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Û &  Ê t a n y á j á n a k  22 é v e s  g y i l k o s

1 o s l i í je t i  r o m h á z  t i tk a ir a  fé n y  d e r ü lt  v a s á rn a p
Szombat délután 3 órakor bcr-

reyni kérdett a telefon a főkapi
tány. ág központi ügyeletén:

— H a lló !... Halló!! Kérem itt 
borotválkozik nálam Iványi Á r 

pád, a Batizfalvi-szanatóriumbeli
gy ilk os ... Jöjjenek ért»  azonnali 

Izgalom futott át a detektívszo- 
bákon. ami érthető is. mert

a rendőrség több mint egy éve keresi már a Batiz- 
falvi-szanatórium épületében megölt Hübsch Adolf

kereskedő gyilkosát, Iványi Árpádot!

A betörési főcsoport vezető-helyed- i rosan összefügg Iványi történe 
tese, Marosi Antal százados és tével.

másS urak y Károly százados
nyomozókkal együtt gépkocsiba 
ugró t, szirénázva, az utcákon 
feltűnő sebességgel száguldott az 
amo a Ncfelejts-utcai borbélyüz
let jelé. Egy másik detektívcso- 
port megállított az utcán egy 
gépkocsit is  ők is utánavetették 
magokat a főkapitányság riadó
autójának, mialatt a száguldó kö
vük előtt az egész* útvonalon le
állították a forgalmat a közleke
dési rendörök. üt. perc múlva 
m, -álltak az autók a Nefelejts- 
utcui borbélyüzlet előtt, de a tu
lajdoni s sajnálkozva fogadta a 
detek ti veket*

— Az urak elkéstek! Iványi há- 
rom p rec távozott. De azt mondta-
Még v iszatér. . .

A d< I'. ti vek razziái rögtönöztek 
a környéken, de sehol sem találták 
a kőié ott gyilkost. Meghagyták 
Radar. Sándor rendőrszukaszveze- 
tőn aki a közelben teljesített 
őr zeiru.s szolgálatot, liogy figyelje 
tt borbélyüzletet és ha visszatérne, 
fogja el a gyilkost. Múltak az 
órák, mikor végre 0 óra után K o
dás sznkaszvezető észrevette, hogy

Kéri-Krausz megölte a Batiz- 
falvy szanatórium épületében 
Kónya Istvánnét és Huzlicza 
Erzsébetet: mind a kettőt le

ütötte, majd megfojtotta.
Kéri, akit „Kövér Lacinak" Is
mertek az alvilágban, rettegett 
ember volt. A  bikaerős boxbaj- 
nokról tudták, ha „rájön" a gyil- 
kolási vágy, nem beszámítható és 
legjobb barátját is képes meg

ölni. Kéri-Krauszban ezt az őr
jöngő gyilkolási mániát állítólag 
az lobbuntotta lángra, hogy felesé
gét és gyermekeit megölték a nyi
lasok. Amit Iványi elmond Kéri- 
Krauszról, azt jegyzőkönyvbe ve
szik és most Iványi az elhagyott 
Batizfalvy-szanatórium gengszter- 
tanyájáról beszél, ahol

megaláltók nemcsak Kéri- 
Krausz áldozatait, Kónya Ist- 
vánnét és Huzlicza Erzsébetet, 
hanem Hübsch Adolfot és még 

három holttetemet is.

Kettőt ütöttem a fejére. . .  hörögni kezdett. Hosszú 
Klári, a Mária barátnője rongyot vett elő és betömte

a száját.

„Mária e lm egy...“

(‘gy feketeruhás fiatalember
kopog be

e borbélyüzlet redőnyén.
— Igazolja magát! — kiáltott rá

* rendőr.
A fiatalember elővette az ira- 

ö Szabó Arpéid . . .  szlovákiai
menekült!. . .

Kudus nan láitt neki, elfogta, 
megkötözte, majd egyik kezével 

a lilán vonszolva a gyanús 
Kiút, telefonhoz ment és értesí- 

a főkapitányságot. A lig múlt 
m huny porc, már meg is érkezett 
a riudóuuté) és

a detektívek nyomban felis
merték Iványit.

Negyedóra múlva a 22 éves gyil
kos mar a főkapitányságon volt,I V  I l  V W M - ,

tiiiol megkezdődött a kihallgatás: 
érák— "  ■■ ■ - •
b rnjo. világosság derült a már 

> ‘í/zelt Kéri Krausz László agy

on át pergett a borzalmak

tori Európa boa bajnok gaztelteir 
s- A Kéri líruusz-rémregénu szíegeny szó

— A  romos, elhagyott Batizfal- 
vy-szana tóriumba 11)46. január 
30-án költöztem Szűcs Máriához, 
aki jó volt hozzám, a toloncház- 
ba kosztot hozott nekem: ott csa
vargásért és zsebtolvajlásért tar
tózkodtam ... Szabadulásom után 
mayához vett és ott éltünk Nagy  
Lacival, a „haverommal", aki 
pincér volt a Nefelejts-utcában, a 
,,Balaton" kocsmában. Február 
26-án Mária elment hazulról, hogy 
„palit fogjon" magának ... M i
velhogy a pénzünk fogytán volt 
m ár!. . .  9 óra tájban, este, haza
jött egy hatalmas termetű vörös 
emberrel. A vörös ember tökré
szeg v o l t . . .  Mária a Bethlen-ut- 
cai „Corsó" kávéházban szedte 
f e l . . .

— Ez volt Hübsch Adolf?
— Igen, ez volt a Hübsch ...  

Mária úgy befűtött a kályhába, 
hogy elkábultunk a hőségtől. Még 
mielőtt hazatért volna Mária, 
kártyáztunk. Nagy Lacival, Sánta 
Lacival és két ismerős rendőrrel. 
Mária azzal jött haza, hogy

„hozok egy palit, de azt ki 
kell nyírni.. “

A két rendőr elekor felkelt és el
m ent... Mert ők nem akarnak 
semmiről tudni, nem akarnak 
belekeveredni. Amint elmentek, 
Máriának négy barátnője érkezett, 
akik közül hármat sikerült elkül
deni. De egy ott maradt. Hübsch 
holtrészegen feküdt az ágyon. 
Először csak le akartuk vetkőz- 
tetni, hogy azután kivigyük a li
getbe. De Mária azt mondta, hogy 
meg kell ölni, mert ha kijózano
dik, a rendőrségre megy és fe lje
lenti ő t ...  Akkor eloltottuk a 
lámpát. . .  Mintha mi is lefeküd
tünk vo ln a ... Hallgatóztunk! 

•Hübsch mélyen a lud t... És ak
kor . . .

— És akkor, — faggatják to
vább a detektívek.

Iványi egykedvűen vállat von és 
nyugodtan, mintha arról volna 
szó, hogy hozzáláttak — mondjuk 
— egy ébresztőóra szétszedéséhez, 
így folytatja:

99Akkor hozzáláttunk...!“
— Akkor hozzáláttunk a gyil

kossághoz!
— Ki kezdte? — kérdezi az egyik 

nyomozó.
— Előbb én ütöttem kettőt, a 

tarkójára ököllel, hogy elkábul
jon. Az volt a terv, hogy a kábult 
embert levisszük és ott öljük meg. 
Ilübsch azonban nagyon erős volt,

az ütésekre felébredt, feltápász- 
kodott, nagyokat káromkodott és 
el akart menni. De Mária meg
nyugtatta, azt mondta neki, hogy 
álmodott, senki sem bántotta, 
mire újra lefeküdt. Én akkor me
gint kettőt ütöttem a tarkójára, 
mire e lkábu lt... A kályha mellett 
áesszekerce állt, a falhoz tá
masztva ...

