéljen tehát senkii szükségességéről, mert

a dolgozók magántulajdonát senki sem veszélyezteti,
nkezőleg, valamennyi demokra- 

fajsus part éppen annak az erdőké, 
ben dolgozik, hogy 

a kisemberek, a dolgozok mft-

gán tulajdonai megerősödjenek
és a magántulajdon a legszéle* 
sebb rétegekben megvalósul

Jón.

B iz to s ít ju k
a  v a llá s  é s  a z  e g y h á z  s z a b a d s á g á t

Krisztusi mondás: „Add meg a 
«ászárnak, ami a császáré és 
istennek, ami az Istené." A  Kis
gazdapárt megalakulása óta vallja,
bogy a vallást, egyházat, a keresz
tet nem szabad bel évin ni a napi 
politikába. Boldogult pártvezé
rünk, néhai Gaál Gaszton már 
1932-ben hirdette, hogy a keresz

tet, a vallást nem szabad kivinni a 
templomból és proíanjzálni. Ő 
maga, aki hivő katolikus lélek
volt, állandóan tiltakozott a ke
reszténységnek, mint politikai je l
szónak alkalmazása ellen, és hogy 
mennyire igaza volt neki is, bizo
nyították a közelmúlt évek gyá
szos eseményei.

Kötelességünk tehát mindenki számára biztosítani a 
vallás és egyház szabadságát és a Függetlenségi 
Frontba tömörült pártok tisztelettel és megbecsülés
sel tekintenek minden hivő, vallás- és egyház felé és 
biztosítják ezeknek szabadságát és függetlenségét,

A  b é k e  Saíveí vag yu n k
é s  aaBök m a ra ttu n k  2

A reakció suttogó propagandája 
airt hireszteii, hogy függetlenné- 
g imk veszélyben van* Ez Is éppen 
olyan aljas beállítás, mint az, 
hogy a kormányzat a kolhoszrend- 
szert akarja bevezetni hazánkban. 
Függetlenségünket semmi és senki 
nem. veszélyezteti. Ha valamelyik 
ország igényt támasztott volna 
ránk, már a fegyverszünet megkö
tése előtt és minden ellenkezés 
nélkül keresztülvihette volna, 
amikor legyőzve ott feküdtünk a 
győző lábainál, jóformán teljesen 
élettelenül.

Nemzeti függetlenségünket a 
békeszerződésben az összes 
nagyhatalmak és tényezők bfcr

toaították,

À  béke hívei vagyunk, békesség* 
b^n akarunk élni, együtt dolgozni
és együtt haladni a Duna-völgyé- 
ben élő szomszédainkkal, elsősor
ban a nagy Szovjetunióval, mely 
felszabadulásunkat hozta és sza
badságunkat adta. A világ másik 
két nagyhatalmával; Amerikával,

I és Angliával a jóviszony megőrzé
sére törekszünk.

Teljes egység!
Kedves Barátaim! A  Független 

Kisgazdapárt két esztendő alatt 
sok nehézséggel küzdött meg és 
éppen e nehézségek miatt nem 
tudta hatalmas feladatát úgy meg
oldani, ahogy azt a parasztság 
joggal elvárba volna. Ennek az 
oka |az volt, hogy

pártunk élen. olyan emberek 
állottak, akik nem a demokrá
cia és a parasztság érdekében, 
hanem összejátszva a nagy* 
«Őkével, saját érdekűben dol

gozták.
A  mi feladatunk mbit, hogy pár
tunk tökéletes egységét megte
remtsük. A  párt üj vezetőségének
a. feladatát abban látom, 4?, Dobi 
Istvánnal együtt azon dolgozom, 
hogy pártunkat «  nép ellenségei 
soha többé fel ne használhassák 
saját céljaikra.

ból megerősödve kikerülő törvény- 
hozással és a magyar néppel együtt 
közös munkával megvalósítsuk a 
hároméves tervet, amely hivatva 
van a magyar parasztság sorsának 
javítására.

Budapesten, a Capitol maziban, 
sokezer főnyi hallgatóság előtt 
Németh Imre, a párt budapesti fő
titkára mondott nagy beszédet, 
amelyben kijelentette, hogy

az országot csak a iervgazda-
ság segítségévéi lehet talpra"

állítani

A  párt programját a következő
mondatban foglalta össze: Szociá
lis tartalommal telített polgári 
radikalizmus, a szabadságjogok, a 
magántulajdon, az egyéni kezde
ményezés védelme és a magyar 
nép nemzeti létének biztosítása!

A  budai színházban Didin Jenő 
államtitkár és dr. Zeóke Pál is
mertették a párt múltbeli munká
ját és jövő terveit, amelyet a. 
többezer főnyi hallgatóság nagy 
lelkesedéssel üdvözölt*

A Kisgazdapárt békési szervezete 
vasárnap zászlóavatással egybekö
tött egésznapos ünnepségei rende
zett. Az Ünnepség az egész megye 
népét, megmozgatta. A  templomi 
ünnepségek után a pártszervezet 
udvarért tartották meg a zászló- 
avató ünnepséget többezer főnyi 
közönség előtt. B. Szabó István 
volt az ünnepség szónoka. -  Bizo
nyos büszke Önérzet, tölt el ben
nünket, — mondotta — amikor 
arra gondolunk, hogy innen indult 
el útjára az a hatalmas mozgalom, 
amelyből az ország legnagyobb 
pártja lett.

A  zászlószentelés után délután 
öt órakor a község főterén politikái
nagygyűlést tartottak, amelyen 
Szabó Árpád, a volt nemzetgyűlés 
elnöke és Implom Ferenc főtitkár 
beszélt.

A Kisgazdapárt Jelölőlistáiról
szerdán diSnt a politikai bízót.

Több, mint Mér gyűlést tartat• 
tok vasárnap a politikád, pártok or.

szerte! A  vidéken szabad ág 
alatt beszelnek a pár tök vezető! á*
a jelöltek A  vasárnapi gyűlések 
hallgatóságának számát négy-öt
százezerre becsülik. A  monstre- 
népgyűlések rendben zajlanak le;

politikai ellentétek kiélésedé* 
óéról, zavargásokról, összetűzé
sekről k&rMélutánig nem árk*»

zeti híradás,

Ez az örvendetes, csendes légkör 
annak bizonysága, hogy a válasz
tók többsége már számolt a leikt- 
ismerétével és tudja, melyik párt

tá, adja szavazatát. így  remélhető, 
top .* a választási hadiárat uv'sr 
hátralévő öt WQVsztUll •' n *n 
popja, •— 1Ô.-Ô, I5.-C, 17.-e, 20.-.
24.-e — a nagy tŐméggyűHsek p 
rósbefcüs napjai, nyugalomban e* 
békességben múlnak el, A  párt 
központokat az agitáció irányító 
fián túl e héten a jelölőlisták vég 
leges összeállítása foglalkoztat ja . A 
Független Kisgazdapárt vidéki 
szervezeteinek túlnyomó többsége 
már elvégezte a képviselője!öh-  ̂
munkáját A  megyék és javs-ok 
Jelölései szerint a Kisgazdapán 
régi paraszttörzsének legértékc ./oh 
egyéniségei kerülnek be az új or. 
szaggy ülésbe.

V

A Kisgaxdppárt politikai bizottsága szerdán délelőtt 
ti órakor iíl össze, hogy végleges döntést hozmon a

pórt jelölőlistáiról.
Dinnyés miniszterelnök é& Pon- 

grácz Aladár miniszierólnőksági ál
lamtitkár, a választások országos
irányítója a politikai bizottsággal 
együtt teljes összhangban, a var
megyék demokratikus kiixílogatási 
jogát respektálja, e héten bevág dk  
a listák sorrendjének összeállítását 
Egyes lapok —  amelyek vagy nem, 
jóltájékOzoUak, vagy nem jóhísze- 
mŰek! - -  meg mindig a régi nótát 
fújjak*éfi kisgazdapárti jobboldal
ról, a jobboldal kiválásáról cikkez
nek. Beszámoltak Sólyom Fekete 
László nemzetgyűlési képviselő ki
lépéséről. Ilyen nevű képviselő- 
tagja a Kisgazdapártnak nincs és 
nem is voit. Pásztor Ta,más képvi
selő, akit a párt nem jelölt., mert 
különböző pártbontó-akciók hátte
rében állott, ma már valóban nem 
tagja a Kisgazdapártnak. Egyéb
ként néhány, a jelölőlisták sor
rendjében termesze tszer űleg Je

lentkező súrlódáson kívül n Ke 
gazdapart harcra,kéczebb ér. eg 
gesebb, m int bármikor. A  Kom
murűstapárt már közreadta jelölő
listait, a SzódáldemoluuUapái ü '?.n
azonban még nem tisztult a hely
zet Négy erőfeszítések tör tómű ív. 
hogy e héten elkészüljenek a lis
ták. Ezt a mánkat azonban je len 
tős mértékben akadályozza 

Feyer Károly és a vezetése altit * 
álló „memomndumos csoport".

— Valentiny Ágost volt igazséí-V 
ügyminiszter, Pozsagay Gyula volt 
államtitkár, Györki Imre volt deb
receni képviselő és több régi lu úja 
a azociáldemOkra tapártnak, - -  a ki
ket a szociáldemokrata,párt vezető
sége nem alcar jelölni. A  Nemzeti 
Parasztpárt Jelölőlistáit, kedden 
teszi közzé. A Kisgazdapárt nagy
sikerű, lelkes gyűléseiről lapunk 
más helyén talál az olvasó tudó 1 
tásfc.

mr.-nn ■

*
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Dobi , Ortutay, Dulin, Németh
v a s á r n a p i  b e s z é d e i

4 fővárosban és szerte az or- 
■szagban a mai vasárnapon a Kis
gazdapárt miniszterei, államtitká
ra /■ és vezető tagjai nagy gyűlése
kén szólották a. választókhoz.

Csurgón Dobi István állammi- 
nisztei beszélt sokezer főnyi hall
gatóság előtt a Kisgazdapárt tör
ténelmi feladatáról és emlékeztette 
hallgatóit, hogy a magyar dolgozók 
a koalíciós kormány vezetésével az 
elmúlt két évben

;tz újjáépítés terén olyan ereik 
menyeket érték el, amelyeket 

az egész világ csodák

A  magyar nép most újból választ 
és szavazatát arra a pártra, arra 
a világnézetre adhatja, amely lei
kéhez és szivéhez legközelebb áll. 
Szabadon választhat a nép, a. vó- 
Ic izlási szövetség nem jelenti a 
mandátumok paktumos szétosztó- 
sût. A  választás döntő jelentőségű, I 
mert a hároméves tervet csalt kö
zös munkával, válságok nélkül, 
fegyelmezett sorokban lehet meg
valósítani, ezt a programot hir
deti a Kisgazdapárt, szabadságot 
befelé és függetlenséget kifelé.

„ C i p ü z s i n ó r !  t e s s é k . . .  ! ”
Nem szere térti, ha ebéd közben j

zavarnak, de azér t, meg sem ex eas
tern el üre:: kézzel az öreg vendég
lői árust, aki cipőfűzőt kínál. Nem 
engedhetem el, nem engedi a hála!

A háború előtt, ha. kocsimmal 
megálltam a gyalogjáró szélén, ét
terem vagy kávéház ©lőtt, nyomban
ott termett egy-egy csapzott bajuasú nabtéK  mlnt a ruhát ft *
óreg, vaS / pápaszemes néni « rész- ; 6hortnak e2Ídén felhajtott, nadrág-
keto hangon kínálta a „kifejezetten ; A vállraakasztott, élénk-

. 1

Kánikula-divat
A «tbáwiéleft ezen a forró nyáron 

divatosabb, mint valaha! Munkávé- 
geztével a dolgozó nők is vízpartra
sietnek: nagyvirágú imprimé-len
vagy karton ruhájuk alatt ott vise
lik a stnvndshortot át a nyakba
pánttal akasztott, napozó-melltartót-. 
E két utóbbi kelléket ugyanabból az

Dobi állammmiszter vasarnap Szi
getváron. ift nagy beszédet mondott.

Veszprémben Ortutay Gyula
kultuszminiszter volt a vasárnapi 
választói gyűlés szónoka. Ez a va
ros —  mondotta a kultuszminite- j 
tér —  a legszebb magyar hagyó- ! 
mányok őrzője, de egyúttal annak 
a vármegyének a székhelye, amely 
a becsületes magyar szegénység 
megyéje. Ezen a szegénykéin van 
hivatva segíteni az: a komoly mun
kalehetőség, amelyet a kultusz
minisztérium a veszprémi múzeum 
és az iskolák újjáépítésére kiutalt

A  Kisgazdapárt nem ígérgeté
sekkel és hazug szavakha! for

dul a választókhoz.

a szabad magyarok önkéntes vá
lasztásét akarja, mert a párt nem. 
kívánta ugyan a választást, de a 
külpolitikai és belpolitikai szem
pontok elkerülhetetlenné tették. 
A  választások után, mint azelőtt 
is, a békepolitikát követjük, mert 
a magyar nép a békét aláírja. A 
másik célunk, hogy a választások-

elsőrangú árut"
— Tessék cipőzsínört venni, feke

tét, barnát, egész vagy félcipőhöz!
A özéről* küüon levő en tószekrény 

szép lassan megtelt, többször Is 
megtelt 6 mire felbúgtak a bomba
vetők es bömbölni kezdtek a sziré
nák, legalább háromszáz cioózsl-nór- 
%{ik voltam boldog tulajdonosé 

Az ostrom „elintézte*4 budai laká
somat. A régi tölgyfabútorokból fog* 
piszkáló! csinált. Jóformán elpusz
tult minden, iíe — a törmelék kö
zött hibátlan állapotban találtam 
meg a nagy vászon zacskót, amely
ben Öitózegyíij lőttük à pompás cipő- 
zsinőrokot. És a nehéz hónapok 
alatt, amikor nem volt kenyér, 
zsír és gyufa, cr. a háromszáz cipó- 
zsinór segített át minden nehézsé
gen. Mindent kaptam érte, pompás 
ételek sisteregtek a tűzhelyen, telt

Nagy Őszi divatbemutató ?. szeptember 1
A vezető budapesti nőidlxat. cégeknek. gondot okozott, hogy/ 6sa divat

bemutatójukat hol és milyen formában rendezzék meg. A kérdés most részben 
megoldódott, a szeptember ft-én nyíló Budapesti őszi Vásáron az flmea, nagy 
budapesti divatszalon részvételével divatbemutatót, rendeznek. A városligeti tó 
V-inii mAr m«g la indult a kiállítási paviilonok építésé. A divatbemutatót <jz 
û n. „Textllvárosban** residedk, ahol az egyik főbejárattal msemben «  textil- 
s-ekma közö:: nagy-pavlllonja emelkedik: majd. A Öudnpaftta ö»:a Váaér iránt 
nemcsak belföldön, hanem külföldön is igen nagy as érd,alelŐdé&. A szomszéd 
államokkal és «véd gazdasági körökkel már folynak a tárgyalások, legutóbb 
pedig angol cégek érdeklődtek a részvétel feltételei iránt. Ki már bizonyos, 
hogy a ssovjet érdekeltségű vállalatok, hatalma» anyaggal résztve*tnek a kiál
lításon, maly nem csak ipari, hanem egyben mezőgazda sági arumlntaváaár lea*, (k)

TUDJA ON HOL A SIST«Af
à HOL ONNliK  IS SZÍVESEN KÉSZÍTENEK PRECÍZ SZEMÜVEGET

GY1MESI OPTIKA SEMMELWEiS-U. 8,

"XÍnü, nagy strandtáskába tamclyct 
a strandon párnának, is használhatsz) 
mór csak a furdötrikót, a gutmcipőt 
a a vízparti fej kendőt, kell rejtem. A 
fejkendő színét a ruhaegyüttes rnin- 
tázatónak legélénkebb árnyalata adja 
meg. Erősebb hölgyeknek szabad fe
kete és matrózkék szoknyás-trikót 

j kedvölmök. A vékony termeteken 
! sok fehér trikót látunk. Ezek gyo~ 
mortaji, közben eső kivágásai válto
zataikban valóban kimeríthették a 
divattervező képzeletét. De van úgy 
ifí, hogy a trikó két darabból áll, 
nadrágból és mellrészből és ilyenkor 
ez a két darab lehet ellentétes színű. 
(Fehér és türkizkék, fehér és korall 
piros, fctb.)

Nappali viselet a városban: impn
mé-len. vagy shantung kabátruha, 
esetleg ugyanezekből, kosztüm (a ka
bátot most csak oállraakasztják) $ a 
hozzávaló blúz többnyire lenbatxszt. 
Amióta Svájcban újból gyértjó.ta a

belőle cigarettára is. Büszke vol
tam a cipözsmőrokra, a „békebeli** 
holmira, amelynek nem volt köze | ieh0iatkónnyú szirtes lenbatlsztokat, 
a. műröfitoa utánzatokhoz. Oe min- ( ^xotu minder fölé készülnek a blúzok
den jö falatnál, minden cigaretta- .....................  '
ezippantéstiál felvillant előttem az
öregek tekintete, akiket sohasem 
uvantotiam el. e szemükből ez » 
három szó sugárzott felém: .,isten
tízese, meg . "

Meg ift fizette)
l i l é t  M t v é »

utÊfiÊtBsfTBtv.-TVŝ f̂ r̂ r tt irt9 iw**? -rrttár un j

B l o c k n e r  4»
hirdet6iroda, tolcfonszamai :

Kozportf) ; T\’., Vá.rowhéz-utöft IÔ.

fehéren kívül aranysárgában, man
duláké j zöldben, türkizben fa szegfű- 
rózsaszínben. Ami a városi viseletén 
CTembeŐtlik. a legnagyobb hőségben

is szerepel ma a vastag, fehér ssrerrw 
bőrből készült „lovagi* kesztyű 

Esti viseletről csak «  fény ütő em
berek világában, szólhatunk, azokn-c 
akiknek a nagy szabók dolgoznál-. 1 
nyárc.’ ti ruha — 6zc-‘rttik — c.íak 
igen nagystílű lehet. Színes és febír 
orgonáiból, nehéz fa könnyű valódi- 
selymekből készülnek' föltűn Iron
vagy kis uszállyal és teljesen váll 
nélkül. A keblet ta., -.ják, de a val
lat, hátat »  a kar íeUfi -észéi mé 
lyen szabadon hagyják. Bol egyszínű 
az eotiruha, hol ímpr rr mintik?, oi* 
különlegesen, iintha 'estőmui-' :■? 
festette volna magára u selyemre. 
Minői nagyobb szabó csinálja az esti 
ruhát, aonáil inkább hat. úgy, m.n, a 
mrtlt századbeli festmény. Egy-eg-y 
nagy estélyen. így lép a terembe ar 
ifjú Viktória angol királynő vagy 
a franciák hiú császárnéja, a Tizian- 
vöröshajú, spanyol Eugénie: » mal 
hölgy szabója én fodrásza — hogy 
divatos legyen — majdnem százéves 
képet másolt.

Péri*. Augusztus 1.
S z a b ó  M a r ik é

-^wer
— A Dunába ugrott, df kiirun 

tették. Weinacht Katalin 64 évet? íp í,- 
gánzónő »  Gallért-térnél öngyilkos 
sági szándékból a Dunába ugrott. 
Kimentették ér a Róku* kórházba 
vitték.

— A tatai deportáltak es munki:- 
szoJgálatosok emlékművét avatták 
fel vasárnap délelőtt. A gyászün
nepség istentisztelettel kezdődött 
utána lelepleztek nagy közönség 
jelenlétében a zsidó temetőben tel 
állított emlékművet
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Mélységes fájdalmnináJ, ösazötört szívvel jelenteni, 
h/>gy imádott hitvesem, bíi?.?V,esegem., boldogságom

N A G Y  J Ó Z S E F N E
**, d r  D8VÁT ILOWA

1947 augusztus 2-án, rdvíd szenvedés után örffk nyuga
lomra tért. Temetés időpontját a holnap délutáni lapok
közllk. Dr- NaW  J6zs*l

Szenvedő «zíweJ gyászolják: leánya dr W ilhe lm  
Györgyné szíü. Nagy Veronika, dr Wilhelm, György 
ve ja, édesanyja: özv. Oxhom $ amimé, testvére: dr. 
HaÁtiz Oszkár ne, sógorai, sógornői, kiterjedt cisládja. 
>neaszámlálhatátlan barátja és tisztelője.

m
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Ú j  e m b e r r a b l á s  s
tizenhetedik áldozatukat Jánoshidáról hurcolták el

Véres emberrablás tetteseit haj- 
ezolja három vármegye rendőrsé-
ne jánoshidán történt csütörtökön öta egymást
(Ie- JU * nyegcto leveleket:

eltcszik láb alól, ha el nem takarodik a községből!

a banditákl
kora reggel a gaztett, Varga M i
hály földműves háza előtt. Varga 
hetek óta egymásután kapta a je -

« t t  m _ __

Csütörtök reggel 7 óra tájban 
jekete túraautó állt meg Varga 
Mihály háza előtt és három sport
ruhás, „úri" külsejű fiatalember 
szállt ki belőle. A  kocsi körül sü- 
rögtek-íorogtak, a motort vizsgál
ták, mintha valami hibát akarná
nak kijavítani. Varga az ablakból

látta, hogy milyen gyakorlatlanok 
és mivel jól ért a traktorkezelés
hez, segítségükre sietett. Édes
anyja, aki ugyancsak az ablakból 
nézte a jelenetet, észrevette, hogy 
a fiatalemberek abbahagyják a 
munkát és

lassan-lassan Varga Mihály háta mögé kerülnek . . .  
mintha a munkáját figyelnék . . .  Még egy perc és az 
egyik sportruhás csavarkulccsal hátulról fejbevágta 
Varga Mihályt, a másik kettő bedobta az eszméletlen

embert a kocsiba,
nniely néhány pillanat múlva 
messze robogott. . .  Vargáné pon
tos személy leír ást adott az ember

rabló banditákról és az egyikről 
adott leírás

egyezik a kecskeméti ember

rablók egyikének személy
leírásával! . . .

A Reggel már jelentette, hogy a 
kecskeméti gengsztertársaság egyik 
tagját elfogták, de nem tudtak 
belőle kicsika.rni semmiféle va llo 
mást, még a személyazonosságát 
sem sikerült megállapítani! Az 
egész Jászságról Jeep-kocsik szá
guldottak a fekete turaató nyomá
ba, de az emberrablók kocsija 
nyomtalanul eltűnt. A  Jánoshida 
környékén tartott razziáknak 
egyetlen eredménye volt: a köz
ségtől három kilométernyire

megtalálták Varga Mihály vé
res kalapját.

Azt még nem lehet tudni, hogy a 
kalap az ütéstől lett-e véres, vagy 
a gengszterek nyomban megölték 
az autóba gyömöszölt Vargát. A  
hajsza tovább tart a banditák 
után, akik: az utóbbi időben

tizenhét embert tettek el láb
alól!

örvendetes hír :
Francia- és Németországban már hűvös,

esős az Idő!
A  hetek óta tartó kánikula közeli csökkenésével biztat a Meteoro 

lógiai Intézetnek vasárnap kora délután kiadott jelentése, amely örven
detes hírt közöl: Nyugat-Európában már szeles és csapadékos az idő
járás! A  változást Európának ebben a részében az okozta, hogy a-: 
Atlanti-Óceán felől előretörő hűvös léghullámok elárasztották Francia- 
országot, sőt betörtek Németország területére is. Hűvös és esős az idő
járás Skandináviában is, ahová Izland felöl érkeznek óceáni eredetű 
hüs légtömegek. Hazánkat szombat estefelé észak felől valamivel hűvö
sebb légtömeg árasztotta el, ami kisebb felhősödést okozott. Emiatt a 
majdnem zavartalan napsütés ellenére csak 28 jókig emelkedett a hő
mérséklet, csupán Pécs városában érte el a 32 jokot. •A z éjszakai le • 
hűlés az egész országban megerősödött, a legtöbb helyen 15 jók  a lu 
hült le a levegő az utolsó 24 órában az ország területén, sehol nem 
volt eső. Ami a távolabbi reménységeket illeti: mérsékelt szél várható, 
kevés felhőzettel, száraz idő. A  meleg hétfő estig tovább tart. Budapes
ten vasárnap délben 3-kor 28.2 fok volt a hőmérséklet.

Nyíregyházán leszakadt 
a villanytelep hűtőtornya,
gőzfürdő teteje, elpusztult a virágkertészet és sok 

szabolcsi helyen 100 százalékos a kár

Vasárraap reggel tű z  p u sztíto tta  e l 
a M áv-palo ta h íd te rv -o sz tá lyá t

Vasárnap kora reggel, háromnegyedhétkor, a rendörörszem észre
vette, hegy a M A V-igazgatóság Andrássy-út 75. alatti székhazából hatal
mas füstoszlop tör fel. A  füst és a láng ax ötödik emelet egyik ablaká
ból tódult kifelé. A  tűzoltóság IV., VI. és V ili. kerületi őrségei percek 
múlva körülvették a MAV-palotát és Tarján tűzöltóőrnagy vezetésével 
opérai kemény munka árán elszigetelték a veszedelmes tűzvészt, majd 
újabb félórai munkával el is oltották azt. A z államvédelmi osztály nyo
mozócsoportja nyomban megkezdte a vizsgálatot. A  tűz a hídterv- 
osztályon keletkezett és azt teljesen elpusztította. A  vegyesbizottság, 
amely detektívekből és tüzoltószakértőkből alakult, megállapította, hogy 
a veszedelmet gondatlanság okozta. A z elpusztított irodában ugyanis 
megtaláltak a konnektorba kapcsolt villany-ételmelegítőt, amelyet szom- 
ba.on, a hivatali munka végeztével, valaki elfelejtett kikapcsolni!. . .  
A villanymelegítő egész éjszaka égett, hajnalra tűzbeborítóttá, az irodát, 
s majdnem elpusztította az rffcész MAV-palotát. A  gondatlan alkalmazot
tat nem lesz nehéz megtalálni.

Roskad a fa a gyümölcstől,
de nincs vevő rá

Kecskeméten és Nagykőrösön
Kecskemét, augusztus 3.

(A Reggel tudósítójának telefon-
jelentése.) Az ország leggazdagabb 
gyümölcstermő vidékén xoskadnak 
a fák a gyümölcs terhe alatt, a 
dús termés letöri az ágakat és a 
fák alatt garmadával hever a gyü
mölcstermés.

Miért vész kárba az istcnáldás, 
miiért nem viszik a termelők a 

gyümölcsöt a piacra?

Laci János, n legkiválóbb szakér

tők egyike, a kecskeméti hegy
község elnöke ezt a választ adta:

—  A  Gazdasági Rendőrség né
hány nappal ezelőtt letörte a kecs
keméti piacon az árakat, néhány 
nagykereskedőt letartóztatott, mert 
az irányáraknál magasabb áron 
vásárolt. .4 kereskedők tehát nem 
vesznek, csak alacsonyabb áron. 
A termelő viszont ezen az áron 
nem adja, sőt le se szedi a fákról 
a. gyümölcsöt. Ezért

elakadt az export,
pedig Kecskemét már 5 m illió 
font értékű barackot exportált 
Csehországba és Lengyelországba. 
A  kecskeméti piacokon mindig 
magasabbak voltak az árak, mert 
itt csak kézzel szedett márkázott 
gyümölcsöt vásároltak, amelynek 
nagyobb a termelési költsége. Az 
exportárak lenyomása csak az ex
portáló kereskedőnek jelent hasz
not, a fogyasztónak nem, mert az 
ugyanolyan drágán kénytelen meg
fizetni a gyümölcsöt, mint eddig. 
A  termelő a 30 filières alma árá
nál pedig nem kapja meg sem a 
termelési költséget, sem a munka
bért.

Ezután a Gazdasági Rendőrség
meghallgatja a termelők érdek*

képviseletét
amint ebben a Szőlősgazdák és 
Gyümölcstermelők Országos Egye 
sületével megállapodott és csu
pán azt akadályozza meg, hogy a 
fogyasztó ne fizessen sokszoros 
árat a belföldön piacra kerülő 
gyümölcsért.

XSÚbr

Belefulladt a Dunába
egy orvos

Dr. Visegrádi Árpád orvos, aki 
az Alkotmány-utca 19. házban la
kott, a lágymányosi strandon, va 
sárnap elmerült és meghalt. Ismert 
sportember volt, hatalmas, izmos 
férfi, állandó vendége az uszodák
nak s feleségével együtt volt ma
a srandon.

Nyíregyháza, aug. 3.
(A Reggel tudósítójának telefonje

lentése.) Vasárnap reggel már tisz
ta képünk van & szörnyű orká{n és 
fejhöszakadás pusztításairól. A v i
har különösen a háztetőkben tett 
kárt;

nincs olyan utca a városban,
amelybejn legalább nyolc-tíz há

zat ímeg ne rongált volna!
A színház kazánépületének kéménye 
ledőlt, hasonlóképpen a villanyte- 
lep 34 méter magas hűtőtortaya. 
Ezért szünetelt az áramszolgáltatás 
és még

vasárnap is csak korlátozott vil
lanyáramot kap Nyíregyháza.

A gőz- és kádfürdő tetejét leszakí
totta a vihar, a fürdő padlása pedig 
a víztömegektől roskadt le. A  ta
nyákba is több helyen villám csa
pott, tüzek keletkeztek s a villámcsa-

Vasarnap délután fé l & órakor a 
12 es autóbusz és egy csehszlovák 
magánkocsi a Honvéd-utca és a 
Markó-utca sarkán összeütközött. 
Az összeütközés ereje a magán
kocsit mintegy 3 méter távolságra 
repítette előre az úttesten, ahol 
egy kőrakásnak rohanva, megállt.

A  főkapitányság baleseti járőre 
és a Beszkárt műszaki járőre 
azonnal a helyszínre robogott, 
hogy megállapítsa: ki a hibás az 
autókarambol előidézésében? Meg
állapították, hogy a S-BM-1523 
rendszámú kocsi, amelyet Vorhend 
Árm in  budapesti lakos vezetett,

pás megöite a 16 éves Paiizi Mihályt, 
és a gondjára bízott lovat. Rakamaii 
határában pedig Szilágyi Lajos szám
adó juhászt. A  víz elárasztotta fí 
pincéket s különösen

a kereskedők aruraktárait
pusztította el. A jégdarabok Nyír
egyháza híres virágkertészetét és »  
bolgár kertészetet tütte tötakre, az 
üvegházakat pedig pozdorjává zúz
ta- A környék gyümölcsöseiben, do
hányültetvényeiben és a kapásnövé
nyekben óriási a kár:

a dohánykár egyes helyeken 100
százalékos!

A vihar egyébként nyolcvan percig 
lomholt és nyíregyházán 47 millime
ter csapadékot mértek. Jég verte

a tokaji szőlőket is,
a kár hiteles becslését még nem 
fejezték be.

egy taxit akart előzni a Honvcd- 
utcánál s az előtte haladó kocsitól. 
nem látta a közelgő 12-es autó
buszt és teljes sebességgel neki
rohant.

A  12-es az utolsó pillanatban 
fékezett, a hatalmas kocsi irtóza
tos fékcsikorgással próbált meg
állni, azonban ez csak pár méter
rel az összeütközés helyétől sike
rült. A  lassító autóbusz így is ha
talmas erővel lökte fel a belesza
ladó személygépkocsit. A  gépkocsi 
vezetőjét, Vorhent Árm int a men
tők közeli székházába vitték, 
ahonnan kórházba szállították.

Belerohant a személygépkocsi
a 12-es autóbuszba

D u k n e w ié
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Egy honfitárs
A párizsi magyar elemi iskola 

évzáró ünnepélyén, a sok szépei 
kimosdatott, szőke-barna gyerek 
között, én csak Takács Bálintot 
figyeltem. Szegényke annyira ki
rítt a tömegből, s oly elhagyatott 
volt, oly magányos. Lehetetlen 
volt nem észrevenni, társai mily 
feltűnőén húzódnak félre tőle. A  
tanárnő mintha csak enyhíteni 
akarta volna kivetettségót külö
nös jóindulattal foglalkozott vele. 
Még szavalni is kihívta a terem 
közepére. És Takács Bálint hat
éves szívének minden érzésével, 
tökéletes kiejtéssel, (ellentétben 
sole más tanulóval, aki csak törte 
a magyar szót fújta:

,. Magyar vagyok, magyarnak 
születtem,

Magyar szóra tanított anyám"
A hallgatóközönség zave rtan 

íészkelődött a helyén, a növendé
kek a padokban egymást lökdös- 
ve, tenyerüket a szájuk elé téve 
befelé vihogtak, — látszott rajtuk 
sehogy sem akarják vállalni ezt a 
fekete, göndörhajú, villogószemü, 
sötétbőrü honfitársat. Egy négert 
Valószínűleg Otthon már a szü
leiktől is hallották, Takács Bálint 
jogtalanul íürakodott be közéjük.