Ara forint

De tovább hörgött. . .
A  gyilkos szünetet tart.
— És aztán? . . .
— Azt mondtam Nagy Lacinak: 

„Csináld te tovább, én már nem 
bírom a m u n k á t..." Laci még 
három ütést mért a tarkójára, de 
lliibsch még tovább hörgött. 
Akkor

Borzadva hallják az edzett ideg
zetű detektívek a rémi anya me
séjét. De a lányosarcú, 22 éves 
gyilkosnak még a szempillája se 
rezdül, amint raccsolva, de folyé
konyan «regéli el gyilkosságának, 
rablásainak és útonállásainak tör
ténetét.

Mária kapta fel a baltát és az 
élével vagy ötöt ütött Hübsch

homlokára.

Közben elmondja, hogy előbb
átmentek a szomszéd szobába 
Kéri-Krauszhoz, hogy segítsen 
neki.

— De Laci bácsinál nő volt, 
azt mondta, hogy

nem ér rá most gyilkolni!
Különben is, ez a mi dolgunk,

végezzük el egyedül, ő semmit 
nem tud, semmit nem látott. . .  A  
gyilkosság után le akartuk vinni a 
holttestet a pincébe, hogy a csa
tornán át engedjük le. Nagy Laci 
és Hosszú K lári előrement, én 
Máriával visszamaradtam, hogy 
megosztozzunk a 80 m illió pengőn, 
amit Hübschnél találtunk. Mikor 
láttam, hogy Laci és Klári nem 
jönne Ve vissza, utánuk mentem. A  
kapuban álltak és arról beszéltek, 
hogy ők bizony meglógnak, mert 
a hullát úgyis megtalálják és 
akkor ők rendőrkézre kerülnek. 
Gondolkodás nélkül velük mentem. 
Pénzem volt elég. Kimentem Er
zsébetre. az ismerősömhöz, onnan 
meg a Nefelejts-utcai borbélyhoz, 
akinek a boltja előtt most elfog
tak . . .  A  borbélynál olvastam az 
újságokat és azokból megtudtam, 
hogy keresnek.

Farsang volt, igyekeztem elvegyüni a tömegben. A  
gyilkosságot követő éjszakán három bálban is voltam,

majd hajnalban kimentem Kelen
földre és Szlovákiába utaztam.

Pontosan elmondja, hogy Szlová
kiában betörésekből és utonállá- 
sokból élt. Legutoljára két csend
őrtiszt lakását fosztotta ki. Mikor 
a szlovák rendőrség a nyomába

ered, forgópisztolyból több lövést 
tett a rendőrök felé és az egyiket 
súlyosan meg is sebesítetle. Most 
már meleg volt a lába alatt a 
talaj, igyekezett visszajutni Buda
pestre... Hátha elfelejtették már 
a gyilkosságot...

Két napja nagy betörést követett
el a hazatért gyilkos

Egv vas nélkül érkeztem haza. 
Két, napja

Budán törtem be, falbontás-
sál. Kétszázezer forint értékű 

ékszert vittem e l...
A Teleki-téren értékesítettem, alig 
2000 forintért.

De most már fáradt a gyilkos. 
Máriáról kérdezősködik. A  detek
tívek elmondják, hogy Szűcs Má
ria a gyilkosságot követő reggel a 
főkapitányságra sietett és úgy

akarta elterelni magáról a gya
nút, hogy mesét mondott: amíg 
távol volt, meggyilkoltak a laká
sában egy fé r f i t . . .  A  detektívek 
azonban gyanút foglak, megbilin
cselték Sücs Máriát és szomszéd
ját, Kéri-Krausz Lászlót is, aid 
„Késes László műbútorasztalos" 
néven élt a romszanatóriumban. 
Szűcs Mária mindjárt bevallotta a 
gyilkosságot, Kéri pedig, aki azt 
sem tudta, miért vitték be a ren
dőrségre:

magától vallotta, hogy két nőt ölt meg, akiknek a 
holtteste a szanatórium pincéjében van«elásva!

A felásott kertben meg is találták 
a két szerencsétlen asszonyt s ta
láltak még három holttestet is: 
ezek a nyilasok áldozatai voltak! 
Különös, hogy Kéri ott ásta el ál 
dozatait, ahova a nyilasok a ma 
guk áldozatait temették: ugyan

azok, akik megölték feleségét és 
gyermekeit! Kéri-Krausz László 
akasztófán fejezte be életét, Szűcs 
Máriát pedig életfogytiglani fegy- 
házra ítélték.

Vasárnap reggel helyszíni szem
lére vitték Iványit, aki idáig nyu-
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godt volt, de most eltakarta az 
arcát, borzadva lépett be a szo
bába, ahol nyilkolt. Aztán a de- 
te! i;vek unszolására eljátszotta, a 
g y  I. osságot. Egész vasárnap tó
vá bo faggatják a fiatal gyilkost, 
akinek egy kívánsága volt: hogy 
rágyújthasson. Nagy füstfelhöket 
ereget, délutánra megnyugodott, 
mosolyogva, nyugodtan meséli a 
detektiveknek a betöréseket, az 
útonállásokat, a gyilkosságokat.

— Ezek jelentéktelen kis ese
tek . . .  —  mondja.

Sziráky és Marosi századosok 
vezetésével folyik a munka: mi
után bevilágítottak a Dózsa 
György-úti kísérteties átadató- 
rlum  titkaiba, most megindult a 
hajsza, hogy kéz rekerítsék Iványi 
tettestársait

Nagy László pincér Szlovákia* 
ba szökött és jelenleg Nagycen- 

ken tartózkodik.
A csehszlovák hatóságok bizonyá
ra elfogják és átadják a magyar 
igazságszolgáltatásnak!

Csejkey E rn ő
a N em ze ti B ank e ln ö k e  vasárn ap  az ábránd

k e rg e tö k rő l b eszé lt G yőrben
Győr, augusztus fo.

(A Reggel kiküldött tudósítójá
nak telefonjelentése.) A  Függet
len Kisgazdapárt a győri Széclie- 
nvi-téren vasárnap délelőtt vá-

i riasztasi nagygy ülést Á .---- i- ̂  i-i. A  —LcUlUlt.
ünnepi szónok Csejkey Ernő volt, 
a Nemzeti Bank elnöke.

%

— Erős ellenzéki hangot, ütöttek 
meg egyes képviselők, akiket ki
zártak a pártból, — mondotta. — 
Kérdés, hogy az erős ellenzéki 
hang használ-e ma az országnak? 
Perdöntőbb, hogy a Kisgazdapárt 
erőben, egészben, vagy pedig szét- 
forgácsolódva kerül-e be a parla
mentbe! A  Kisgazdapárt sohasem 
adta fel programját. A  mai ellen
zék csak akkor valósíthatná meg 
terveit, ha többségre jutna, erre 
azonban nincs semmi kilátás. 
Azok a szavazatok, amelyeket az 
ellenzékre adnak* elvesztek, mit 
sem használnak, mert semmit sem 
tudnak elérni a kormányzásban.

Nem szabad ábrándokat ker
getni, reálpolitikát kell foly
tatni, a valósággal számolni!

A  gazdaságpolíikáról szólva ki
fejtette, hogy a bankjegyforgalmat 
akkor növeli a Nemzeti Bank, ha 
a termelés is fokozódik. Csak így 
lehet elkerülni az inflációt! Az 
árak emelkedése ne tévesszen meg 
senkit, ez nem inflációs, innem 
világjelenség. A  hároméves terv  
hároméves költségvetés. óriási 
b eruházásokkal. Megvalósítása 
emelni fogja az életszínvonalat; 
Ehhez azonban

politikai béke

kell.
Csejkey után Csurgay István, 

majd Thuróczy Gézámé volt nem
zetgyűlési képviselő beszélt nagy 
hatással.

Győrben izgalmas választási 
harcra van kilátás, mert itt méri 
össze erejét Csejkey, Bán, itajlc, 
Peyer, Parragi és Barankovic*.