Az ünnepély befejeztével, a 
Himnusztól kissé még elérzéke- 
nyülve — Bálint keresésére indul
tam. Egy töpörödött fehérhajú 
anyóka karjai között találtam rá, 
a7. csókolgatta, becézhette, azon az 
ismerős éneklő hangon ahogy a 
hazai ti&zavid^i falukban beszél
nek. — „Egyem meg a lelked, 
drága galambom, be megríkattad 
a te öreg anyádat nincsen ilyen 
derék gyereke cenlfinek1* —  ismé
telgette sírósan a könnyeivel mos
va a kisfiú csokoládészínű arcát

Takács Bálint —  ahogy east ké
sőbb megtudtam —, hat évvel ez
előtt Toulonban, egy kikötőparti 
Ids szállodában látta meg a nap
világot A z anyja párizsi fodrász
nő, — szerelmével, egy néger tán
cossal, a németek elől rejtőzött 
D eiíranci aországba n. Amikor a
megszállás közeledett a néger át
szökött Afrikába. O tt a szabad 
csapatokkal harcolt, és valószínű
leg elesett, mert híre veszett. A  
kis francia nő hiába várta vissza, 
és nem sokkal a fia születése után 
áldozata lett a Touloni bomba- 
támadásnak. A  szoba romjai kö
zött csak a bölcső maradt érintet
len az újszülöttel. Özvegy Takács
ié , aki ebben az időben mint ta
karítónő dolgozott a szállodában, 
pártfogásába vette az árvát. Elein
te az volt a szándéka, csak néhány 
napra tartja magánál, de közben 
annyira megszerette a korom
fekete jószágot, többé nem tudott 
tőle elszakadni Túl a hatvanon, 
egyedül a világban vállalkozott az 
anyaszerepre. Örökbefogadta »  
gyereket és, hogy annak nem volt 
semmi féle irata, de még neve sem, 
elkeresztelte a boldogult ura után 
Bálintnak. Takács Bálintnak. A m i
kor a kisfiú gügyögni kezdett a 
magyar nyelvre tanította, (mert 
hiába került el Takács néni vagy 
harminc éve Tisza lökről, ma sem 
tud más nyelvet) a fiát is magya
rul imádkoztatta, magyar altató 
dallal ringatta, magyar mesével 
tartotta. így lett tősgyökeres ma
gyarrá a francia lány és a néger 
fiú gyermeke. És szegény öreg 
asszony, aki valósággal rabja Bá
lintnak, reggeltől estig dolgozik 
hogy tisztességesen felnevelhesse. 
A  párizsi magyar iskola vezetői
nek térden állva könyörgött fo
gadják él védencét, hiszen a tör
vény szerint most már ez az ő 
fia.

Ha filmen vetítik elém a fenti

történetet, talán érzehnességgel 
vádolom a szövegköny íróját, de 
így’, hogy az élet és a háború 
szőtte, elgondolkoztat. És, úgy sze
retném, ha a valóság nem rom
bolná szét ennek a szegény fekete 
Takács Bálintnak a hitét, amit 
nevelőanyja oltott belé. Ne ébred
jen rá egy nap keserűen, hogy 
nem volt jo*ga szeretni azt a hazát, 
amit hatéves korában a távolból 
annyi rajongással vallott a ma
gáénak.

(Páris, július 1.)
M a g y a r !  S á ri
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leszünk! Ragyogt 
augusztusi napsütésben, piros-fe- 
hér-zöld színekkel ékesítve robog
nak az országutakon a Kisgazda- 
párt teherautói. A  íellobogózott 
kocsikon fa  párt tagjai állanak, 
kezükben kis zászlóval, melynek 
felirata: „Vagyunk és leszünk . . .‘ 
A  földek és falvak népe mosoly
gós üdvözlettel nézi a gyönyörű 
magyar színeket ts mind több kéz 
nyúl a zászlók után, amelyből sok 
tízezret oszlanak ki országszerte.

tanárok. A köztár
sasági elnök az Agrártudományi 
Egyetem matematikai és fizikai tan
székére dr. Császár Elemért, debre
ceni osztályának növénytermesztés- 
tani tanszékére Manninger G. Adolf 
jószágigazgatót egyetemi nyilvános 
rendes tanárrá, továbbá keszthelyi 
osztályának mezőgazdasági és ipari 
tanszékére dr. Karácsonyi Lászlót 
egyetemi nyilvános rendkívüli ta
nárrá nevezte ki.

Tizenhétéves 
házasságszédelgőt 

fogtak el
Szombaton csinos gyermekifjút 

vittek be a főkapitányságra — házas
ságszédelgésért! Hét feljelentést tet
tek ellene, mert „menyasszonyaitól" 
nagyértékü ékszereket, szőnyegeket 
és más berendezési tárgyakat csalt 
ki. Mikór a detektívek megkérdez
ték tőle, miért választotta ezt a 
„mesterséget", — a fiatalkorú szél
hámos így felelt:

— Ez illik legjobban az egyénisé
gemhez . . .

Szembesítették vele a károsult 
„örömapákat"' és „őrömanyákat" is.
Gúnyosan beszélt velük:

— Hát csuk nem képzelték, hogy 
tizenhét éves legényéletemet tönkre
teszem — házassággal?! örülök, hogy 
megszabadultam a szüleimtől és 
önálló lehetek! Eszem ágában sincs 
feleséget és anyóst nyakamba 
venni . . .

Hétfőn már ítélkeznek ta fölötte a 
fiatalkorúak rendőri, büntetőbírósá
gán.

— Sáriiba vitézzé avatása. (Leóéi 
a szerkesztőhöz.) Szót, szerkesztő 
uram, szót kérek, mert alig tudom 
magamba fojtani kiábránduláso
mat a napi sajtó egyrészének ma
gatartása miatt, amelyet egy akasz- 
tófáravaló rablógyilkos bűnügyé
ben tanúsított Tudom, a jól szer
kesztett újságnak érthe'tő törek
vése, hogy a közönség minden réte
gének érdeklődését kiszolgálja. Az 
újság az élet tükre. A  tükör azon
ban adjon hűséges képet, ne ‘na
gyítson, ne torzítson, ne szépítsen. 
A  híres világlapok sem jobbak a 
Deákné vásznánál! A z amerikai, 
francia, olasz újságolvasó publikum 
is önfeledten habzsolja a napi szen
zációkat, a bűntények és törvény- 
széki tárgyalások részletes leírá
sát. Ezek a riportok azonban: f i l 
mek, fotográfiák, hiteles tényállá
sok! Emberi, társadalmi, büntető
jogi, ideggyógyászati dokumentu
mok. A  magyar sajtó eddig lehető
leg elkerülte, hogy az ifjúság, vagy 
a bűnje hajlamos rétegek képzele
tére ható. a rablót hőssé és a gyil
kost vitézzé avató, az emberi 
együttélés örök örvényeit romboló 
ponyvariportokkal növelje olvasó
táborát. À  ponyvát nálunk a tájé
koztatásügyi miniszter okos és eré
lyes rendelkezése már száműzte az 
utcáról; a filmdudvát pedig e célra 
életrehívott bizottság gyomlálja ki 
a mozik műsorából. A z újságszer
kesztőt etekintetben nem is ellen
őrizheti más, mint a lelkiismerete. 
Ehhez az élő lelkiismerethez feleb- 
bezek, én, a négygyermekes csa
ládanya, amikor kérve-kérem a la
pokat, hogy a háború és a nyilas 
borzalmak korszaka után két évvel 
ne játszanak a lappangó tűzzel. . .  
(Szenczy Molnár Albertné.)

Három év
Esztendeje, hogy Magyarország egy csapással kiemelkedett 

az infláció fojtogató hullámaiból. Egy év# annak, hogy eltűnt a 
világból a papirbankók, majdnem 3ancsi-bankók irtóztató tömege. 
A kétkedők póruljártak, a forint értéke megmaradt, állandó a vá
sárlóereje, s hogy az árak emelkedtek, annak a forinthoz semrni 
köze, mert a forint értéke a bángjegyforgalom és az államháztar
tás egyensúlyán nyugszik, amelyet teljes mértékben biztosítani 
tudtunk. A forint születésének évfordulóján indul meg a három
éves terv. Ez a terv a velejáró nagy gazdasági lendülettel 
hivatva lesz enyhíteni azon a pénzhiányon, amely a stabilizáció 
első esztendejének elengedhetetlen velejárója volt. A hároméves 
terv fokozatosan emeli a termelést, minél nagyobb a termelés, 
annál inkább lehet fokozni a bankjegyforgalmat és annál több 
pénz jut az emberek zsebébe. Ez a szimpla igazság és ezért 
érdeke mindenkinek, hogy a hároméves terv teljes mértékben 
sikerüljön. Ez a terv ma már nem egy pért terve, nem is vala
mennyi párt terve, hanem az ország és minden lakosának a munka
terve. Ahhoz, hogy a terv sikerüljön, minden egyéb kelléken, 
tehát tökén, termelőeszközön, munkán felül még egy kell. Éspedig 
ez, hogy mindenki a magáénak vallja ezt a tervet, mindenki tudja, 
hogy saját életét, saját sorsát javítja meg azzal, hogy többet és 
buzgóbban dolgozik és többet termel. Ahol eddig ilyen négy- 
szabású termelési tervbe fogtak- a Szovjetúnión kívül, lengyel- 
országban, Csehszlovákiában és Jugoszláviában, minden rendel
kezésre álló eszközzel ezt a meggyőződést igyekeztek a kormá
nyok az emberek leikébe átplántálni. Okosan, értelmesen, meg
győzőn. Az eredmény meg is van, mert úgy Csehszlovákiában, 
mint Lengyelországban a tervgazdaság első esztendeje kitűnő 
eredményeet hozott. Magyarországon is van rá példa és ez a mi 
mezőgazdasági és széntermelésünk, amely már megközelítette, 
részben meghaladja a béketermelést.

KISS DEZSŐ

A  pápa arabul tanul
XU. Pius pápa, abból az alkalom

ból, hogy Egyiptom diplomáciai ösz- 
szeköttetésbe lépett a Szent&zékkei, 
71 éves kox-a ellenére — arabul tanúi. 
XII. Pius eddig folyékonyan beszéli 
a következő nyelveket: angol, fran
cia, német, olasz, spanyol és por
tugál. Magyarul is ért, mert néhány 
hónapon keresztül, mikor az Eucha
risztikus Világkongresszusra mint 
legátus Budapestre készült, magya- 
rúj tanúit.

Mivel vádolják
a népbíráltélé állított

Jánr vexérexredest?

— Fizetési kapnak a falu bírái 
és pénztárosai Tiszteletdíjat kap
nak augusztus 1-ctől kezdve a köz
ségi bírók és pénztárosok, akik ed
dig a község módos gazdái sorából 
kerültek ki és semmiféle díjazás
ban nem részesültek. A  tisztelet
díjat a belügyminiszter állapítja 
meg és az a községek lélekszáma 
szerint a X II—IX, fizetési osztály
nak megfelelő törzsfizetés 80%-a.

— Vendéglőkben wrabad a sertés
hús! A közeliátásügyi miniszter ren
deleté értelmében a sertéshúsból, 
vagy sertéshús felhasználásával ké
szült ételek kiszolgáltatása a vendég
lőkben korlátozás alá nem esik.

— Vigyázat! A  tépett pénz is fize
tési eszköz! Az uzsorabíróság Nagy 
Ferenc tanácsa elvi jelentőségű 
ítéletet hozott egy valu ta ügy ben. 
Kimondta,, hogy a külföldi pénz, 
ha szcÉkadt és használatlan is, 
fizetési eszköz s erre i* vonatkoz
nak a valutákkal kapcsolatos tiltó 
rendelkep-ések.

— ZaramJokvonat, indul Máriagyüdre.
K hó 22-én este 10 Jiörttl 50'.7 -os ked
vezménnyel zarándok vonat indul Buda
pestről etfyjk legősibb, legszebb búcsú- 
jéróhelylinkre, a 739 éves ftCárlagvOdi e. 
Ütiköllség oda-visfiza 34 forint, .leleut- 
k«zés a ferencesek belvárosi, budai, 
szentföldi rend házában.

Orvosi hír. Dr. Gergely Endre 
fogorvos, szájsebész, szabadságáról 
hazaérkezett, rendelését újból meg
kezdte. V., Erzsébetwtér ft. T. 180-026.

* Társasutazás nz Adriára. Az 
IBUSz augusztus hó 18-án üdülő- 
vonatot indít az adriai tengerpartra. 
Jelentkezés augusztus 8-ig az IBusz
nál, Budapest, V., Akadémia-u. 10., 
IV. em. és az IBUSs összes menet
jegyirodáiban.

—  Nem fé l közeli háborútól az 
Egyesült Államok lakosságának a 
többsége! A  Gall up-Intézet kérdő, 
f-éré, háborúra kerül-e a sor, az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió 
között, a megkérdezettek 87% a 
nemmel válaszolt. Arra b ké r
désre, elég komoly-e az eLlenfét a 
két nagyhatalom kozott, hogy kon
fliktus törjön ki, 75% válaszolt
tayadólag.

— A Politika, Oltványi Imre és Ka
tona .lenő lapja új száma rendkívül 
gazdag tartalommal megjelent. A  ‘lap 
„A polgárság útja" eimen vezércikk
ben foglal állást a polgárságnak a vá
lasztassa! kapcsolatos problémáival 
szemben, Gogolák. Lajos „Egy pesti 
utca regényé“-i öl, Frey Andrea a 
Ruhr-kérdésről írt. Számos értékes és 
tanulságos cikk és tanulmány egészíti 
ki a lap érdekes tartalmát.

A  vizsgálat, amelyet a nép
ügyészségnek átadott Jdny Gusz
táv volt vezérezredes ügyében 
folytatott a katonapolitikai osztály, 
súlyos bűnökre világított rá. Jányt 
Werth és Rácz Jenő ajánlatára 
bízta meg Horthy az úgynevezett
„támadó hadsereg" szervezésével. 
Jány mint a 2. magyar hadsereg 
parancsnoka, a kivégzett Keitel 
vezérezredessel, a német vezérkar 
hírhedt főnökével együtt készítette 
a haditervet: ő volt a szószólója 
annak a torz gondolatnak, hogy

M ennyi a z  ügyvédek
jóléti h ozzá já ru lá sa?
Az igazságügyininiszter rendeletet 

adott ki, amely kimondja, hogy a/. 
Országos Ügyvédi Gyám- és Nyug
díjintézet részére jóléti hozzájárulás 
címén ez ügyvédek együttes kere
seti és jövedelemadójuk 5 százalékát 
fizetik, —  ha évi adójuk az 500 fo
rintot nem haladja meg, — 400 fo
rinttól 1000 íoHntig pedig 
ennél nagyobb adónál J5"/#-ot.

HARASZTI SÁNDOR:
Az értelmiség én a 8 éven terv.

ÚJVÁRI SM1E:
(Szabadulás a középosztály 

börtönéből.

WALLACE:
Ezt láttam Délen.

Biport a gyujfcocatók ausztriai 
kiképző táboráról.

vis.AaHinnoó.
Rajzókká), képekkel »

i}

I«gú j* t3 t» szám a

1 forint
*1UH À *

— Mihá l y fi Ernő tájékoztatásügyi 
miniszter nyitja mgg a Nemzeti 
Múzeum termeiben Moszkva ala
pításának 800 éves évfordulójára
rendeetat íénvkepkiállil ást.