Tizenegy kérelmező k ö z ü l  
egyediül Y  entent ajánlja, felvételre

az UNO bizottsága
A newyorkr rádió jelend, hogy az Egyesült Nemzetek tagfelvételi bizottsága, befelezte a 11 tag

felvételi kérelme vitáját, A bizottság a 11 kérelmező közül csupán az arab királyság, Jemen felvét* ét 
ajánlja. Ezek szerint a délkeletpuropai államok, köztük Magyarorszag felvételét most sem ajanUak.

Egész Anglia várja 
Attlee vasárnap esti rádióbeszédét

Székesfehérvár lelkesen 
ünnepeli© Shvoy Lajosi,
aki 20 év© megyéspüspök

Több, mint tízezer ember árasz
totta el a székesfehérvári püspök 
palotájának kertjét, ahol lelkese
déssel köszöntötték Shvoy Lajos 
püspököt abból az alkalomból, 
hogy 20 éve lett az egyházmegye 
főpásztora: éljenriadallal, tapssal 
és kendőlobogtatással üdvözölték. 
Mindszent y József bíboros her
cegprímás személyesen nyújtotta 
át a püspöknek kinevezési iratát, 
mely szerint X II. Plus papa pá
pai trónállóvá nevezte ki. Meg
kapó látvány volt a székesegyház
ban ^tartott mise, amelyet a 
püspök pontifikáit. Az egyházme
gyéből több mint kétszáz pap je 
lent meg, fehér karing ben, a m i
sén, utána ünnepélyes Te Deum 
volt. Az egyházmegye küldöttsé
geit fogadta ezután a püspök. A  
papság nevében Potyondi Imre 
püspöki helynök, az egyházközsé
gek nevében Csitáry Emil, a ta
nítóegyesület megbízásából Prackl 
Gyula mondott köszöntő beszedet. 
Az ünnepségeken megjelent Bá
náss László veszprémi püspök is, 
a szeretetebéden pedig Gáspár 
János dr. székesfehérvári polgár- 
mester és Esterházy Móric mon
dott beszédet A  Független Kis
gazdapártot Antal József volt mi
niszter és Tmplom Ferenc főtit
kár képviselte.

London, augusztus 10.
Vasárnap este 9 óra 15 perckor 

Attlee miniszterelnök rádióbeszédet 
mond Anglia gazdasági nehézségei
ről, A vasárnapi lapok — a „Daily 
Herald" kivételével — erősen bí
rálják Attlee programját. A  „Daily 
Telegraph" első oldalának nagy 
címe:

„A kormány a ló elé fogta a
szekerét!"

Cripps pályájának legnagyobb si

kerét aratta parlamenti felszólal-, 
sával, amelyet azzal fejezett be, 
hogy a kormány nem adja fel álla
mosítási reformpolitikáját. Az ame
rikai filmek 75 százalékos jöve
delmi adója ellen szenvedélyes 
sajtókampány indult meg Ameri
kában. A  tőzsdén zuhannak a film
vállalatok részvényei. Az Univer- 
saH’ilm elnöke Londonban kijelen
tette, hogy a holhvoodi filmipart az 
Attlee-javaslat alapjaiban rendíti 
meg és a haszon 50 százalékkal 
való csökkenése várható,

Vasárnap : 1$00 választási népgyőlés
Vasárnap a koalíciós és ellen

zéki pártok 1500 népgyülést tar
tottak országszerte. Huszonnégy 
megyéből az eddig beérkezett je
lentések a kisgazdapárti szónokok 
lelkes fogadtatásáról fszámolnak 
be,

a közel 350 kisgazda népgyÜ- 
lésen 400.000-re becsülik a 

hallgatóság számát

és eddig egyetlen jelentés sincs, 
amely ki ne emelné, hogy a gyű
lések összetűzés és rendzavarás 
nélkül, nyugalomban folytak, le.

rendkívül mély benyomást tett 
Orosházán a sokezernyí paraszt 
hallgatóságra Dobi István és 
Szabó Árpád hatalmas, meg* 

győző beszéde.

Különösen nagy és együtt
érző közönség _ hallgatta vé
gig Pártay Tivadar beszédét Aba- 
újszántón, Kovács Istvánét M ó
ron. Mihály fi Ernő miniszterét 
Kálkápolná.n, Z. Nagy Ferencet 
Tisza földvárolt, Mátóffy Gézáét 
Szabón, Kiss Lászlóét Monoron, 
Pesti Lászlóét Kiskörösön, Barth a 
Albertét Tóalmáson, Antal Józse
fét és Bencsik Gyuláét Barcson, 
Gulácsy Györgyét Fehérgyarma
ton, Taksonyi Jánosét Gyönkön, 
Erőss Kálmánét, Szentgotthárdon, 
Bencze Imréét Keszthelyen, Dulin

E  h é le t t  széf k ü ld ik  a K a l l ó s  
K o m p a s z  e lső  U ö í c í é t

A Kallós Kompasz első kötete (a Eel- 
szabadulás utáni első ltompasz) elké
szült és e héten megkezdődik szétkül
dése a megrendelések sorrendiében. A 
2U-ik évfolyamban megjelenő . 'gazda
sági, Pénzügyi. <s Tőzsdei Kompasz" 
első kötete tartalmazza a minisztériu
mok, az állami intézmények, államosí
tási központok bizottságok, tanácsok, 
kamarák, szakszervezetek, a munka- 
közvetítő hivatalok, ü/.cmt bizottságok 
legújabb adatait. Közli a kompasz a 
bankok, biztosi lók, szövetkezetek leg
újabb személyi adatait es forintmérle
geket.

wm mw

Jenőét Sárospatakon. Pápán és 
Zircen Ortutay Gyula és Katona 
Jenő tartottak lelkesedéssel foga
dott gyűléseket. Katona Jenő 
Dobi Istvánnak, a Kisgazdapárt 
elnökének történelmi szerepéről 
mondott megrendíts beszédet. — 
Dobi tudja, — mondotta Katona, 
—- hogy

a. magyar föld népe kezébe 
adta végső bizalmát.

Dobi tudja, hogy az ember csak 
azt a keresztet köteles túron vál- 
latra venni, amit. a sors ácsol 
neki, amit Isten keze rak rá. De. 
Spha. nem azt, amit emberi önzés, 
haszonlesés, kufárság, gonoszság 
eszel és mér ki számára.

Benne igazán Tiborc, a magyar
történelem nagy némája kiált

fel,
az eddigi sorsának mélyén elre
kedt hangtalan 'magyar, A Kis
gazdapárt listáitól függ végső fo
kon. hogy lesz-e a magyar pa
raszt? ágnak igazi politikai képvi
selete és a magyar demokráciá
nak a munkásság mellett másik 
tartó oszlopa. Antidemokratikus 
elemeknek még irmagul sem sza
bad visszakerülni a, dunaparti fé 
nyes palotába, amely most talán 
valóban az ország, a nép házává 
válik.
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a haladó szóllemü 
értelmiség hetilapja

F ö B z c r k o p z t ő :

OLTVÁNYI IMRE
Felelő» szerkesztő :

K A T O N A
«

M e g j e l e n i k  m i n d e n  

csütörtökön 
változatos tartalommal

V A S Á R N A P I  JELENTÉS
1.

Ma reggpl félhétkor, lapzártáig hi
telesen feldolgozott adatok szerint 
hatszázezer ébresztőóra kezdett ber-

hölgyek
mondtak

mindkét esetben iqopi

3.
A toloncházban ma ez volt *7 

ebéd: lebencsleves, káposzta főzetek
regni szerte, az országban. Am ennek ég marhahús, öröklakoknak megen- 
az ébresztőórának ma más volt a ge(jték, hogy az ablakban nspozza- 
hangja, mint amilyen tegnap volt és Igen sokan keresztrejtvényt.
holnap lesz, ez vasárnapi csengetés 
volt, friss, üde és jókedvű é.s bujkált

fejtettek, mások levelet írtak. Pa
nasz általában nem volt senkire.

benne némi cinkosi elnézés is. Még Szabadulés nem történt. Szombat
ra lehetett aludni tíz percet, Ilárom- 
negyedhétkor kávék gőzölögtek, Öt 
perccel később bonyolult shortok ke
rültek elő a fiókokból és szemüveges 
ketlőskönyvelők, beverlyhillsi úszó
mesternek öltözve vasárnapi-illatú 
lépcsöházakban bandukoltak lefelé. 
Tömött 6-osok, 49-esek, 61-esck,

éjjel tizennégy szállóvendég érkezett.

4.
Délután otkor ez volt. a helyzet : 

kisebb convoyok indultak, nyűgöt, 
délnyugat irányából a város jele 
Negyedhatkor tűnt fel az első be
felé igyekvő tömött 81-os, központi

63-asok és 81-esek vonítottak a síné- utasítás szerint megkettőzték a járó
kén és különösen a hűvösvölgyi vi- tokát. Ekkor már a 22-es autóbuszok 
szonylalban már flörtölc szövődtek a is zsúfoltan és bőgve zúdultak lefelé 
perronon. Hétkor kifutott a balatoni a Budakeszi úton. A körúton föltün- 
gyors, étkezőkocsijában a Train tek az első rövidnadrágosok, valami- 
Bleuliöz illő könnyed hanyagsággal vei később zúgni kezdtek az espressó-
rendelte meg teáját néhány mackó 
ownrallos, szandálos férfiú és kék

gépek és sisteregni a szódásüvegek, 
aaposok már új töltésért mentek a

sárga „szekszepil-lengébe" ' öltözött \ pincékbe. A strandzsákokból tömlő- 
hölgy, Fellobogózott teherautók fu- formájú kabátok és csőszerű nadrá-
tottak az országúira és háromszúz- 
ötven kilométer körzetben kis csapa
tok vágtak a hegyeknek, Kőszeg felől

gok kerültek elő. Legfrissebb jelentés 
szerint a Disznófőnél történt leány
kérést sztornírozták és 9 esetben

a Hcrmann-forrás irányába, Pécsről | megbeszélték a válást. Szépilona ek
et Mecsekre, Nyíregyházáról a Sós
tóra és Debrecenből a Nagyerdő felé.
A nap oly diadalmasan úszott az 
égen, mint egy a2ürrealista íestmé-

kor még tartót a magét...

5.
Ekkortájt azonban már halvány

nyen narancssárga hajó kobaldkék k6ke"  kd“  Ç f ,  «  A u:’
tengeren A legpontosabb «rtwflléMk « “ * • * • *  *
szerint a «városban aafznemttenezer df ott »  ^ 'terv ietek fölött, A vurat 
kiránduló volt. ebből hatvan Mutter,ba,n- 9 UhRutl színházban Makers-
strandoló (Hétezerkitszdzan vissza 
feküdtök )

tották a táblát, minthogy azonban az 
előadás folytatólagos, csakhamar le 
is vették. A  Sárkány üzemzavar kö
vetkeztében két percig állt vaksötét- 

Kiküldött munkatársaink százai I ben az alapúiban. Hófehérkéből P i
n t  jelentik a délelőttről: „ Tizenegy- I *oska lett. Roskadozó villamosok dó
kor a Hűvösvölgyben már tábla volt, hödt zakatolással Igyekeztek a város 
a Szabadsághegyen, is zsúfolt ház. De felé. A terraszok ekkor már egyhe
ti 12-es autóbusz még mindig tömöt- folytak, mint, tarka szalag a házak 
ter, asztmás lihegéssel kapaszkodott ivében, .a balatoni gyors étszágul- 
íölfeló a Malinovszky-fasornn. A d°ft Lellén, elcsigázott férjek ciga- 
belüő körutakon már éledt, az élet, rettáztak nyitott ablakánál. Lap
áé a belváros üres volt még ekkor. \ zárta előtt öt perccel jelentés érke- 
A Palatínuson már „elfogyott.“ a fcc- *ett az első verekedésről, amely a 
bin, szekrény, külön borravaló elle- \ Fogaskerekű autóbuszmegállójánál 
nőben zsákot, még lehetett kapni, történt. Koldusok eddigi lózungja 
Hozzávetőleges becslés szerint, hu- —20 forint, amely azonban ‘Miéiig
szonháromezren nyüzsögtek a stran- móg javulhat. Az alkony mind kó
don. A Gellértbon múr csak csere- kebb lett és mind bizonytalanabb,

tette a körvonalakat...
<»

Ekkor Szépilona is elesett

H í l á u  P é t e r

alapon, lehetett, fürödni — egy kijött 
a vízből, kettő bement. Tudósítóink 
telelnnjelentése szerint, délig mind
össze két leánykérés történt: egy 
Szépilonánál, egy a. Disznóidnál. A

Hogyan halt meg Halász Lajos?

■|,,dwwevii**rw»»v mimw

Fájdalomtól porig .sújtva tu
datjuk mindazokkal, akik is
merték és szerelték, hogy a 
le.gönfeláidozóbb gyermek, fi
vér, rokon es jóbarát,

Dr. Pósa Imre
orvos

nincs többé.
F. hó 11-én. hétfőn deli 

egy órakoi a rákoskeresztúri 
zsidó temetőben helyezzük 
oiök nyugalomra.

Örökké gyászoló családja, 
barátai nevében

DR. DEÁK FAL _
zws w&mm

Bator embert, és érdekes egyéni
séget., a jog és !) szabadság el
szánt. védőjét, temették el péntek 
délután a rákoskeresztúri temető
ben; Halász Lajos dr. ny. minisz
teri tanácsos, volt sajtófőnököt, a 
kiváló bűnügyi védőt, aki 73 evet 
élt. Halálának körülményei való
ban megráztok. Még a hét, elején 
látogatta meg Weninger Antal 
dr-*t, az Újságírók Szanatórium 
Egyesületének igazgató-főorvosát 
és panaszkodott, hogy rosszul érzi 
magát. A  tőorvos beutalta a 
„Gond viselés" szanatóriumba,
hogy alaposan megvizsgálják egész 
szervezetéi De. Halász csak né
hány óráig tartózkodott a gyógy
intézetben, majd kora délután 2 
ó>ra tájban cl akart menni meg• 
szokott kávéházábfu A kapuban 
Összetalálkozott Weninger főor
vossal, aki szemrehányásokat tett 
neki a türelmetlenségéért és kérte, 
hogy menjen vissza a betegszo
bába. Weninger dr. ezután bement 
a rendelőjébe, hogy betegoivel

foglalkozzék, de kevéssel utóbb 
Halász Lajoshoz hívtak, aki hv 
télen, rosszul lett. Mire a főorvos 
felsietett a betegszobába, —- Ha
lász halott volt! Barátai és tiszte
lőinek nagy tömege kísérte utolsó 
földi útjára, a koporsónál Viktor 
János református lelkész mondott 
szárnyaló beszédet, Kun Andor 
pedig megindítóan búcsúzLafta 
barátai nevében, akik egykor az 
„Otthon“ -körben nap-nap után kö- 
réje gyűltek-

— Vasár nap-cjj „nézeteltérések" 
— szurkálással. Az este a városli
get környékének egyik kiskocs
májában összeszurkálták Szőis 
András 54 éves pályamunkást, 
akit. a M ÁV kórházba vittek. £.F 
szaka félegykor a Veres Pálné- 
utcában volt. verekedés egy ital
mérésben, ahol Vising Ede 2U 
éves gyári munkást szurkáltal! 
össze. Az OTí baleseti kórházba 
vitték.