— Megrgyszer a Fővárotcri brwíra- 
katonak! (Levél a szerkesztőhöz.) 
A Reggel „Támadásra indulnak a 
FÖvámtéri bronzhonvédek ellen" cí
mű Noteszéhez szabadjon az‘ alábbi 
megjegyzéseket fűznöm: A Fövará
téri honvéd emlékmű előtt álltam, 
amikor arra ment egy no, 5-6 eves 
fiúcska javai, megkérdezte; — Anyu
kám, ezek a katona bácsik méy min
dig háborúskodnak? Nem volt eleg a 
sok bombázásból? Az anya ráinne- 
zett, mosolygott es tovább ment. 
Ebből a kia esetből mindannyian ta
nulhatunk! És éppen érért szerin
tem igenis bölcsen határoztak el az 
iüelekesek, hogy „bizonyos"  szobro
kat eltávolítanak helyükről. Ne em
lékeztessenek bennünket kézigrana- 
fos katonák a múltra, ne ar eszeve
szett öldÖkié3 dicsőítését, de a sze
rethet hirdessék a szobrok! Soraim 
közzétételét kérve vagvok mély tlsz- 
telette]: Boros Ödön (V I, Andrássy- 
út. 64.)

— Házasság. Gergely And éj Orosz 
György augusztus 3 án. vasárnap 1ar- 
lottnk egybp'kele&i ünnepélyüket a 
Dohány utcai templomban.

*  Dr. Lrhotay gyógyüdülő négyből- 
das fenyves park. Telefon: 161—161. 
Méi tonhegyi-út 53—57., 2-e^ busz.

* Dollár- USA. ékszer — Seregi, 
ékszermndelbík Sereginél Haris-köz
5., csak a félemeleten.

a magyar határt a Don melleit 
kell megvédeni! A  vád szerint az 
ő utasítására gyilkolták le tízezré
vel a polgári lakosságot, az ö pa
rancsára szedtek túszokat is, aki
ket, kérőbb agyonlövetett. A  hon
véd hadseregben az ő utasítása 
volt a botorás és o. tizedelés. A  
visszavonulás idejéu, az ójok ’ p 
emlékezetes voronyezsi napokban 
harcba kényszerítette a sebesüli 
es fagyott lábú honvédeket. „Ér
demeiért" négy kitüntetést i's ka
pott Hitlertől. Mint háborús fő 
bűnön, a nepbíróság elé kerül.

Fegyverszünet
Indonéziában

A  Biztonsági Tanács szombati 
ülésen nj’olc szavazattal, — a 
belga, francia és angol delegátus 
nem szavazott, felhívta Hollandia 
és Indonézia kormányát, hogy 
szüntessék be a harcot, Hágában 
rendkívüli minisztertanács foglal
kozott a vasárnapra virradó éjjel 
ezzel a felhívással. Jávában és Szu- 
raatrán meg folynak a harcok, dr 
a fegyverszünetet a legközelebbi 
négy vennyolc órára várják. „A  régi 
gyarmati politika ideje lejárt" — 
írja az angol sajtó —  „és az indo
néziai probléma a próbaköve 
Európa új koloniális politikájának "
i l  u u — — — „ U U U U U . I H — — — — — — m m % m  i ~

NYILTTÉR*)
NYILATKOZAT

A fíeszkárt igazgatóságának tudomá
sára Jutott, hogy xnu.lt lió 2#-ári Rákos- 
palotán, h Bajor-utca 2. házban tartott. 
Ja kógyiüós előadója, Pan dur ovi ts
György, Bocakay-utca 02. sz. lakos, 
azt a kijelentést tette, hogy i* 67-e:; 
villamos építési munkálatainál ah£ 
dolgozott pár ember, mert van egy 
13eszkárt igazgató, aki a munkálatokat 
elszabotálja, továbbá, hogy az építke- 
Zéseknél újabb akadályok merültek 
fel* mivel szombaton 140 munkán n e m  
kapta meg & fizetését kérdi, hova 
lett az a pénz. Palidurovies György ál
lj lésai szemen szedett valótlanságok* A 
munkálatok példás gyorsasággal foly
nak és nyernek befejezést én hogy 
nem alig pár emberrel, azt maga Pan- 
durovlts cáfolja, mort ugyanakkor a 
munkánál foglalkoztatottak közül 
munkás ki nem fizetett bérét keresi 
alaptalanul. Megállapítottuk, hogy 
szombaton minden munkás hiánytalanul
felvette a bérét., A rágalmazó Pandnro 
vits György ellen a bűnvádi feljelen
tést megtettük,

Budapest, 1947 Julius hó 31.
A f)e*zkárt Igazgatóága*

é) A fenti közlemény Mövegaart *J*uii 1 
szerkesztősig, sem a kiadóhivatal
séget nem vállal.
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A gyilkos keretlegény fia

m e g ö l t e  a  t e r h e l ő  t a n ú t *

. -te döntő fordulat következett
** meggyilkolt Deák Sándor üon-

b®őrmester titokzatos esetében: az
Vê vaUórt<)k megállapították, hogy
or S  János-altábornagy-kaszárnya
V n  talált Deák őrmestert — szn- elott taiau »  T|H!Í««vtnkkal ölték meg! Deák az ost- 

egy nemzetiségi munkás- 
r0™.,fl parancsnoka volt, humánus
Síctartó»» miatt a ****** emberelb  ongva szerették. De két kcretle-

*i2 fv*rga János és Kerék Ist-
8 »y«’zakaszvezető másként vlselke- 

atptték-verték az alárrtndeltjel- 
teí sót egyet meg la gyilkoltak. A 
budapesti nepbirőság «ébúny hó- 
“ tiz-tiz évi kényszermunkára 

ifolte Kerékét és Vargát. A tár-

Deák őrmestert !
gyalás terhelő koronatanúja — Deák 
Sándor őrmester volt! Beszámolt a 
két kegyetlen keretlegény gaztettei
ről s azt is elmondta, hogy a Szá- 
lasi-puccs után ez a két elvetemült 
ember megfenyegette őt: a nyilasok 
vagy a Gestapo kezére adják, ha 
nem engedi, hhfcÿ ..érdemük szerint" 
bánjanak a munkaszolgálatosokkal! 
Kerék szakaszvezető agyon akarta öt 
lőni, de a mienk aszol gála tosok kicsa
varták kezéből a fegyvert... A nyo
mozás megállapította, hogy a tizóvre 
ítélt Kerek István fia, Kerék Gábor, 
közvetlenül a gyilkosság előtt Buda
pestre érkezett Debrecenből, ahol 
katonáskodik. Bajtársai előtt több" 
szőr fenyegetődzött, hogy meggj U-

mnid el-elhaíluatett. A;:tán' meg
szólalt valahol a aiJorns^eclban a 
csengő:

mintha morse-jeleket váltottak 
volna egymással az éjszaká

ban!
Ifj. Csédi Imre tisztviselő, aki a
házban lakik szüleivel, nyomban
jelentette a különös esetet a má-

, ..... i tyásföldi rendőrségen. Az őrjárat
kolja apja „árulóját'. Tanuk vallják, futólépésben érkezett, élesre töl- 
hogy Deákot utoljára egy katonaru- 4pmmPrrt>l Alit lesbe de —  a
hás fiatalemberrel* látták együtt és .tot£ } g} J - J u u u  ,4
erre a katonára petatoban ráillik Ke- kövek tovább hullottak és senki
rck Gábor szcméljdcírása. A detek- sem volt talo.lhato! Egy cédulát is
tivek a gyilkos utuu vetették ma- találtalc kiszögezve a kapura:
Kukat, de az Szlovákia felé szökött m St»1ok1 pV*
A határőröket értesítették és va- ”Szá,asi itt bujkál, ^áiast el.
sárnap reggel meg is érkezett Szob
rai a telefonjelentés, hogy napokig 
Szob táján járkált egy katona, akire 
ráülik Kerék (iábor szcmclylcírá- 
sa, rle már néhány napja eltűnt és 
valószínűleg kiszökött a haláron. Ha 
ez való, akkor Kerék Gabor kiada
tását fogják kérni Csehszlovákiától, 
addig nedlg nagyszabású razziákat 
tartanak a haláron.

Másnap, pénteken wdr nappal is 
megjelentek a „szellemtestvérek' 
és a? izgalom fokozódott. Az idős 
Csédiné, akit eltaláltak a kődara
bok, bezárkózott a házba, idősb 
Csédi Imrét, akinek törött a lába, 
csak a véletlen mentette meg, 
hogy nem tört be a feje egy fél
téglától. Mivel a László-uícai villa 
látszott a „szellemek tanyájának",

minden sarokban rendőrök és
önkéntes rendőrök bújtak mw{.

Vasárnap reggel végre elfogták a 
„ s z e l le m e k az eszelős lányt, aki 
három napig rettegésben tartotta 
Mátyásföldet.

U j re n d e le t  a z  e lh a g y o t t  ja v a k r ó l

Szeretném  eltemettetnt •  •  •

Hetekig tartó tárcaközi megbe- 
üzelcsek után elkészült a rendelet
tervezet, amely megszünteti a jog 
bizonytalanságot az elhagyott ja 
vait körül. A  rendelet

véget vet az Elhagyott Javak 
Kormánybiztossága létezésének

és szabályozza a vagyonoknak, 
vagy vagyontárgyaknak a kezelé
st, amelyeket továbbra is elha- 

' gyott javakndk kell minősíteni. 
Izeknek gondját az államra, vagy 
ez Országos Zsidó Helyreállítási 
Alapra, a gyámhatóságra, illetve a 
gyámhatóságtól kirendelt gondnok
ra bízza. A  megszűnő kormánybiz- 
tysság felszámolásáról a P. K. 
közreműködésével és a felszámoló 
bizottság- segítségével a pénzügy-

miniszter gondoskodik. A  rendelet 
pontosan megszabja:

mi az, amit elhagyott javaknak 
kell tekinteni?

Kimondja, hogy a felszámolás so
rán meg kell .szüntetni az elha
gyottnak nem tekinthető javak el
hagyott ságát. Ami az állam keze
lésébe kerül, azt át kell adni az 
illetékes miniszternek, a magyar 
zsidóság rehabilitálásáról alkotott 
törvény alá eső háborús távollevők 
javait pedig az Országos Zsidó 
Helyreállítási Alapnak. Igen fon
tos része a rendeletnek az a sza
kasz, amely kimondja, hogy ter
mészetes személy elhagyott javaira 
vonatkozóan 1944 december 22-e 
után, jogi személy elhagyott ja

vaira vonatkozólag pedig 1945 jú 
nius S-a után kötött

terhelési, vagy elidegenítési 
ügylotek semmisek!

Kivéve, ha a kormánybiztos, vagy 
az elidegenítésre jogosult szerv 
utólag hozzájárult ehhez. Intézke
dés történik az elhagyottság meg
szüntetésének szabályozására is. A  
hazatért tulajdonos kérelmére a 
gyámhatóság határoz az elhagyott
ság megszüntetéséről. A  kényszer- 
helyzet folytán távollevő tulajdo
nos helyett házastársa, vagy egye
nes ági rokona, is kérheti az elha- 
gyottság megszüntetését. A  rende
let egyébként kimondja, hogy Öt 
évig terjedhető fogházzal kell bün
tetni azt, aki az elhagyott javak 
bejelentését elmulasztja.

Szellemek" rémuralma tartotta
m

rettegésben Mátyásföldet bárom napig
A , , s z e l l e m 16 éves elmebeteg leány!

î »
Az este rendőri halottszállítók öcsi á!H meg a büntetotorvényszek 

Koháry-utc3 i kapujánál. Néhány perc múlva elszállítottak a kivégzett 
gengszter, bániba Dezső holttetemét, amely az Lí75-ös „lábszárnál" 
kapta. Hétfőn reggel boncolja fel Kelemen Endre főorvos. Ugyanebben 
az órában gyászbaöUözött idős asszony ment be a boncíani intézet 
Irodájába.

— Kérem, én Sánlha Dezső édesanyja vagyok — mondotta —> 
mégiscsak az én fiam volt... Szeretném eltemcWetni! Penzem nincs, 
de... valami olcsó temetést...

A holttestet a hétfői boncolás után kiadják az anyának, hogy ir.mr.l- 
te«>sc el.

S zavazni keit !
— üzeni a magyar katolikusoknak a püspöki kar

Vasárnap reggel a mátyásföldi 
rendorkapilanyság'-'n tizenhatéves
lányi faggatnak, aki. egy darabig 
tétovázik még. zavaros feleleteket 
ad, majd lesütött szemmel vallani 
kezd:

— Igenis, én Írtam a Szálast- 
röpcédulákat... s en dobáltam a
köveket is

— Miért tetted?
Vállat von, bérgyúan mosolyog, 

égy kicsit eszelősnek látszik.
— Tréfából. , .  Nagyon jó l mu

lattam.,. Különösen a csengetés 
roll jo m u ri... Nevet. A  delekti-
'ek nyomban látják, hagy —  elme
beteg'.

a tizenhatéves elmebeteg- 
lány csütörtök óta rémület
ben tartja Mátyásföld lakóit,

mozgósította a környék rendőrié 
get, titokzatos „szelte mjáras" me
séket járatott 3zájról-szájra, majd 
fasiszta összeesküvésről suttogott 
a hír. Annyi bizonyos, hogy Má
tyás földön három nap óta senki 
sem ~aLucLti~’mert minduntalan

megszólalt a villákban a vil
lanj csengő, rejtelmes morse- 
jeleket csillngclt-kattogott. a 
.járókelők fejére tégladarabok, 
tetőcserepek hullottak, amelyek 
pontosan el is találták a „meg

célzott" áldozatot,

tdánként riasztó robajok remegtet- 
lék vu g  a levegőt, az éléskamrák
ban összetúrták, felkavarták, fe l
csereberélték, használható liánná
tették az élelmei, a kertekből k i
tépték a kalarabét és a paradirso 
mot es a ház lakóinak küszöbére 
dobták. . .  A  rendőrség három na
pig „fésülte" a környéket, kutatta 
át a padlásokat, a járókelők időn
ként riadtan menekültek a keríté
sek tövébe és a fá kalá, mert a 
„szelleme!:" megint cserépésöt zú
dítottak rájuk. Csütörtök este, a 
László utca 11 a. alatti villa csen
gője este tíz körül megszólalt A  
i)áz, előtt senkii sem találtak a la
kók. A  csengő tovább csilingelt,

A Magyar K urír jelenti: A  ma
gyar püspöki kar legutóbbi konfe
renciáján megállapította, hogy a 
legfőbb állampolgári jognak, a 
választójognak gyakorlása egyben 
erkölcsi kötelesség is, arpint ezt 
XII. Plus pápa 1944 karácsonyán 
a világ egyetemes katolikuságának 
szóló üzenetében megállapította. 
Demokrácia csak úgy alakulhat, 
mondotta ekkor a Szentatya, - ha 
minden állampolgár teljesíti ezt a 
kötelességét. Ezért szólította fel a 
magyar püspöki kar „mindazokat 
a katolikusokat, akiknek a válasz
tójogát a törvény meghagyta", 
hogy
teljesítsék alkotmányos köteles

ségüket, szavazzanak!
Ugyancsak a pápai szózat útmu
tatást adott a katolikusoknak, m i
lyen képviselőket válasszalak, 
mondván, hogy az „keresztényi
meggyőződésükben szilárd, igazsá
gos es biztos ítélőképességgel, gya
korlati és méltányos érzékkel meg
áldott, minden körülmények kö
zött következetes emberek legja
vát"  kell megválasztani. A  püs
pöki kar nyilatkozata anélkül, 
hogy egyes pártok vagy politiku
sok mellett állást foglalna, össz
hangban áll korábbi nyilatkozatai
val, amelyek szerint

„keresztény választó nem ad
hatja szavazatát olyan irány
zatra. * amely újabb elnyoma
tást. újabb erőszakos uralmat, 
a természeti törvények mellő
zését hozhatná az országra",

hanem olyan jelöltre kell szavaz
ni, aki „az erkölcsi tisztasági, a 
jog, az igazság és a rend érdeké
ben fog sikraszállani, aki emberi

leg szólva kezességet nyújt, hogy 
nem ismétlődhetnek meg a ma
gyar földön az erőszak és zsar
nokság e lté v e ly e d é s e iVáltozat
lanul fennálltnak a pápai szociális 
enciklikákban meghirdetett igaz
ságok, amelyekre a püspöki kar 
nyilatkozata utal abban a monda
tában, amelyben a katolikus vá 
lasztónak az Istennel, egyházzal, 
hazával, hitükkel és az emberi 
szabadságjogokkal szemben vallott 
kötelességét és felelősségét ki
emeli.

Angol-zsidó
háború

Egyre jobban eldurvulnak a Pa
lesztinái harcok, amelynek kiha
tása ma már Angliában és Ameri
kában is érezhető. Az Irgum Cvai 
Lcumi, a zsidó terroristák szerve
zete szombat este bejelentette, hogy

minden kivégzett tagjáért egy
angol katonát fog felakasztani.

Az angol alsóba» táviratban kö
szönte meg a Palesztinái angol csa
patoknak, hogy súlyos időkben tü
relmes magatartást tanúsítanak. Az 
amerikai cionisták szervezete je
lenti, hogy

negyven hajót vettek bérbe a
zsidók Palesztinába szállítá

sára, v
Liverpoolban és más városokban 
zsidóellenes tüntetések voltak, úgy 
hogy a vasárnapi Reynolds Neun 
figyelmezteti az angolokat, hogy 
nem szabad a Palesztinában lezaj
lott eseményekért az egész zsidósá

got felelőssé tenni.

5m m  HM
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legszebb helyén, aTA
M  Y  H O M E

tDŰLŐBEN
Nagy park, klUhiő ellátás, olceó árak. 
Szobafoglalás helyszínen, Völgy-u. 3fi.
8;i-as vili. megálló. Telefon: 423—730.
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honnan végy? Eajnok-utqa 34. ; |
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Városliget, Tel,; 42E—32% 
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dr. Györki-szanatórium
munkahelytől félórányira teljes kikapcsolódás, békebeli nyaralás.

Napidíj négyszeri étkezéssel Frt 65-től.
XII., Melinda-ut IB. (EDEN). — Telefon: 161—006. 161—807 szám.
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Meglepetéssel kezdődött az Esti Kupa
Csepel-Kispest 3 :2  (0 :0)

Biztató előjelekkel Indult a már ha
gyományossá vált Esti Kupa mérkő
zés-sorozata. Két pestvidéki csapat 
játszott és mégis közel 6000 néző je
lent meg a villanyfényben fürdő pá
lyán, ahol változatos küzdelem ala
kult ki o fehérre festett labda körül. 
Az első félidőben váltakozva futot
tak a támadások, valamivel a Kis
pest látszott jobbnak, de gól nem 
esett, mert a csepeli védelem ke
mény lábbal rombolta szét a Puskás 
nélkül felálló kispesti csatársor he
lyenként formás támadásait. (Puskás 
jelenleg Mexikóban a Ferencváros 
csapatában szerepel, a Kispest csa
patában viszont most mutatkozott, be 
a jobbszélen a .Ferencváros új szer
zeménye: Deák Il.'i 

A második félidőben a 1 Kispest 
már az első percben három jó hely
zetet dolgozott ki — eredményte
lenül! A második percben viszont, 
Keszthelyi lövése után, a Csepel 
szerezte meg a vezetést. Most derült 
csak ki, hogy a kispesti védelem 
milyen gyenge lábon áll! Főként a 
baloldalon „sántított"! Herédi, aki 
nemrégiben még válogatott formában

játszott, igen-igen gyengén szerepelt. 
Hiába vezetett veszélyes támadást a 
csatársor, a védelem nem bírta tar
tani a csepelieket és Keszthelyi 
újabb két gólt szerzett a 23-ik és 
28-ik percben. A mérkőzés sorsa 
már eldőlt! De a kispesti csatársor 
nem adta fel a harcot. A 34-ik perc
ben Béres tört a kapu felé ellen
állhatatlanul és a 16-ról küldött lö
vése után megrezgett a csepeli háló. 
(3:1). Két perc múlva újra a reme
kül játszó Béreshez került a labda, 
aki a középre húzódó Babolcsaihoz 
továbbította azt. A gyorslábú szélső 
hátvédek után a kapust is kicselezte 
és az üres kapuba gurította a lab
dát. (3:2). Most következtek a mér
kőzés legizgalmasabb percei, de 
újabb gólt már egyik csapat sem 
'ért el!

A mérkőzés igen heves iramú volt 
s bár az első félidőben több hiba is 
becsúszott a játékba, a másodikban 
már magas színvonalú viadalnak 
volt tanúja a közönség. Néhány já
tékosunk máris biztató formában 
van.

II. osztályú bajnoki versenyeken ta
lálkoztak. Pétiké (FTSE) 49.20 m-t 
dobott kalapáccsal. A legszebb küz
delem 1500 m-es futásban volt, ahol 
a fiatal műegyetemista, Fekete Ist
ván 4 perc, 1.8 mp-es idővel győzte 
le Gyergyóit és Izsákot. Goldoványi 
22.8-es idővel győzött Marosi ellen 
200 m-en. — Csepelen a II. osztá
lyúak viadalán Szántó (UTE) 11.3- 
mal nyerte a 100-at, Varga (Szeged) 
51.3-ra 400-at, Zofál (CsMTK) a
rudat.

A kúttársaság! elnök is megnézi Asbóth József 
viaskedását amerikai és ausztráliai ellenfeleivel
Rttka érdekességű termiszmérkő - 

zéseket láthat kedden és szerdán a 
BLKE-pályán a budapesti közönség. 
Asbóth József újra megmérkőzik két 
világhírű tennisznagysággal, az 
amerikai Broton-nal és az ausztráliai 
Sidwell-Q1. Az amerikai bajnok a 
wimbledoni nem hivatalos világbaj
nokságon második volt. az ausztrá
liai pedig a férfipárostwp szerzett 
ugyancsak második helyet. Legyőzé
sük és a párisi diadal a VUfpyar ten- 
riszsport eddigi legnagyobo teljesít
ménye voltI

Vasárnap délután telefonon keres
tük Asbóth Józsefet. Édesanyja fe
lelt:

—■ A fiam a Balatonon tartózkodik. 
A miniszterelnök úr vendége volt és 
átvette a kitüntetést a köztársasági 
elnök úrtól, ezt a párisi győzelemért 
kapta. Családjával együtt tölti a va
sárnapot. Ott vannak a gyerekek is. 
Csak hétfőn délben érkezik Buda
pestre. Nekem azt mondotta, minden
képpen győzni akar itthon is kül
földi ellenfelei ellen.

— És mit remél az édesanyja?
— Remélem, hogy Jóskának sike

rül győznie!
Asbóth Józseffel együtt a három 

Londonban angol bajnokságot nyert, 
atlétának: Németh Imrének, Garai 
Sándornak és Zsitvai Zoltánnak is 
átnyújtotta a köztársasági elnök a 
Köztársasági Érdemérem arany foko
zatát. (A negyedik bajnok, Hires, 
északon portyázik!) Az átadási ün
nepségen megjelent a Tennisz Szö
vetség és az Atléta Szövetség el
nöké is. Meghívták a köztársasági 
elnököt a MASZ 50 éves jubileumi 
ünnepségeire és a kedd-szerdai bu
dapesti tennisz-viadalra. A köztár
sasági elnök közölte, hogy megjele
nik a tenniszversenyen.

A vendégek közül az amerikai 
Brown ma Prágában a legjobb cseh 
játékossal, Drobnival játszik döntő 
mérkőzést. A prágai versenyen a 
mieink közül Körmöczy Zsuzsa ke
rti’t a döntőbe, ahol ma délután a 
»' " ' ' ....* -----------------

— A Magyar ügetőverseny Egyesü
let e hó 4-én, hétfőn este 8-kor a Vas
es Fémmunkások Sportklubja javára 
villanyfényben esti versenyt rendez. 
Tei.ic-s bevétele a Vas- és Fémműnké- < 
sok Sportklubjáé.

lengyel bajnoknővel, Jendrzejowska 
kisasszonnyal játszik. Itt csatlakozik 
hozzájuk Sidwell és holnap együtt 
indulnak Budapestre.

Szigetl-Warga Zsuzsánna 
26.4 mp-et futott 200 m-en
Az Előre női atlétikai versenyén 

hölgyatlétáink néhány biztató ered
ményt értek el. Kiemelkedik közülük 
Szigeti-Warga 200-as eredménye. Ifjú 
atléta hölgyreménységünk 26.4 mp- 
vel győzte le a szintén jó formában 
levő Babait, aki 27 mp-es eredményt 
ért el. Babai 100 m-en 12.9 idővel 
volt első. Fehér M. (Előre) 11.02-vel 
nyerte a súlydobást, Ficsor (Postás) 
pedig 2:30.6 mp-es idővel győzte le 
Bleha Annát 800 méteren. — Férfi
atlétáink a MAFC versenyén és a |

Kajakversenyzőink ma Bielb^n
versenyeznek.

Sportolóink kiváló külföldi szerep
lése jobban megismerteti Magyaror
szágot, mintha egy-egy követségi 
estélyt adnának, — mondota Ries 
Isván a debreceni JT-ben, majd ki
emelte, hogy labdarúgó-sportunkat 
még magasabb színvonalra kell 
emelnünk. A játékvezetőknek nem
csak a mérkőzést kell vezetniök, 
hanem a sportszerűségre is meg 
kell tanítani a játékosokatl

A  tornászok most tartották a vá
logató-versenyt a Balkáni Játékok
ra. Pataki (MTE) győzött Kabos 
(Postás), Fekete (Postás), Mogyorósi. 
Klencs (TFSE) és Baranyai (Postás) 
előtt.

Az UTE szombati versenyén két
vízilabda mérkőzést játszottak. A 
MAFC  1:1 aránybein döntetlenül 
mérkőzött az NSC-vel, az MMUE 
8:0-ra verte a CsMTK-1. A 4X100 ni
es gyorsúszó Budapest-bajnokságot a 
MAFC nyerte az MTK  előtt. Az 
1500-as országos gyorsúszóbajnokság
ban Vörös fölényesen győzött 
20:20.2 mp-os idővel, a kedvetlen 
Tálas csak ötödik lett. Gróf volt a 
második. A 12 éves Homonnai Kató 
1:19 mp-es idővel nyerte az ifjúsági 
gyorsúszást.

Vrana (HOGtlRT) kétszer is le
győzte az osztrák Neubauert a 350
köbcentis motorok versenyén Cse
pelen. A 250 köbcentis kategóriában 
Neubauer nyert Kiss László előtt. A 
100 és 125 köbcentis kategóriában 
Wegner (Csepel) győzött.

Mai lóverseny-eredmények:
ügető eredmények

I. AU’rlght (Zwillinger) 5:10. 2. Fánl
(Kovács I.) 2ys. 3. Soroksár (Marschall) 
6. Fm.: Lepke B., Évácska, Gyuri, Cuk
ros D., Kaainc, Ilonka, Brzslke, Sólyom. 
Tót.: 10:13, helyre: 13, 15, 24, befutó: 26 
és 39. — II. 1. Harkány (Fried) 1̂ 4. 2. 
Híradó (Jónás F.) 4. Fra.: Tünde, Da
cos, Ébi, Cinka Panna. Tót.: 10:20, hely
re: 15, 19, befutó: 100. — III. 1. Bubi 
(Kovács I.) 8:10. 2. Gyuri W. (Földi) 
pari. Fm.: Ábránd, Hatalmas. Tót.: 10:16, 
befutó: 23. — IV. 1. Fekete Péter (Kon- 
ta) 3. 2. Ernő (Kovács I.) 6:10. Fm.: 
Pengő, Mirza, Mateosz, Jászó II. Tót.: 
10:35, helyre: 14, 11, befutó: 62. — V. lí. 
Hannibál (Zwillinger) l 3/4> 2. Versec (Rei- 
men. Fm.: Jávor, Édes, Mády. Tót.: 
10:34, helyre: 14, 11, befutó: 62. — VI.
1. Babér (Kovács II.) 2. 2. Pásztó (Gállá), 
5. 3. rfBetty (Máté) 1%. Fm.: Honvágy, 
Jobbágyi, Vép, Kormos, Vénusz, Elemer. 
Tót.: 10:25, helyre: 17, 21, 12, befutó: 
90 én 41. — VII. 1. Ki vagy? (Jónás* 3.
2. Vámos (Zichy) 16, 3. Zsivány (Vári) 6.
Fm. : Dodo, Erika, Porno II., Ottava, 
Formáa II., István bácsi (mint első 
diszkv.) Tol.: 10:46, helyre: 16, 67, 34. 
befutó: 416 és 333. — Vili. 1. Ferike
(Földi) 5, 2. Miss England (RáduJyj 6:1,
3. London II. (Konta) 3. Fm.: Jéke, Er- 
zsók, Cézár II., Pityu, Élelmes, Victória. 
Tót.: 10:89, helyre: 16, 12, 18, befutó: 
188 és 460. — IX. 1. Andrea D. (Máté) 
2. 2. Kicsi (Jónás) 2, 3. Szélvész (Gi- 
lián) 8. Fm.: Idegen, Izgató, Daniló, 
Kacér, Csibész. Mályva, Gazella. Tót.: 
10:27, helyre: 13, 13, 24, befutó; 62 és 154.

I. futam:
1. Rio Ritta, 2. Trampli, 3. Ka

kas. Bukméker oddsok: 1. és 2-rc: 
2, 3-ra 5:10. Tót.: 20:21, befutó 51.

II. futam:
1. Marcsa, 2. Mókus II., 3. He

lyes. Futottak még: Kiskoma, Csip
ke II., Gazsi, Vadvirág. Bukméker- 
oddsok: 4, 5:Í0, 4, tót.: 10:120, 13, 
12, 14, bef: 255, 263.

III. futam:

1. Arany, 2. Nurmi, 3. Kincses. 
Futottak még: Bcreghát, Biró, 
Turul. Tévedtem II., Véletlen, 
Szemérmes, Lidi néni II., Revans, 
Lina ÏI. Bukmékeroddsok: 2.5, 2, 
1.5. T ó t: 10:35. 11, 15, 10. Be
futó: 112, 43.

IV. futam:
1. Caribou, 2. Ramona. Futottak

még: Staféta, Joli. Bukmékcrodd- 
sok: 1-re: pari. 2-re: pari.

V a lo r iz á c ió s  r e n d e le t
%

a munkaügyi követelésektől

— Állami Kereskedelmi Főiskola 
1947 -48. tanévben a Református Gim
náziumban működik (I/>nyay-u. 33—35.). 
Felvétel e hó 31 -óig.

A  Gazdasági Főtanács kimon
dotta, hogy az inflációs időkből 
származó munkabéilkövetelések ki- 
egyenlítését rendeleti úton fogják 
szabályozni, úgy, hogy a követe
lés pengő, illetve adópengő össze
gét megálla.pított átszámítási táb
lázat segítségével valorizálják. Ezt 
a célt valósítja meg az igazságügy- 
minisztérium most ^elkészült rende
lettervezete, amely e héten már 
minisztertanács elé kerül. Ennek 
lényege az, hogy

az 1945 március 1. és 1946 jú
lius 1. között eltelt időben ese
dékessé vált munkabér köve
telést az esedékesség idején ér
vényben volt pengő, illetve adó
pengő összegben kell megálla
pítani és ezt az összeget kell a 
rendelethez'csatolt átszámítási 
táblázat segítségével forintra

átszámítani.
A munkáltató azután a követelést 
az így meghatározóit forintösszeg

ben köteles kifizetni, nem pedig a 
jelenleg hatályos kollektíb szerzi}, 
désnek megfelelő összegben. ^ 
rendelet hatálybalépése előtt jog. 
erős bírói ítélettel vagy bírói 
egy ességgel befejezett ügyekre en
nek az új szabályozásnak a határ’ 
lya nem terjed ki. Az átszámítási 
táblázat az adópengö megállapítá
sára szolgáló és a törtarany árin. 
dexe alapján készült.

Ennek a táblázatnak a közzé* 
tétele közgazdasági szempont
ból igen nagyjelentőségű, mert 
nyilvánvaló, hogy azt az egész 
gazdasági élet át fogja venni, 
sőt a bíróságok az eléjük ke
rült valorizációs perekben már 

alkalmazzák is.
Itt említjük meg, hogy az inflá

ció kulminációs pontja 1946 július 
28-án volt, amikor 400.000 quadril 
lió pengő, illetve ennek megfelelő 
200,000.000 m illió adópengö egyen
értékű a mai 1 forinttal.