I G A Z O L V Á N Y K É P
8 órán belül. FOTO PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ
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Vasárnap reggelre e lfo g ták
a le g n a g y o b b  ia lb o n té  b e to ro b a s id á f

Vezérük  cf/f/ nagyvállalat tisztviselője vo lt !
vasárnap reggel, néhány órai 

limita után, valódi dctektívbra- 
j X  sikerült „felgöngyölíteni*'
'„v bandát, amelynek a szakmája 
« M bontásos betörés volt! Szom-
í.tU(lélul,in tűnt fel a detektívek- 
rôk a Teleki’téron egy fiatalcm- 
i (,r áki eredeti plombával ellátott 
szöveteket adott cl végszámra. .VIi- 
. nr Jjoyátlék a főkapitányságra,
^állapították. hogy ^ipöcz Béla 
((/•műves. A S/;iráky-dr*tcklíve.so- 
pórt néhány órán belül elfogta túr- 
gait Pauseh Rudolf foglalkozás 
nélkülit, Saári János kárpitost és 
pcltoscnyi-Bohuníczky Sándor ma-

g ín tisztviselőt, akik már éjszaka a 
központi ügyeletre kerültek.

Ez a négy bandita követte cl az 
utóbbi esztendők majdnem va
lamennyi falbontásos betörését!
Mintegy millió forint értékű árut 

és értéktárgyat raboltak össze. Fel 
voltak szerelve a legmodernebb 
mechanikai eszközökkel: villany fú
rókkal, oxigénvágókkal, különleges 
falbontó vésőkkel és robbantószer- 
kezetekkel. Teherautókon szállítót* 
ták el a zsákmányt. A fürge detek- 
tíveknek csak háromórai munká
jukba került, hogy a Teleki-téren

máris összeszedjenek 200.000 fo
rintnyi értékű bűnjelet. Arany me
rítőkanalakat, arany cigiét latárcá- 
kat, gyémánlékszereket és szövete
ket. Ez a banda követte el a fal- 
bontásos betörést a Sarlós divat
árucég Vörösinarly-téri üzletében, 
valamint Hac.sek és Farkas fotó
üzemében, a Somogyi Béla-uton. 
Vasárnap déüg

26 falbonásos betörést vallottak
be

a banda tagjai, akiket egy nagyválla
lat tisztviselője, Beltosényi-Bohu* 
niezky szervezett meg.

SPo ug rá c z i l a d á r  á l la m t i t k á r

4 4 8  ujj gyermekbénulás 
egy hét alatt Angliában

Az angol egészségügyi minisztérium jelentése szerint az augusztus 
2-án végződött héten 443 új gyermekbénulást jelentettek Nagy-Britannia 
területén. Ez száznegyvenhattal több mint az előző heti megbetegedések 
száma. Hivatalos helyről hangoztatják, hogy aggodalomra nincsen ok, 
mert Londonban, amelynek 9 millió a lakosa, mindössze 53 új megbetegedés 
történt, tehát kettővel több mint az előző héten.

M a rsh a ll jegyzéke
a wa hangion! szovjet nagykövetséghez

NewYork, augusztus 10.
A newyorki rádió jelenti: Mar- 

ihail külügyminiszter jegyzéket intő
iül a washingtoni szovjet nagykövet
iéhez, melyben biztosítja arról, 
hogy az Egyesült Államok kormánya 
mindent elkövet azolqiak az ismeret

len személyeknek kézrekerítésere ős 
bíróság elé állítására, akik becsmérlő 
feliratokat festettek a szovjet nagy- 
követség épületének falaira. A jegy
zékben Marshall külügyminiszter 
őszinte sajnálkozását fejezi kl a kel
lemetlen incidens felett. (MTI)

Vasárnap délután csak 26'4 fok volt 
a hőmérséklet Budapesten!

A nagy kánikula — mondja a Meteorológiai Intézet —  vasárnap 
kora délutáni jelentése, — megtört, Európa jórészét hűvös tengeri lég
tömegek borítják el. Hazánkban is csak 26—28 fokig emelkedett vasár
nap a hőmérséklet, vasárnapra virradó éjszaka pedig csaknem az egész 
országban IS jók alá süllyedt. Gyöngyös és Eger környkén voltak 
kisebb záporesők, legnagyobb volt a csapadék TiszabecSen, ahol 8 m ű 
iméiért mértek. Budapesten vasárnap délután 3 órakor 2(i.4 föle nőit a 
hőmérséklet. Ami a távolabbi reményeket illeti: gyenge szél várható, 
változó felhőzettel, egy-két helyen kisebb futó cső. A  hőmérséklet
emelkedik.

] A  Reggel és az Operaház
A Reggel-ben négy héten át 

emeltük fel tiltakozó szavunkat az 
embertelenség és méltánytalanság 
ellen, hogy az Operaház ridegen 
és szívtelenül leseperje színpadá
ról azt a három művészt, akik 
éveken át szenvedték a nácik 
barbárságát, deportálva voltak és 
most — útilaput köt a talpukra 
az az intézmény, amely megértő 
humanizmussal fogadja vissza a 
nyilas időkben megtévedt tagjait! 
Sokáig magunkra hagyatva v ív 
tuk a harcot, de Ortutay Gyula 
miniszter figyelmét nem kerülte 
ki ez a botrány, sürgősen bele
nyúlt az operaházi dzsungelbe, 
ahol — rendet teremtett! Farkas 
Sándor szerződését máris m egújí
tották, Lcndvai Andor játékmes- 
teri alkalmazásáról folynak a tár
gyalások és Ladányi Ilonkát — 
— akit az igazgató szeretne áthe
lyezni a szegedi színházhoz! — 
bizonyára szinten megtartja tag
jainak sorában az Operaház, nem 
is szólva arról, hogy a nyilas idők
ben kompromittált Rubányi V il
most, akinek a szerződése már 
befejezett volt, a mi érveink e l
hangzása után — nem szerződtet
ték . . .  Örömmel állapítjuk meg a 
miniszter erélyes gesztusát és — 
gratulálunk neki: így valóban a
demokrácia minisztere és a hu
manista cselekszik! (b)

Akiket az összeíró bizottságok in
dokolatlanul hagytak ki a névjegy
zékből, jelentkezzenek a Kisgazda- 
párt kerületi szervezeteiben, amelyek 
azonnal megteszik a lépéseket a sé
relmes intézkedés orvoslására.

a Sze^ ed-C so ií^ riu l-Csan íK a-kS& ííazd íip Irti
liista v e a e tö je

()ry  d e b re c e n i fő isp án  lem o n d o tt
Szeged, Makó, Szentes, Hódme

zővásárhely és a választókerület 
számos községéből álló küldöttség 
kereste fel dr. Pongrácz Aladár 
miniszterelnökségi államtitkárt, a 
Kisgazdapárt országos választási 
vezetőjét, hogy felkérje

a nagy alföldi választókerület 
kisgazdapárti lista vezetőjének.

A kisgazdapárti szervezetek egy
hangúan Pongrácz Aladárt jelöl
ték a lista élére. Pongrácz állam

titkár megköszönte a bizalmat és 
megígérte, hogy

felveszi a választási harcot
a Kisgazdapárt nemzetépílő, nép
szerető, demokratikus program
jáért, amelyet a koalíciós pártok
kal egyetértésben fognak megvaló
sítani. A lista második helyére 
Implom Ferenc főtitkárt, a har- 
madik helyre dr. Tóth László

professzort, a szegedi egyetem rek
torát jelölték. Itt említjük meg,

üry István debreceni főispán 
bejelentette a miniszterelnök
nek, hogy lemond az állásáról.

Lemondását azzal indokolta, hogy 
minden erejével és befolyásával, 
hivatali állásától függetlenül kí
ván résztvenni a választási küzde
lemben a Kisgazdapárt oldalán. 
Érdekes választási hír, hogy a so- 
mogymegyei kisgazdák

Gaál Gasztonnak, a Kisgazda- 
párt nagyemlékű elnökének 
fiát, Gaál Olivér volt nemzet
gyűlési képviselőt újból je

lölték,
továbbá, a nógrád-hevesi listán, 
amelynek M ihályfi Ernő miniszter 
a vezetője, a második vagy har
madik helyre Szabó Vezekényi
Ferenc volt nemzetgyűlési paraszt 
képviselő kerül.

„Mire megérik a citrom és a narancs
Palesztinában <C

Palesztinában ismét felángolt az ellenségeskedés: az Irgun  szerve
zet röplapokat szórt. A:éjjel a palesztinai gyümölcstermelők között, ne 
használják a palesztinai vasútvonalakat, mert m ire megérik a citrom és 
a narancs, felrobbantják és használhatatlanná teszik. A  palesztinai rend
őrség az este foglyul ejtett két zsidó terroristát, akiket a telavivi gyors 
kisiklása után a sínek közelében találtak. A  vonaton utazó brit szabad- 
ságos katonák közül többen megsebesültek. Letartóztatták Issac Rern- 
bahot, a héber nyelvű revizionista lap szerkesztőjét is és ezzel a héten 
letartóztattok száma 41-re emelkedett.

Menyasszonyát akarta kimenteni 
a Dunából — meghalt !

Vasárnap délben nagy strand
élet volt a pestszenterzsébeli 
Dunaparton. Klenács Sándor 26 
éves magántisztviselő, «aki a se
kély vízben állt, észrevette, hogy 
menyasszonya, aki messze beúszott 
a szabad Dunába, fuldokolni kezd, 
majd elmerül a vízben. A  Dunába 
süllyesztett hajóroncsok miatt 
ezen a tájon sok az örvény; ezek
nek egyike kapta el a leányt is. 
Klenács villámgyorsan menyasz- 
szonya után vetette magát, de öt 
is elkapta a forgó. A  fürdőzőle el
szántan segítségére siettek, sike
rült is partra vonszolni, bevitték 
a pestszenterzsébeti kapitány

ságra, ahol azonban hiába fára
doztak életrekeltésén: a fiatalem
ber már meghalt! Időközben érke
zett a hír, hogy menyasszonyát 
Dunaharaszti közelében fogták ki 
a Dunából, eszméletlen állapot
ban, de valószínű, sikerül meg
menteni az életnek.

— Mr. Runke és Miss Rosemary
dünkircheni hős leánya az első 
angol leány, aki német hadifogoly
hoz megy hivatalos engedéllyel 
feleségül. Miss Rosemary Vinall a 
neve, 19 éves, a vőlegény Vilii 
Runke, 23 esztendős.

Á  M o s t  j e l e n t  m e g l

Cégbírósági bead vány minták
egyéni-, társasoógek és szövetkezetek részére

írták; Dr. MÁTÉ F F Y JÓZSEF törvényszéki tanácselnök, Dr. BEDE 
BÉLA tö rvényszéki bíró* Á R A  : 3 0  F o r in t .

'Igj FELD M AN X-FIÍ LE könyvkereskedés „Ügyvédek boltja"
^  Budapest, V . ,  A l k o t m á n y  utca 12. T c l r f o n  : 120 -034 .

NEON-,
világítás-,
fényreklám -.
k ö lc s ö n  b e t ű k  e s  b e l s ö -
KÜLS0 NAPFÉNY V ILÁ G ÍTÁ S : 
y  I* A 1 O S Z K Á R ,  Budapest, Szív-utca 48. Telefon: 12—44— 65.

A T O M F E N Y

Az IBUSZ szept. 2-án ü d ü lő vo na to t
indit az Adriára és Bledbe
Je le n tk e zé s: aug. 21-ig

az IBUSZ-nál, Akadémia-u. 10. IV. em. 
és a z  IB U S Z  ö ssze s irodáiban.

Modern és styl bútorok
na9y választékbaji perzsa- 
Kányegnk. Vétel, eladás, 
(sere/ Fizetési könnyítések!

,< »  V Y I A
f 0 G I I !  A én N É M E T H
■ 2 5 J -  Somogyi Béla-iii 3/c. felelőn : 226*631.

BLOCK NER J.
hirdetdiroda trh fonp/.rttimi 

központ : IV., Városház-utoa 10.
ú jszám ; 185-499, a 188-442

hzAiu váll ozat Innal megmaradt. 
fióki VI.. Ba jcsy  Z s i l i n s z k y ú t  33.

123-642
feleinknek telefonon Is rendelkezésére állunk.
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IREK
Papa az uszodában

A  papa is volt kisfiú, a papá
nak is volt papája, aki elvitte 
uszodába. Most ö a papa, most ö 
viszi a fiát/ rádobja a vízre a 
hatéves kis szőke gyereket, aki 
hörög, kapkod, gurgulázva nyeli 
a vizet és kétségbeesetten néz 
apjára vízbeíuló szemekkel.

— Csak tessék ráfeküdni a 
vízre, aki nem nyel vizet, sose 
tanul meg úszni!

A  kis szőke gyerek egyszer szin
tén papa lesz, harminc év múlva, 
ö fogja vízrebocsátani gyermekét, 
ő fogja mondani: „Tessék vizet 
nyelni !“

Mint egy elegáns aranyhal, 
olyan a kis szőke gyerek, olyan 
a teste, mint a legfinomabb se
lyem, papa nézi a partról, papa 
is volt aranyhal valamikor.

Ma mái* ősz a papa, kopasz a 
feje, feje búbján kisfiús vászon
sapkát hord, ez azt jelenti, hogy 
papa még nem mondott le egé
szen arról, hogy fiatalembernek 
tekintsék.

Szomorú nézni a takaros papát, 
aki trikójában is olyan, mintha 
skatulyából vették volna ki. Pety
hüdt a karja, fehér és erőtlen, 
Papa nem tornászik. Papa nem 
sportol, papa ül az íróasztal mel
lett és pápaszemben dolgozik. 
Papa elmúlt már ötvep éves, a 
háta többé nem egyenek, nyakán 
ráncok látszanak.

Szárazon áll az uszoda partján, 
beszélget egy még öregebb bácsi
val. Még be se ment a vízbe. 
Most is biborheremagról beszél
nek, valami gazdafélével tárgyal
nak. A  gazda vidám öreg ember, 
hetven éves lehet, csupa izom és 
bőr, ő már fürdött, úszott, tussolt, 
levegőn megszáradt ott áll a víz
parton, energikusan1 csavarja ki 
a vizet az úszónadrágjából.

Papa húsz évvel fiatalabb s az. 
mégis sokkal fiatalabbnak látszik. 
Az öregúr harsogva beszél s na
gyokat nevet, a papa halk, csön
des, messzire bámul, közben pö- 
clörgeti a fiatalemberesen szab
dalt ősz bajuszt.

— Papa, papa! — kiabálja a 
kisfiucská. — Papa, gyere be a 
vízbe!

A  szomorú papa megindul a 
vízbe a lépcsőkön. Fogja a kar
fát, lábát félve teszi be a vízbe. 
Összeborzong. Hideg a víz, rette
netesen hideg a víz. Először a 
talp ordít fel. Mi ez? Aztán a 
boka. Aztán a lábszár. Már a 
térdkalács is bent van a vízben. 
Dideregve akar tiltakozni, de 
újabb lépcső következik. Papa 
megmerevedve áll, kisfia mesz- 
t-ziről kiabál felé, pisztráng moz
dulataival: „Apu, apu, gyere'1'

Egy pillanat, a talp megszokja 
a hideget. A  boka is átesett már 
a vad inzultuson, ők ketten a 
talppal s a lábszárral együtt ösz- 
szenevetnek a térdkalácson, mely 
még vacog és félve tiltakozik. 
Még egyet lép, kis száját az ősz, 
de legény es bajusz' alatt, csücsö- 
i ítve megkeményíti. Ott áll a 
papa a válaszúton, úszónadrágja 
együtt vacog a test többi részei
vel, mintha élne a csíkos nadrág. 
Mintha fázna a madzag, úgy va
cog rajt, mintha külön idegei len
nének. Fele vizes papának, fele 
bent van a jéghideg uszodai víz
ben. Most következik a többi, a 
gyomor, a has, a melkas és az 
egész test. A  köldök sötétlö kis 
gyíiszümélyedése félve húzódik 
össze, könyörögni szerelne papá
nak hogy forduljon vissza, ne 
ugorjék be a hideg vízbe. De 
győz az övfeletti legényvirtus, a 
láb is megszokta már a hidegei, 
noszogatja papát, belöki habozó 
testét az uszodába.