Körözött tolvaj ne legyen „lovagias“
es ne tegyen följelentést!. . .

Vasárnap érdekes „vendégei" ér
keztek a főkapitányság közismert 
200-as cellájának: Debrecenből bevo
nult méltó helyére a Fillér-utcai ék
szertolvaj és barátnője! Varga János 
34 éves rovottmultú betörő néhány 
napja lopott el egy ékszeres kazet
tát a Fillér-utca 12. házból: a do
bozban

30.000 forintnyi készpénz é* 
nagyértékü ékszerzsákmájay

volt. A 22 éves Szakéti Máriával 
utaztak Debrecenbe, ahol nekiláttak, 
hogy a készpénzt elmulassák. Nyitott 
konflison baktattak át a városon, 
amikor két fiatalember megjegyzé
seket tett Szakéti Máriára, mire 
Varga megállíttatta a kocsit, kiugrott 
belőle és felelősségre vonta őket. 
Ebből

veszekedés lett, majd verekedés,

amelybe beleavatkozott Mária is: ő 
a retiküllel piifölte a két fiatalem
bert! De a retikülben ott volt a lo
pott pénz és ékszer is, a táska ki-

nyüt, a brilliánsok, aranyékszerek és 
a pénzdarabok kigurultak belőle éí 
szanaszét hullottak. A fiatalemberek 
a földre vetették magukat és

fürgén kaparták össze as éksze
reket.

Közben rendőr került elő és a vere
kedő társaságot bevitte a rendőr
ségre, ahol a méltatlankodó Varga — 
feljelentést lett a két ismeretlen el
len, becsületsértés és súlyos testisér
tés miatt! Már majdnem elengedték 
a kapitányságról Vargát és társnőjét, 
mikor a rendőrtiszt megkérdezte 
tőle:

honnan van annyi ékszere és
pénze?

Varga gyanúsan: viselkedett, megza
varodott, dadogni kezdett, mire — 
őt és társnőjét a rendőrségen tar
tották. Mikor aztán a debreceni ka
pitányság jelentette az esetet a bu
dapesti főkapitányságnak, kiderült, 
hogy .véletlenül a Fillér-utfai tolvaj 
és társnője került kézre.

Szerencsés tűzeset
a hudafok-hárosl állomáson: 
nem robbant tel a régi lőszer!

Vasárnap délben a Budafok,- 
Háros vasútállomáson áthaladó 
vonat mozdonyából szikrák pat
tantak ki és a vasúti raktárépület 
mérlegelő helyiségének kerítését 
fegyuftották. A  tűzoltók gyorsan 
megakadályozták a vész terjedését, 
ami nagy szerencse volt, mert a 
kerítés tövében nagymennyiségű 
löszért gyűjtöttek össze: a múlt 
világháború hadianyagát, amelyet 
idáig nem hatástalanítottak. Ha a 
tűzoltók idejében meg nem féke
zik a tüzet, óriási robbanás pusz
tította volna el a vasúti raktárát 
és bizonyára kárt tett volna em
beréletben is.

— Előadás az amerikai ügyvédség
ről. Dr. Popper Martin tíz Amerikai 
Demokratikus Ügyvédek alelnöke 
hétfőn d. u. 6-kor a Buoapesti Ügy
védi Kamara nagytermében előadást 
tart az amerikai ügyvédség szerepé
ről és az amerikai igazságszolgálta
tás rendszerérőt. Hallgatókat az Ügy
védi Kamara vezetősége szívesen lát.

Lo v a i akartak 
kimenteni a Dunából 

a tűzoltók -  össze ütköz
tek a villam ossal 1

Vasárnap délután az újpesti 
rakparton lovat itattak, az állatot 
légy csípte meg, mire fájdalmában 
a Dunába ugrott s majdnem nya
kig merült ei az iszapban. Hogy a 
lovat kimentsék, kihívták az V. 
kerületi tüzérséget, a tüzoitókocsi 
nagy sebességgel el ia indult a 
Honvéd-utcából a Duna felé, de a 
Szent István-körút sarkán össze
ütközött a 6-os villamossal. Sze
rencsére kevesen ültek a villamos- 
kocsiban és csak jelentéktelen se
besülések 1 őrién tek.

— A MagyaT Leszámítoló és Pénz
váltó Bank 1947 július 31-én megtar
tott rendkívüli közgyűlése elfogadta 
az 1947 január 1-t jorintmérlegel és 
egyhangúlag hozzájárult az igazgató
ság által előtéri észt ott összes javas
latokhoz, amelyek alapján az intézet 
27 millió forintot kitevő tiszta va
gyonából az alaptőke 18 millió forint, 
a tartalék pedig 9 millió forint.
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BUDA! VIGADÓ 
CAPITOL
COKSO
OOÍtVIN 330—933 
r ^CSl
/ )iW M  189—701
STUDIO
VAROS!
VESTA

A film elme 4. fW-repISje ,,Az. ' I4tóá,0k „______________________ * •’ Vasárnap_____ Hétköznap

Amerikai filmek
Arab éjszakák .............%3« V&5, Mt7, Vé9 %5,

4, 6, 8 
4, 6. 8

4. 6. 8

Kétarcú nő (Greta Garbo) 2. 4 6, 8
Anna és a sziámi király 4, 8, 8 
Tuskólábú (M. O’Hara) . . 4, 6, 8 
Anna és a sziámi király t i4, VI fi, V28, % 10 ’44, A 6, %8. M:10 
Aranypolgár (O. Welles) . Vi 5. Vi7, Vb9. Vjö, Vb 7, Vb 9. 
Férfiszenvedély (MilJand) Vj2, Vfe4, %6, 8 
Mexikó hőse, Telev. revü 4, 8, 8

>42, !::4, -Ali, 8
4. 6 8

Stan és Pan, a 2 bűvészinas 10, 12, 2. 4, 8, 8 10, 12, 2, 4, 8, 8

OLYMPIA
Francia film

Szőke veszedelem (Darieux) %12, 2, 4, 6, 8, 4. 6, 8

Oror* film
in  a k i  A: fi;, úu siupei

A M E R I K A I -
A U S Z T R Á L -
M A G Y A R

teniszmérkőzés augusztus fió 5—8-án, 
n BLKE díszpályán. Érdeklődés,

jegyelőjegyzés:

V., József Af 1 Mo ulm 15. szám. 

Telefon : 1S6 -278 .

Augusztus hó 4-én, hétfőn 
este 8 érakor

esti
iissiőverseny

villanyfényben
a lias- i s  Fémmunliások Sporlclubja javárn.

A MAÖYAI W aREGŸLËT
legközelebbi versenynapig aug. 1 0

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

(Elflke mellett). Tel.: 225-680,

CAVARGNA és TSA
Rákóczl-út 88. (Debrecen-étterem 

mellett). Telefon: 225-—058.

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

Telefon: 224—458. ___

G Y Ö N G Y  L A J O S
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i 5áathz-m huXUfftai Ui£
f la t ta *  **“ ï  -*»S ïïî£ '
f  „Mii
tJlszerííen reflektorfény».# 
íUztoCtik) és »  neve vegre 
.M á m  lekerült a lapok cím
, tó* torol. A
óvóiból! i™S0 gőzölög . . Főleg 
' fővárosi szlnétzkörökbeíL „A 
leahitünóbb mO.vésxek voltak a. 
tenAórayÜkoa barátai“ —  tért 
„i.-çzfl o mephélyecizó magálbi-
pitéi refrénszerüen a
rendőri riportokban Nos, a xzi- 
jléxzvilàgban ezt a megállapí
tási igaztalannak vélik, axt 
mondják,  itt mesietsefjesen bő-

ettek egy köri, Sánthánok
v é g e re d m é n y b e n  egyetlen  U
ivsztris barátja volt: a kitűnő 
Icomikui. Igen a kitűnő jen- 
Dikiis, aki áliítóia# vaiooan 
peghitt barátságot tartott fenn 
'fin g dóval, elfogadta a. járuló
it,oá, hajnalig mulatott vele 
együtt, végül felkeres ts az 
ügyészségen "és zokogva, ösz- 
szc borulva, baráti csókkal bú- 
csmott el tőle. Mindig név nél
kül, de olyan megható és szo
katlan tapintattal írtak erről a 
fine ' óról, hogy mindenki azon
nal tudta, kiről van szó. írjuk 
pice 1kát most nyíltan és kere
ktől: La'abár Kálmánról.

Minthogy azonban eddig csak 
Mlngel6i( beszélt Latabárról éi 
csak Angélát hallgatta a  pesti 
na:) alt, most már helyénvaló
nak látszik„ hogy eldiskurál 
juvk ez ügyről Lo-tabárrdl. tű
zönképpen hogyan és rnínt 
állunk ezzel a bizalmas barát- 
sápjai, amely époly megdöb
bentő, mint amilyen érthetet
len:-{Ha igazi)

Az Operett Színház szűk öl 
törtjében, erős fényű villany
árt,ék ttizében beszélgetünk. 
Koiurmivalóját nem szaggat fűk 
meg kérdésekkel, mondjon el 
6 imga mindent, úgy, ahogy 
igaz: a legtöbbet kereső fővá
rosi színészek egyike, akinek 
centien esti gázsijából csalá
dok cqy hónapon keresztül él
nek, miért ólelte: keblére a 
rablógyilkost, miért fogadott el 
tőié ajándékokat, egyáltalában 
hoyyun keveredett a neve színi 
kritikák helyett rendőri kró
nikákba. Jgy védekezik, így tá- 
mid ét Így magyaráz:

— Nagyon örülök, hogy ilyen 
iiAlien adja fel a kérdést, leg
alább Angélával egyszer es 
mindenkorra kivégezhetjük aj 
eoMz ügyet. Nagyim kérem, 
v-yye tudomásul a következőt: 
Sa Uha Dezaci nekem soha nem 
voit a barátom, semmiféle 
nexust nem tartottam vele. 
Időnkint felbukkant az öltö
zőmben, itt a színházban, vagy 
fi mulatóban, ahol a télen vén
áé [/szerepeltem. Gyakran va
csorára. hívott, én rendszerint 
elutasítottam. Persze, legtöbb- 
t.:ör Marion után érdeklődött, 

hisz ón mégis csak jobban 
tr4om> hogyan viselkedik a — 
* 'iiiadk mögött. Mert Angoléi 
*•- 11 probléma mindenekjolóM 
érdekelte Nagyjából ez volt a 
barátságom Sánthával. Elkőny 
td.ew  aféle „ragadós" ember 
n*lc> amilyen számtalan nyü- 
*!]°9 a színészek körül. Ezek a

Anqeío
tiksz szag f a reflektorfény 
ámekfistól. Ilyen ragadósakkal 
izemben n színész csaknem, 
véd,télén. Ahol meglátott, hoz
zám. sodródóit, elkísért az ut 
•'fin, vagy leült az asztalomhoz 
(Hirtelen leteszi a puderpama 
• sót, egész testtel felém fordul.) 
Textilnagyke resked.őnek adta 
ki rruifíaf Többször mondo
gatta, ha olcsó szövetre van 
szükségem, forduljak, hozzá. M* 
okom lett volna kételkedni ab 
ban hogy ő csakugyan textil- 
nagykereskedő? Hogyan álmod
hattam, volna, hogy ez csak a 
mellékfoglalkozás a, as. igazi — 
a betörés/? Erre senki nem f i 
gyelmeztetett! (Most támadasbá 
lendült, át, megkeményedik az 
arca) Kérem, ez a Sántha 
többször leült az asztalomhoz a 
mulatóban, ahol felléptem, a. 
helyiségben két-h.árom detek
tív is tartózkodott, egy asztallal 
odébb ült az ügyeletes, de egyik 
sem figyalmeztetett, hogy La- 
tabár úr, vigyázzon, betörővel 
ül egy asztalnál. Ha ők nem 
tudták, m iért tudtam volna 
en? (Most ismét felemeli a pu- 
dcrpamacsol és lecsapja, hogy 
csak úgy porzik.) Na és aztán, 
ami az ajándékokat illett! Hát 
kérem, nem kaptam, tőle sem
min (Kissé bizonytalanul cseng 
a hangja.) De ha kaptam volna 
is . . .  Kérem, bennünket, színé
szeket az emberek általában 
elkényeztetnek! És bevallóin 
magának nyiUú.nb hogy meg 
szoktam: kapok ajándékokat az 
emberektől. Általában szeret
nek! Egyszer bementem egy 
belvárosi ékszerészhez óraszí
jat vásárolni. A főnök mutatott 
valami ezüst tárcát, kérdezte, 
hogy tetszik. Mondom, nagyon. 
,J2ngedje meg, művész úr, v i
szonzásul a sok. kellemes perc
ért, amit nekem szerzett, fe l
ajánljam Önnek!" —  mondta, 
inárts átnyújtotta, a tárcát. Az 
ember az ilyesmit nem utasít
hatja vissza. Kaptam öngyúj
tót az 6ngyujfógyártól, nadrág
tartót a nagrő.grartógyártól és 
zoknit a zoknigyártól. Az em
berek art hiszik, az ilyen aján
dékok valamiféle élő kapcsola
tot jelentenek . . .  Na már most: 
egyszer Sántha bejött az Öltö
zőmbe, hozott valami jakót. 
Azt mondta, sajátmagának csi
náltatta, de a szabó el
szabta, fogadjam, el, nekem 
ajándékozza. Elfogadjam. (Rö
vid viharszünetet tart, oda
kint már felberreg az első csen
getés.) Hat most anxí azt a bi
zonyos érzékeny búcsút illeti...

Engem behívtak a rendőr
ségre, mondjak el Sántháról 
mindent, amit tudok Mindazt, 
amit most Önnek itt elmond
tam, elmondtam ott is. Hozzá
tettem, hogy a zakóárt el lehet 
küldeni a színházba. Ezen ne
vettek. Megkérdezték, nem oka ■ 
rom-e látni SánthAt, ott ül a 
szomszéd szobában. &i már be 
is verették. Lesütötte a szemét, 
amikor bejött, aztán közelebb 
lopakodott, megfogta a keze
met és így szólt: „Mondd meg. 
Ijútyi mindenkinek. vagyon 
megbántam, amit. tettein. T u 
dom, két napig még bőszéin/j , ^ ,v fWI ***• BíA-c-rv ac/m, ácsi n a p i y  rntsy

TLüKatirozott név, a mos.> fogtok rólam , aztán örökre el

merülök . . .  Hát kérem . . .  Ê& 
nem vagyok Báli Mihály, csak 
*zíitész va gyek, meg hozzá ka- 

' mikus *h<jt legmélyebben ér
zem át a drámát Bevallom, 
abban c ■ Hanoiban ízűk lett a 
gallérom, Szinte dermedien 
hagytam, hjocry megcsókol ion. 
Hát így történt, kérem , . .  (A.
homlokát törölgetí, aztán kicsit. 
ellágyu,lt*in folytat m ) fin azt 
hittem, szeretnek $ ha hibá
mon kívül valami piszokba ke
veredtem, ne túlozzák el Ezt 
a dolgot gyanú?, mohósággal 
eltúlozták Látja., kérem, ez az. 
amikor fordul a. kerék ..

(Az ügyelő izgatottan beko
pog: —  Művész úr! színpad

ra!)
Latabár magára rántja a za

kót (saját, színpadi zakóját) bú
csút int és a mozdulat, amellyel 
kilibben az. ajtón, m,6.r a 
clotvné, Latyié, aki „legmélyeb
ben. érzi ál a drámát. -

K « !é « z  Péter

HŐHULLÁM

I mits isnst*ki-sir! tóm T%u-
ml udvarba 

— ezelőtt vagy öO esztendővel! —, 
hogy európai nevelést adjon a k*rá- 
rályi családnak és környezetének...  
Ezt az átképzést" mulatságos és 
szellemes tovdulatokban gazdag és 
művészi mesében jeleníti meg a film. 
Re.v Harris< n és Irene Dunne — 6 
az „átképző", az ódon Sziám nagy 
nevelönőjut — elragadó alakítással 
ujanúékozza meg a nézőt. Öröm 
végignézni. (Corsó, Dácsi.)

O r t o n  W e l l e s  
TOlGfln | mint „all-rou.nd,,

mÁnden&t mutatkozik 
be; iró, rendülő, színész és gyártás- 
tiezçiS táv személyben! Aî o n u -  
« t a n. t i l l i ,  filmet alkotott, ám 
tpaiA hatása, inkább Amerikaiadéi, le 
het. Ott m e g é r t i k ,  a fűm» szánr 
dókáit ií, — nom úgy, mint Euró
pában! Nem tudjuk., vájjon Ameri
kában k u l c s - m e s é n e k  ki- 
szült-e, g ú n y o l ó d á s n a k ,  ki  
p e l l e n g é r e  zés  n e k ! , . .  Bizo
nyos, hogy a tökéletes képszerúség 
« ou elképesztő díszlet-építmények 
lenyűgözik az európai szemet is, de 
a me:ie, amelynek céljtut nem ért
jük. hidegen hagy bennünket, ö  r- 
són  W e l l e s  nagy színétzi alko- 
lássál szerez egy-egy szép pillanatot 
a nézőnek, de a film  belefullad a 
lélektani zsákutcába. (Forum. Lloyd)

Die*itn ufi*r I A „Viva Villa'' hő&ét,
SrX'R J HOSE / Me:. He6 népének bálvá-
---- -------- x nyát< v n u  táborno

kon nem először .látjuk filmen. Csem- 
péiíbandi logyűrósébeil aietí ezúttal 
hazája szolgálatára, a > égé nyírók és a 
/.ítmrendezők régi kedvence!. . .  Társái 
T ó m  K e n n y o  n-nak nevezik é% «  
szerep mes személyen tőj» — Torn 
K e nne .  Ka i andomim eket kedvelő 
közönségünknek először mutatkozott 
bo. ( V á r o s i  S z ( n h & X.)

A L L A T K E R T B E N
M O S O L Y  O S S Z  O A
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Káltikulánik hívták' ma hőhullám 
a neve. Este nyolckor eoész Pest az 
utcán ál! Az Oktogon aemfénreihen 
*réze\: pőrkdlődnek, a ntigymozó- 
utcai fronton még többen A Swat 
Tatvín-köfút túltesz ml&dákettőrt, itt 
ér, e?pro*eók t^rraf.?Ai nvAt majdnem 
egybefolynak este. Cáups kosárswk 
m kínéért./)! * gyalogjáró, ar. aszfalt 
minden rugs fag!-’!'! á Srabadság- 
Hagy megtelt A Hűvösvölgyben és 
Zugll s ötben annyian andalognak kér 
«  kézben, mint égj'kor a Stefánián ..,

Ax ember ári. htnn  ̂ hogy hőhul
lám Idején a színházak bátran be
csukhatnak. Tévedés! A Művész 
Színház, előtt sort állnak. Zerkovitz 
melódiáit, amelyek a régi kánikulá
ban ringatták a pesti sziveket. mo«t 
a hőhullámban lubickoló fiatalok ta
nulják. fitt Fónay Mártái egy ifjú 
komi kát fedezett fel az idei nyár!) A 
Fővárosi Operettszínházinak sincs 
oka panaszra. Es » Medgyaszay Szín
ház is táblás lesz a — második fel
vonásra. A közönség zöme ekkor ér
kezik Kiss Manyi és Mihályi Ernő 
parodisztikus láncszáma megtekinté
sére. Ennek » fantasztikusan mulat
ságos és fölényesen művészi pro
dukciónak a siketét semmiféle hő
hullám nem tudja elsöpörni.

Mr
Budapesten az utóbbi időben éppen 

annyi öortnérés nyílt, mint espresso. 
Soha nem ittak annyit az emberek, 
mint napjainkban, — kát még hő
hullám idején! A méta költö, ki egy 
esténként teljesen kihalt utcácská
ban lakott eddig, most emeleti szo
bájában hallja, amint lenn a szom- 
széd-söntésekben szódát spriccel a 
borospohárba a csaposlegény. A cso
bogó hang már ihleti is, megszületik 
az első strófa;

He hőhullámot éjszakákon 
K.ikönyöklők az ablakon: 
Elégedetten konstatálom,
Bogy két íöntés között lakom

-e im # vne v  »-* mjr ^  •  • -m — ’W-

b.zaátságban. lihegő főváros több té
ren harsnár « csianadrattt, soha

t

Ne várjuk m ez a máeodKk #trófaA 
eveztünk tovább a hőhullétöon. Ap
ü:4t 6 H Űrt'
ennyi cirkuszt, ét körhintát! A M 
zönáégné! ecaît a trapéz-művészek 
lizadnak jubban. De nemcsak «  te
reket vette birtokába nr. art.i«t-i- 
lnvázió, hanem a népes kávéházi 
térrész előtt is hirtelen kopott s o- 
nyegtt terít !e kái csillogó bvyyogós, 
félmeztelen fiúcska.. Verkliazó me/ 
lett mái* bukfenceznek 1* a szőnye
gen, hidat cérnáinak, tótágast állnak 
Tapa, hullanak n hűazfUlércnek.. ï;.s 
jönnek ar álhaciiiogiyok a múrok- 
kantak. jönnek a virágárus lányok, 
akik minden búsőlő aggastyénntk 
súgják:

— Szép fiatalúr, vegyen nép 
szegfűt,!

A koldus- én riïhgottoükvTè. agy 
pillanatra, sem azűnite, a? áld xtúrr- 
den Igényt kiéîêglt, a végén malom
kő-bokrétával maga is koldnirH me
hetne

Meneküljünk a Duna fele, áh*-.:v 
nan valami kis hűvösség árad. A régi 
korzón, a félhomályban hullátttóik s. 
nép. A kiégett nagyszálló e kánikulai 
színjáték fiőtét kullaöxáju. A peri 
lépcsőket is ellepik a pútok a, Lár;u-- 
hídtól öz Erzsêbethîâig. Mé<' a szí- 
roír.kó verejtékében, fürdik a. város 
de már à ezêîeaen. hömpölygő fekete 
folyam partjón enyhe fuvalmak ciró
gatják a. fáradt arcokat. Egyre, több 
fürdőruháé nő, köpenyben vagy 
szoknyában, surran át a Petőfi-téi cn 
a Dunához. Pár perc és «  nép«f'7cw 
pareröi a vízbe merülnek. — Te ie 
itt vagy? — Szorvutó, sservuez! — 
hangzik egyezerre fizár feiol is. 
Karok csapkodnak, fürdőzők 
üszők bukkannak fel én merülnek le 
a holdfényben ..

(«. tej

Hogyan lett Rembrandt „Éjjeli őrségé“-ból
nappali

------- Amszterdam, augusztus ?..
IIvmbrandt egyik leghíresebb müvét ua .jSjjeli őrség"-*í moőt állítottak 

vïæza régi helyére, as amsterdaml Rijksmuseumba. A német rablók « 51 
évekig rejtőző remekműről most lemosták ax évszázadok óta reé rakodott 
piszkot, mire — • szakértők ámulatára és rémületére! — kiderült, hogy ar 
„Éjjeli őrsép" nam it — éjjeli őrség! A jelenet fölött nappali világosság 
ragyog, az éj&zakat lóval Rembrandt halála után rakta rá ax idő. Gyönyörű, 
eddig rejtőző színek ragyogtak ki a piszok ai ól, a rombrandttl árnyékolás
nak gondolt színekről kiderült, hogy szennyes firniszréteg. melybe régéért.f 
kimúlt szúnyogok és máz rovarok ragadtak bele. A múzeum tudósai moat 
azon tanakodnak, milyen új nevet adjanak as éjszaka árnyaitól megszaba
dított „Éjjeli Őrs ég’‘-nek?

F o r r » !  Y o lY * «

itt a vidéki színigazgatók névsorai
vasámapva végw «Mólt. nogy hite 

lesznek, a JCvö évadban a vidéki szín
igazgatóiét A közoktatásügyi miniszté
riumban hosszas tanácskozások előz
ték meá ennek a nóvsomok az (Jíiaze- 
iilitását és masa ortutay miniszter
több vidéki városban személyesen tár
gyalt az illetékesekkel arról: kit kí
vánnak színigazgatónak és kiben lát
nak biztosítékot a/ra, hogy a színház 
betölti kulturális küldetését? Az új 
színigazgatók a következők: Kőszegi 
Gáza (Debrecen, Nyíregyháza), F01- 
dessy Géra (Miskolc, Eger), Horváth 
Cyulct (Győr, Sopron, Szombathely), 
Székely György de. (Pc es, SzcJe.es- 
fehérvár, Nagykanizsa). Szalay Károly 
(Kecskemét, Cegléd, ÜJpest, Sátoralja
újhely. Szolnok), Homokay Pál. (Ka
posvár Pápa, Veszprém), haüó László 
(Békéscsaba, Kiskunhalas, Orosháza, 
Makó, Gyula), Hámort Aladár (Cson- 
grdd, Szentes, Karcag, Nagykörös,

Kiskunfélegyháza), Buda Dánét (Pasi 
megye), Réti László (Kimiórom, iZiztcr- 
tíoi/i, Győr). Győri Józant (Vax, Zou... 
Somogy, Tolna* Baranya vármegye), 
üerbár József (Cjongrúd., Csxnüá, 
Bdca-Bodrog megye). Szabó Hangya 
Márton <Jdsx-Naaykun-SzolnOK és Bé
kés megye), GOnexy Krzsúbet (Hajún, 
Borsod, Gömör, .Abaiii-Toma, Bihar 
megye), Ifj Szalag GygJu (Heves. 
Nógrád, Hont, Xertbpl én. Xrabaéeo. 
Szatnjdr. Scrap mean*).

— Három m kislány . . .  Ax Állottáért 
lombok ölébe rejtőző szabadtéri acin- 
paüán telújUották a Schubert-muz&ú- 
kával ékes Bertá—Karsányl-oourettcv 
„Három a kislány..." A sikerült elő
adásért elisrneréi, illeti Ko Ka y Feren
cet a karmestert én Bán Zoltánt., a ren
dezőt. Énekben és járókban kimagiv*- 
llk Höslar mélyen átélt érzelmes

Rákospalota), Balog László (Balassa- | Schuoertje. A bájos és üde hangú Go- 
niiarnutt CvutínottAtt SolnôtftT'iân, AlUffddj vâlânùîit â (InoiTUu*gyarmat, Gyöngyös, saigozarjan, sto.), onelj,lö é# kell4me  ̂ Halmy Lujza mel

lett jól szerepelnek a .yrozaisták" i.s: 
a hódító sennyeí Vera. a humortól 
duzzadó Gomba,izögi Sála, ar. érdekek

rjgnt Lurr.a

Vértes Károly (Mezőtúr. Tbrdksrcnt- 
miklós, Békés, Szarvas, Szeghalom, 
xtb.). Tovar Is Pál (Hajdúböszörmény, 
Sárospatak, Mátészalka, Klsodrda. Me
zőkövesd., síb.), Juhász János (Szek- 
nzárd. Mohács, Dombóvár), Monti Sán- 
dnr (Xai anger szeg, Kőszeg, szentgott- 
hó.rd, Keszthely, Tapolca, Vasvár, stb.k 
üeak Lőrinc (Komárom. Esztergom, 
stb>, Károlyi János (Baja, Kalocsa,

lUiteW

Apátiig év a választékos Goimény. K‘- 
sebb szerepben feltűnnek Szigeti év 
Haraszti Mid ó*k a két utcát énekei 
figurájában Operaházunk két Ifjú te- 
hetaège: a jó tenorbuf.fónak igérkerő 
7tő£3ű JVdntíor és Dobált l'erene, aki
nek érces és szép szlnö tenorja finom 
mu/lkaMtássa! párosul l (tá

A P L A I T A Z 8VIDÁMSÁG  
RITMUS 

HANGULAT
AUGUSZTUSI REKORD MŰSORA NADASSV LASZLO RtARZVOl*:

H A L L Ó  B U D A P E S T I
ALRONSO, MTfsOOA, rOLDKSSV *V A , SZÁNTÓ KLÁRI. GODA 
MARÓIT, PAVLOVA, GÖRÖG KLÁRI, HALLAT KLÁRI * «

) O E  K H i. r. V
a kûpràSHto* ys«A|SSr felléptével. — AOTtatrcurtelp*: telefun



Magyar szabadság! Ez az igazi 
jelszó. A szabadság és magyarság 
eszméjének össze kell forrni, ezt a 
két eszmét bűn egymással szembe
szegezni, mert a nemzeti eszme a 
szabadság eszméjétől elválva le
süllyed az állati színvonalra, nem 
egyéb, mini durva faji önszeretet

KOSSUTH (1886 március 22.)
*

MOLNÁR FERENC modern víg
játékon dolgozik, amely egy szív
bajos embon’ől szól. . .  — írja
P.uttkay György New-Yorkból a 
Notesznek. A Carousel címen 
operaszerűen megzenésített Liliom 
társulata 909 sorozatos newyorki 
előadás után körútra Indult ame
rikai nagyvárosokba. E pillanatban 
Chicagóban játszanak, ahol augusz
tus 15-én fogják megünnepelni a 
zenés Liliom ezredik előadását. Az 
eredeti, prózai Liliom-ot, amely 
New-Yorkban 1921-ben került elő
ször színre, annak idején íübb -mint 
ezerszer játszotta Joseph Schild- 
kraut és Éva Le Gallienne. Molnár 
„Fareivcll my Heart“ című kis 
regénye (amely Budapesten is meg
jelent Isten veled szivem címmel) 
nemrég megjelent francia és 
spanyol nyelven is, — most készül 
a német fordítása.

*
ELLESETT PÁRBESZÉD: — Hogy

van, hogy van? — Nagyszerűen. 
Listavezető vagyok. — Ne mondja! 
Melyik listán? — A Bé listán.

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

*
BEVIN IFJÚKORÁBAN DOKK

MUNKÁS VOLT és később évti
zedeken át a szállító munkások, a 
,.dokkerek“ szakszervezetének a 
főtitkára. Régi hívei ma Is nagyon 
szeretik s legutolsó születésnapján, 
Párizsból hazatérte után, 5000 font- 
sterlingről szóló csekket nyújtottak 
át neki születésnapi ajándékul.

*
Vendéglátás? American Adam.

*
NÉMETH MARICÁT, Sántha

„végzetes asszonyát" a rendőrség 
intemálási javaslattal átadta a to- 
loncháznak. Most Németh Marica 
férje, aki egyébként köztisztviselői 
álllását elveszítette és pártja ki
zárta, egy ívvel járja körbe a vele 
egy házban lakókat és aláírásokat 
gyűjt. Az íven ez áll: „Igazolom, 
hogy Németh Marica napjának leg
nagyobb részét idehaza töltötte, 
takarított, főzött, mosott, vasalt és 
minta háztartást vezetett." A férj 
ezzel az ívvel szeretné kiszabadí
tani Maricát a toloncból. . .

*
Hódító szépség: Hormocith B-krém!

♦
A NŐI HALLGATÓK SZAMA 

AZ AMERIKAI EGYETEMEKEN 
nőttön nő. Száz egyetemi hallgató 
közül 1870-ben 20 volt nő, 1900- 
ban 30, míg 1947-ben a női hallga
tók száma elérte a 47*/*-ot...

*
AZ ÜJ TÍZFORINTOS szép, ízlé

ses, papírja, nyomása elsőrangú. 
Ellenben Csejkey elnök aláírásán 
kívül a másik két aláírás művé
sziesen olvashatatlan. Vagy erre 
nem vonatkozik az olvasható alá
írásokról szóló miniszteri rendelet?

Nem minden liba menti meg a
Capltóíiumot csak azért, mert kia
bálni tud.

BEÖTHY ÁKOS
*

A HULLO CSILLAGOKNAK 
Gobby Hilda otthont szerzett a 
Magyar-utcában, ahol száz-száz
ötven nyomorgó nyugdíjas színész 
kap lakást és teljes ellátást. Az 
otthon minden egyes szobáját egy- 
egy prominens színész rendezi be. 
aki aztán aféie keresztszülője is I 
lesz lakójának. A szobákat a beren
dezőkről nevezik el. Mári6 tervbe 
van véve: Bajor-szoba, Uray-szo- 
ba, Honthy-szoba, Tímár-szoba. 
Tőkés-szoba... Az öreg színészek 
szeptember 1-én már be is költöz
hetnek otthonukba.