Papa felnéz, puha teste pilla
nat. alatt ruganyos lesz, elfelejti 
a fotelt, a puha ágyat, a kávéház 
ka rosszékét, friss lesz a test, friss, 
Higanyos. Papa úszni kezd, csap
kod, hálára fekszik, fiúsán lem
hez ik.

Arcáról eltűnik a kezdődő öreg*

IRODABÚTORT is
KOCSIS JANOS készítőnél vegyen 
Budapest* V., Kédor-u, 20. Tet.s 127-183.

ség fáradtsága, szeme fénylik, 
hátára rásüt a nap gazdag ara
nya.

A  napsütésben papa ősz feje 
egészen ezüst lesz. Ott úsznak 
egymás mellett. Nagy ezüst hal, 
a kis aranyhallal. . .

(NÁDAS SÁNDOR 
írói hagyatékából.)

— Gyöngyösi János — a Pénzin
tézeti Központ új elnöke. A  hiva
talos lap keddi száma közli, hogy 
Sulyok Dezső volt nemzetgyűlési 
képviselőt felmentették a Pénzin
tézeti Központ elnöki tisztségétől 
és helyébe Gyöngyösi János volt 
külügyminisztert nevezték ki.

G A N D H I
s z á g y e n l i  m a g á t

Gandhi Kalkuttába érkezett, 
hogy kivizsgálja a szombati véres 
zavargásokat. Kijelentette az új
ságíróknak, „ha a dolgok így 
meiinek tovább, szégyelnem keli 
magam az egész világ előtt." K i
jelentette még, hogy a hinduk 
„nyilvánvalóan megőrültek és nem 
tudják, mit kezdjenek a kezükbe 
adott hatalommal.1' (MT)

— Halálozás. Hajós Ferenc ügyvéd 
81 éves korában meghalt Csáktor
nyán. A Csáktornyái kerület utolsó 
magyar országgyűlési képviselője 
volt, annak a szabadelvű jogász
nemzedéknek kiváló tagja, amelyik 
az egykori nagy igazságügyminiszter, 
Szilágyi Dezső köréhez tartozott. Ha
jós Kálmán dr, fővárosi ügyvéd és 
volt országgyűlési képviselő testvér
bátyját gyászolja az elhúnytban.

— Változás a népfó'ügyészség 
vezetésében. Szűcs János dr., a 
népfőügyészség vezetője, hamaro
san megválik állásától, mert az 
igazságügy minisztérium adminisz
tratív államtitkára lesz. Utódául 
valószínűleg Nagy István dr. nép-
főügyészhelyettest nevezik ki.

*
— A magyar filmvilág egyik leg

népszerűbb vezetőtagja, Palu- 
gyay Miklós dr., a Paramountnak 
sokéven át volt ügyvezető Igazgatója. 
Amikor Budapesten megalakult a 
Mopex-filmvállalat, ennek az élére 
Palugyay Miklóst állították. Palu- 
gyayt most a Paramount visszahívta 
és külföldi poszton bízta meg a 
Paramount vezetésével. Palugyay 
budapesti pozíciójára Matzner Ká
rolyt nevezték ki vezérigazgatónak. 
Matzner negyedszázadon keresztül a 
budapesti Fox filmvállalatnak volt 
az ügyvezető igazgatója.

Újabb belpolitikai válság 
Franciaországban

London, augusztus 10.
A francia parlament az este újabb 

megpróbáltatás elé került. A nehéz
séget az algíri alkotmány vitája ve
tette fel. A képviselöház 149 szava
zattal 134 ellenében a kormány ja
vaslata mellett döntött. A Rumadier 
által felvetett bizalmi kérdésben 
hétfőn szavaz a nemzetgyűlés. (MTI)

— Egy hete robotoljak a válasz
tási összeíróbizottságoknál azok a
munkanélküliek, akiket napi 12 fo
rintért reggeltől estig dolgoztatnak, 
de boldogan foglalták el az alkalmi 
íróasztalokat, hogy legalább két 
hétig legyen valami jövedelmük. 
Az első bét végén éhes szájuk vár
ták szegényes otthonukban az első 
60—R0 forintot. De az „Illetékes 
hely" nem intézkedett és vasárnap 
reggelig bizony nem kaptak egy 
fillért sem.

— Meg jelent a Politika. A vezércik
ket Dobi Istvánról írta Katona Jenő. 
Szabó Zoltán cikke Gulllwor új má
zasairól, Hónai Mihály András vissza
emlékezése egy ellenálló csoportról, 
Gogolák Lajos beszélgetése Balogh 
Páterrel. Argus portréja Pfeiffer Zol
tánról és sok más érdekes cikk talál
ható a gazdag tartalmú lapban.

— Házasság. Fried Piroska és 
Udvaros György házasságol kötöt
tek. (Minden külön értesítés helyeit.)

— Orvosi hír. Dr, Haller Tibor
kozmetikus orvos ismét rendel. IV., 
Apponyi-tér 4. Telefon: 185—000. •

* „Minden múlandó — arany, 
ezüst: örök!" Ekszermodcllck Seregi
nél, Haris-köz 5., csak a félemeleten!

* Rada István oki. gépészmérnök, 
miniszteri biztos újból megnyitotta 
tanácsadó mérnöki irodáját. Bp., V., 
Wahrmann-utca 10. Telefon: 200-092.

— Párbajt vívott kél olasz kép
viselő. A  római rádió jelentése sze
rint Patrizzi nemzetgyűlési kép
viselő Treves képviselőtársával 
szombaton párbajt vívott. Több 
mint egy órán át tartó hadakozás 
után az orvos közbelépett és a 
„további vérontás megakadúlyozá- 
sára" szétválasztotta a még m in
dig engesztelhetetlen ellenfeleket. 
A  kihívó Treves volt, mert Pat
rizzi cikkében megsértette.

—- A fatermelök sérelme Bárányos 
miniszter előtt. A háború alatt foly
tatott rablógazdálkodással a magyar 
erdőket 22 évre előre kitermelték. A 
további átlagveszteség elkerülése vé
gett úgy határozott a kormány, az 
idei termelési idényben a múltévi 
hárommillió köbméter fa helyett csak 
kétmillió köbméter kitermelésére ad 
engedélyt és ezt teljes egészében a 
magyar állami erdőgazdasági üzemre 
bízza. Az intézkedést a fatermelök 
érdekeltsége sérelmesnek találta és 
küldöttségileg kereste fel Bárányos 
Károly földművelésügyi minisztert. 
A miniszter megígérte, hogy a leg
teljesebb jóindulattal kezeli a. kérdést 
és előterjesztést tesz a kormánynak 
arra, hogy a fatermetöi érdekeltség 
a csökkentett kvóta ellenére is részt- 
kapjon a kitermelésből.