*
Fried Piroska kozmetika, Teréz-krt 54 ■

*
HOLLYWOOD SANTHA DE

ZSŐJE is a héten fejezte be hul
lámos pályáját. A 34 éves „szép 
fiút", Bugsy Sieglert, csempészt, 
lány kereskedőt, játékbanktulajdo- 
nost, tolvajt, orgazdát és gyilkosrt, 
filmszínészek, női sztárok, táncos
nők és sportvezérek barátját, is
meretlen tettes lőtte agyon. Holt
testét egy gépkocsi podgyásztartó- 
jában találták meg.

*
AZ ÜJ CIGARETTA, a Három

éves Terv", bizony jobb dohányt, 
és jobb papírt érdemelt volna (már 
a neve miatt is!)

*
MELLÉKKERESET UTÁN NÉZ 

A WINDSORI HERCEG, aki rövid 
ideig angol király és India csá
szára volt, még előbb pedig walesi 
herceg, azaz „charming prince" — 
ahogyan nevezték. Miután: kiadásai 
— legutóbb tett amerikai utazá
sán — napi 1000 dollárra rúgtak, 
bizalmas pénzügyi tanácsadóinak 
figy el mertetés éré, most dolgozni 
akar, hogy a deficitet fedezze: 
megírja és kiadja emlékiratait, 
nagyanyjáról, Viktória királynőről 
pedig — fiimszcenáriumot í r ! . . ,

*
RÁCZ VALIN, a kitűnő sanzon 

énekesnőn, szombaton délután 
Palik tanár könnyebb műtétet haj
tott végre a MABI-klinikán. A 
népszerű dizőz már a gyógyulás 
útján van, a hét végén előrelát
hatólag elhagyhatja a klinikát

*
A budai volt „Kié Royal—Zsi gmond"
Éttermei újból üzemben!

•X*
A PLASZTIKUS KÉPEKET KÊ- 

SZÍTÓ FÉNYKÊPMÜTERMEK 
egymásután nyílnak meg London
ban. A plasztikus fényképezést, 
amely az ábrázolt arcot, alakot, 
vagy tárgyat mélységben i« mu
tatja, francia találta ki, Maurice 
Bonnet, u ezek a mélyképek olyan 
plasztikusak, hogy a kirakatokban 
helyettesíthetik a kirakott árukat. 
Nagy jövője van az új fényképe
zésnek a Röntgen-vizsgálatok
nál is . . .

*
LUKACS PÁL nagy szerepet ka

pott a hamarosan Európába kerülő 
új történelmi filmben, az „Erzsé
bet király nő”-ben.

*
ÛJ PÁRISI JUMPER TÍPUS.

Halványsárga vagy halványkék 
gyapjúfonalból készült, magasan 
zárt kerek a nyaka, csípőig ér, a 
derékon párhuzamos függőleges ba
rázdákkal. Szőke és gömbölyded 
hölgyeknek nagyon ajánlatos!

Sorozás
Wtlfried Gibson

Az orvosok közömbösen s unottan 
Ülnek az éles villanyfény alatt 
S előttük mezítelen elhalad 
A sereg férfi, akikről legottan 
Kimondják: alkalmas, vagy 

alkalmatlan —
S kiknek e szó élet-halá-lt jelent, 
Éiőhalált, féllábat, dúlt agyat.
A főorvos monoklija alatt
Mormolja a nemet, vagy ,az igent.

\
Egyszerre csak meghűl bennem 

a vár:
A doktorokhoz most egy ifjú ér — 
Hullaszín arca olyan szomorú!
Az orvosok néznek lustán tovább, 
Kezén nem látják a szögek nyomát 
S hogy fején vérző töviskoszorú.

Fordította B i n é t  M e n y h é r t  +

NEM MARADHAT ADÓS TÖB
BET A SZÍNHÁZ A SZERZŐNEK, 
mert — a rendőrséggel gyűlik 
meg a baja! Ez a lényege az új 
rendeletnek, amelyet most készí
tenek az igazságügy minisztérium
ban. Egyes színházak ugyanis 
nagy összegekkel tartoznak szín- 
darabiróiknak. Ezt az állapotot 
szünteti meg az erélyes rendelet, 
amely szerint megvonják a ját
szási engedélyt, még az évad fo
lyamán a színigazgatótól, aki nem 
fizeti pontosan a szerzői jogdíja
kat.

»
Hőszigetelés? Isolator —  Paiotay!

*
BING CROSBY nemcsak elraga

dóan kedves színész ,és kitűnő 
énekes, hanem elsőrangú üzletem
ber is, aki óvatosan és előrelátóan 
kezeli vagyonát. így sikerült neki, 
az adóbevallások szerint, színészi 
jövedelmét 1946-ban kerek egy 
millió dollárra feltornásznia. Bing 
Crosby többek között egy híres 
baseball club társtulajdonosa.

*
Nádpalló? Isolator — Paiotay!

*
DIPLOMATÁNAK BIZONYULT,

de egyáltalán nem — bürokratá
nak Hajdú Henrik, a kiváló mű
fordító, a Fővárosi Könyvtár igaz
gatója, aki saját elhatározásából 
egy-cgy csomag válogatott magyar 
remekművet küldött ajándékba 
kollégáinak, a moszkvai, a varsói, 
a prágai, a bukaresti és a belgrádi 
könyvtárigazgatóknak. Egyre-más- 
ra érkeznek most a válaszok: érté
kes könyvajándékok a könyvtár 
számára és olyan melegfényű ba
ráti levelek, amelyekből látjuk, 
hogy az okos kultúrdiplomácia mi
lyen erős szálakkal fűzheti össze 
Magyarországot és szomszédait.

*
KATOLIKUS FILM ARATOTT 

NAGY SIKERT FRANCIAOR- 
SZAGBAN! A címe „Monsieur Vin
cent" és szereplői Szent Vince nő
vérek.

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

*
NYOLCMILLIÓ EPERFACSE

METÉT ültettek el a középázsiai 
és kaukázusi tanácsköztársaságok
ban, amelyeknek a leveleivel négy 
év alatt a Szovjetunió selyem
termelését megnégyszerezik.

Ha győz a demokrácia és titkos,
tiszta választás alapján választja 
meg az ország népe törvényhozó 
testületét, fokozott éberséggel és 
könyörtelen elfogulatlansággal vá
logassuk képvisclöjclöltjeipkct. A  
demokráciának öt halálos ellen
sége van: 1. A korrupció. 2. A 
klikkuralom. 3. A tudatlanság, kö
zöny. cinizmus. 4. A z■ oligarchia és 
plutokrácia szövetsége. 5. A  párt
basák önzése, akik hajlandók a 
közérdeket a pártérdek mögé he- 

lyczni •
JUSTH GYULA (1911)

48-
FRANKLIN D. ROOSEVELT 

ÉLETÉT VISZI FILMRE egy is
mert amerikai rendező, J. R. Ken
nedy. A film felépítésén és a fel
vételeken Mrs. Roosevelt és az 
elhúnyt elnök legbizalmasabb 
munkatársai, Morgenthau, Mae 
Intyre, Lilienthal és mások mű
ködnek közre.

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

*
A BUDAKESZI-ÜT 32 alatt át

utazó lágert állítottak fel a Romá
niából kivándorlók számára, akik 
a regétből és erdélyi városokból 
érkeznek s Palesztinába tartanak. 
A láger létszáma néha eléri az 
ezerötszáz-ké.tezret, a szegénysorsú, 
egy szál bátyúval utazó kivándor-' 
lók kint az udvaron, puszta földön 
alszanak, kis szobákban húszan- 
harmincan zsúfolódnak össze, asz- 
szonyok, férfiak, gyerekek, csecse
mők egymás hegyén-hátán. Pa
rancsnokuk harsány ordítozása be
tölti az egész Budakeszi-utat és 
kellemetlen emlékeket ébreszt az 
emberben. . .  A csodával határos, 
hogy ebben az elhanyagolt, rende
zetlen táborban még nem ütötte 
fel a fejét valamilyen járvány, a 
patkányok ugyanis már rendkívüli 
mértékben elszaporodtak az egész 
környéken. A tábor pokoli körül
ményeire felhívjuk az illetékesek 
figyelmét!

*
„NEM VAGYOK EXISTENCIA- 

LISTA!" jelentette ki Sartre, az 
existenciális bölcselet apostola 
Londonba érkezésekor. „Legföllebb 
annyiban, hogy existáló emberek
ről írok." S vájjon Shakespeare az 
volt-e? kérdezték tőle. „Szerencsé
jére nem!" volt Sartre válasza.

#
„KÖRJEGYZŐJE" LEHET a kü

lönböző minisztériumok sajtófő
nökeinek Zoltán Péter, a fiatal 
kultuszminiszter még fiatalabb 
eajtóelőadója, aki mindössze — 
24 éves! Miniszteréről, Ortutay 
Gyuláról — ezt Zoltán Péter me
séli! — sokan cl sem hiszik, hogy 
miniszter, olyan fiatal. A hivata
los autó szokta — „igazolná . . . “ 
A minap történt vele, hogy a baj
bajutott szegedi diákénekkar, 
amely Bécsből nem tudta folytatni 
az útját, este féltízkor az osztrák 
fővárosból telefonon felhívta a mi
nisztériumot és a kagylót a késői 
órában az vette fel, aki egyedül 
tartózkodott az épületben: a mi
niszter . , .

48
SIR PATRICK HASTINGS, Ang

lia egyik leghíresebb és legtöbbet 
kereső védőügyvédje szép darabot 
írt, amelyben egy bűnügyet és egy 
büntető tárgyalást visz a szín
padra. A darabot ősszel adják elő, 
a címe: „A vak istennő”, — azaz 
Justitia. . .

Vannak szomorú gondolatok, 
amelyek hangoztatásához erkölcsi 
erő kell, van a gyalázatosságoknak 
olyan csatornája, amelynek a föl* 
kivárásához bátorság kell,

ID. UGBON GÁBOR 
*

MR. RONTÓ, AZ AMERIKAI 
MAGYAR SEGÉLY VEZETŐJE 
százezer font Virginia dohányt 
ajánlott fel a népjóléti , miniszté
riumnak. A dohány szállítását az 
Amerikai Magyar Segély végzi, a 
felvágás azonban a magyar dohány
jövedék feladata. Azt hisszük, ez 
is rendjjen fog menni, a dohány
jövedéknek ugyanis nagy gyakor
lata van a „felvágásban” .

Wr
Csillaghegyi Strandfürdő^ Nagy-Ruda- 
pest legdivatosabb fürdője lett, gyö
nyörű parkjával, kristálytiszta vizével.

HANGOS FILMFELVÉTEL AZ 
ESKÜVŐRŐL — a legújabb divat 
Angliában. Elég egy telefonhívás 
s máris megjelenik a vállalat a 
templomban s felveszi hangra és 
képre a boldogító igent. Menyasz- 
szonyok körében a divat nagyon 
népszerű, az ifjú férjek már ke- 
vósbbé helyeslik!

*
Jobban barnít a Vitai Rio krém!

-u-
Förstner-nővérek kiárusítja tavaszi 
és nyári modelljeit.

*
A HÍRES HAJDÚSÁGI VÁROS

BAN — írja a Notesz egyik olva- 
sója —, láttunk két fehér zománc
táblát, két szomszéd ház falán. Az 
egyiken ez állt; Dr. Méii Lajos 
ügyvéd. A másikon: Perli Gáspár 
mérnök. Uraim! Nem lehetne a ne
veket, vagy a foglalkozást kicse
rélni?

*
CRONIN, a nálunk is népszerű 

angol regényíró a legnagyobb tea
fogyasztók közé tartozik. A teás
kanna mindig ott áll az íróaszta
lán. Egy ujságírónő a napokban 
meglátogatta és megkérdezte tőle, 
milyen gyorsan dolgozik, mire azt 
felelte: Literenként száz szót szok
tam írni! *

Vígopera a Károlyi-kertben. Hétfőn 
%9-kor Ballet est. Sylvia, Tékozló 
fiú, Bolero. Vez.: Endre Béla.

*
AZ ELSŐ ÉS UTOLSÓ HANG

VERSENYÉT JÁTSZOTTA ugyan
azon este Londonban két zon
gorista. Az egyik a tízéves Colin 
Sherratt, az új angol csodagyerek 
éa a másik Adelina de Lara, a 75 
éves nagy művésznő, aki annak
idején szintén csodagyerek volt és 
most, 75 éves korában mondott 
búcsút a hangversenytermeknek.

*
BARBARA .STANWYCK most 

tért haza hosszabb angliai tartóz
kodásáról New Yorkba — egyetlen 
kitaposott pár cipőben. A többit, 
ötven párt, elajándékozta a szállo
dák szobalányainak, akik bánatos 
szemmel nézték a gyönyörű cipő- 
gyűjteményt . . .

A R E G G E L
Megjelenik minden hétfőn 
é* plrosbetüe ünnep után

A «erkesxUsért PARTAY TIVADAR
a kiadásért LAZAR MIKXOs felelős.

Itfaztfató: TÍMÁR SÁNDOR
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V.. BaJcsy-Zsilinszky-út 78. Telefonok: 
Szerkesztőség: 129-Ü79 és 128-345. 

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

Ps?z$abnndák ^ m n * • ^seieiípapirtnr ry válanztókban, 
PIckóij, fizetési kedvez* 

mennyel

S Z E M E R E
bzü esnél,

ERtfSfcBET-KÖRUT 
IViftscriíte emeleten! 

M FT KJJTALAPJI

Szépen faragott

e’efónfcsnt
figurái és enlckot

veszünk

6 . U I W I T Z
i\ P á r is i-u tc a  9. sz. 
V»irosház utca sarok.

u ~Jf * • ;:nr u r. iw.w
ic"hitiét

!!•/.. rk H A .! f M A N M 
Woeny-u, 'o. II, em. e 

Tei, I 223-*97.

veszek

7.@!Inka Sándor 
VII., tâiksa-u. 5.
Tol. : 425—698.

V E S Z E K
GÁZ «S VILLANY  
H Ü TÖ SZBK RÉN Y T

magas napi áron

A U D I O N
VI.. NAGYMEZÔ-U. 31. 

Telefon : 123-12».

Perzsaszcnyeg
Vétel-eladás. UNGAR, 
Klrüf-m. IC Rákdeol-út dl

BUNDÁK
íérn I R H Á K

előnyös föltételekkel
S Z E M E  R Eszűcsnél,
ERZSÉBET*KÖRÚT
M á so d ik  e m e le te n

i.if? <if italén*

asztalok,
minden mennyiségben

NCPSZ1NHAZ-UTCA SÍ 
TELEFONI 189-274

Á L L Ó N
átlűtftzrt-, es i!-, v ih a r -  é s  ló d c n k a k á l
M Á R T O N  é s  S Z Á S Z

V » , G r ó f  T e l le k »  P á l - u t c a  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
I l VU-, Er/Hébot-körftt 44.L-'feVSwiíi/wü/dua j (Iíoyn, mo/jVa, H/.(.Irii,(.n)

Készp énz vásárlás esetién 
Augusztus 1-tcíl
szabott áraimból j ÿ /  engedmény

HALÁSZ l5Trt" BlTÖSI
Vili., Üllői"At 3©• Mária utca sarok.

Sürgősen átadó

nngy üzleti
és Ü S e m i i e l y i s é g e k
FELLNËR 12-97-92

Í R Ó G É P
vétel, oJndáf*

ÍDS8 ta OC03Y
AUrtofa-utca 13/
Tolofnn: 722- 024,

2 db írógépei
2 db

számológépei
vennék SÜRG Ő SEN.
• Te..: 122.053

K O LESA , Markó.u. 33

Nép komb. szoba 
2 4 0 0  Ft

2980 Ft
2 szőni.
1) db.-ból
Remek
la szóvolt*?!
ftupor 10 drh
4180 Ft
HAI6
1430 Ft
Szép diófa,
2 0 2 0  F i
Romok
3 0 4 0  F t
Konyhák 
nagy választék.

Olcsó árak

IRÚGÉP
Bzdmolópróp 

Jav liés— karban t,art 
vótcl —clttdAa

Kov&cv Aladér 
vállalat VII.. Nagyatád* 

Szabó-utca 46.

Te:-.. 428-141

Oiánozás
Takarítás

F I S C H E R
Bajé»-. Zsihnsíkyútő®  

Telelőn: 128—077»