— Leesett a láda az autóról: két 
járókelő megsebesült! Vasárnap 
délelőtt %10-kor különös baleset 
történt. A  Roltenbiller-utcán ro
bogott végig nagy sebességgel egy 
teherautó, majd bekanyarodott a 
Király-utcába. A  heves kanyaro
dás közben leesett a kocsiról két 
láda és megsebesítette azt a két 
járókelőt, akik közvetlenül a te
herautó mögött mentek át az út
testen: Csala András 33 éves ke
reskedősegédet és Láng Mihály 
54 éves segédmunkást. Mindket
tőt az OTI baleseti kórházba vit
ték.

— Szeptember 3-án kezdődik a ta
nítás. A hivatalos lop vasárnapi 
száma, amely egyébként szokatlan 
nagy terjedelemben 120 oldalon 
csak a késő délutáni órákban jelent 
meg, közli a kultuszminiszter ren
deletét is az új tanévről. A ren
delet szerint az elemi, polgári és 
középiskolákban a javító, felvételi, 
különbözeti vizsgákat augusztus 
28, 29, 30-án tartják meg. Az új 
tanév az ország minden iskolájában 
szeptember 2-án ünnepélyes meg
nyitással, a rendes tanítás pedig 
szeptember 3-án kezdődik.

— Felmentették dr. Bossányi
László gyárost, akinek Krisztina- 
körúti lakásán a gazdasági rendőr
ség névtelen feljelentés alapján 
házkutatá t tartott és 34 gramm 
arannyal talált többet a megenge
dettnél. Az aranybeszolgáltatúal 
rendeletbe ütköző bűntettel vádol
va került az uzsorabíróság elé, 
melynek Csajtbay-tunácsa szomba
ton tárgyalta az ügyet. Bossányi 
dr. beigazolta, hogy a saját tulaj
donát képező aranytárgyak nem ha
ladják meg a megengedett mennyi
séget és ezért a bíróság bűcselek
mény hiányában jogerősen felmen
tette. Bossányi dr. azzal tette is
mertté nevét, hogy különböző vá
dakat emelt az Ügetöversenyegylet 
ellen, amiért a belügyminiszter 
vizsgálatot rendelt el.

99Patience99
A százablakos kastély üres, a remek bútorok, Szőnyege^

festmények, csillárok százfelé szóródtak, a negyvenezerholdas 
hitbizományból egy négyszögöl sem maradt, de az ötvenholdes 
park kapuja ma nyitva áll, mindenki beléphet rajta. Az erdők 
állami kézbe kerültek s minden falu bőven építkezik belőle a 
lankás földeken gyönyörűen áll a tengeri, a kövér réten legel a 
gulya, de a termést nem a régi úr takarítja be, a gulya sem a régi 
gazdáé s a sivár cselédhézak frissen meszelve, virágos ablakkal 
és üde veteményes kertekkel hirdetik a változott jelent.

A vidék külső képe változatlan!
Itt nem dúltak harcok, egyetlen betört ablakot, rombadoij 

házat nem látni; tisztaság, csend, nyugalom; ringanak a délceg 
jegenyék a balatoni szélben s a seregélyek és rigók éles, vidám 
szava cseng a nyárvégi veröfényben, bölcs fölénnyel vigyáz a 
gólya a mélyzöld mocsári rét közepén, minden a régi és mégiî 
más, új, Ismeretlen, élűtől A természet királyi közönnyel borítj j 
zöld vagy fehér leplét a változó világra, emberi szem és fül kell, 
hogy észrevegye a változást, a felszín alatt hullámzó forradal
mat. Mert forradalom volt, amely végigviharzott e bukolikus pan
non tájon. A dombok tövében a tájba belenőtt falvak puha- 
beszédű parasztjának más a tekintete, a járása, a szava csengése 
— felszabadult és egyenjogú embernek érzi magát, ott fürdik a 
fekete vizű tóban, ahol a nagy étterem fürdőruhás vendégei! 
nem választja el többé a láthatatlan korlát, talán csak az, hogy 
a munkás- és parasztvendég halkabb és csöndesebb.

A nagy hercegi vagyonból nem igen maradt más, csak 3 
fürdő és a tó. Kissé felújítva, felfrissítve, asszonyi kézzel kicsino. 
sítva ma, mikor olyan nehéz külföldre jutni, 0 nehéz évek által 
megviselt inak és idegek keresnek s találnak a tó vizében eny
hülést — amíg az óriási vagyon ontotta a jövedelmet, nem jutott 
pénz az uradalom bevételéből arra, hogy a csodálatos kincset, 
a gyógyító tó partját modern fürdőhellyé építsék. A vagyon el
ment, de a fürdő, a maga ósdi, de még mindig vonzó formájéten 
megmaradt, jövedelmet is hajt, míg a ménes, a híres Fenék-ménes, 
ameiy számlálatlan ezrekbe került, a múlt emléke csupán. Nem 
maradt belőle, csak egy kép, az egyik fürdőszálló előcsarnoká
nak a falán. A kép — a híres bécsi lófestő, Adam műve — arany
sárga, karcsú kancát ábrázol, gazdájával, a herceggel. Ez a kép 
a csodakanca, „Patience" képe maradt meg a világhíres hercegi 
kék-sárga dressz minden emlékéből.

(Hévíz, augusztus 10.)
K I S S  DE Z S Ő

a  R e g g e l  F t l m i e

AV4D8CS ERZSÉBET s

P E T Ő F I  Ö R Ö K É
PÁLŰCZI-HORVÁTH CYÖROY «

HZ ENGEDÉLYEZETT 
FOSRilOMOH KORSZAKA
v i l á g h í r a d ó
S Z E L L E M I  É L E T  

MINDENRŐL TÁJÉKOZTAT

A  toll szégyen
kezik, mikor 
leírja a film- 

bírálatokban simára koptatott szót: 
remekmű! De kénytelen leírni, 
mert ezúttal — valóban remek
művet nézünk! Egy modern fiatal 
pap a mese hőse, rongyos embe
rek, vásott gengszter jelöltek, lé- 
lektorzók és sötét sorsok világába 
kerül, a maradi, öreg plébános 
mellé és elkezdi — a maga útját 
járni! Nem a pokol gyötrelmeinek 
dörgedelmes emlegetésével, nem 
savonarolai szigorral küzd a bűn 
ellen, a romlást nem rémítgetés- 
sel akarja megelőzni, hanem — 
mosollyal, veröfónnyel, derűs em
berséggel. A  szegényeket, különö
sen a züllés útjára sodródott gyer
mekeket gyűjti maga köré, muzsi
kával, játékkal, dallal veszi meg a 
szíveket és — célhoz ér. A  rút v i
lág, amelybe került, megszépül 
körülötte, megfiatalodnak a házak, 
az emberek, a lelkek, megoldódnak 
a problémák: kisüt a nap ... A  
végén már a fáradt, gondsújtotta, 
elaggott plébános is megtanulja a 
nevetést és odaáll a gyerekekkel 

golfozni...  A  nyomornak és

Egy szegény leány élete 
imbolyog — k é t  f ér f i  
k ö z ö t t .  Végül a leáov 

rátalál — az életre és a boldogságra! 
Játékban és rendezésben egyegy fi* 
nom részlet ragadja meg a nézőt, de 
a legnagyobb érték G i n g e r  Ro
g e r s  drámai feszültséget árasztó 
alakítása. (S e a l a, O m n ia .)

Reméljük, hogy a 
nyár vég utolsó cow- 
boy-rezgésót nézzük 

ezúttal! Len Maynard, az amerikaiak 
kedvenc cowboy-szinésze — ezt bizo
nyára sejti «az olvasó és nézői — ezer 
veszélyen és akadályon át mégis csak
legyőzi az utonállókat. (Ugyebár, ez 
csak természetes?) Az sem meglepő,
hogy a filmben bőven találunk vere
kedést, lövöldözést. (Városi Színház)

ItXflSI SERIFF A címéből mindenki 
tudja, hogy ez is cow> 
buy-történet, de ezút

tal n a g y o b b i g é n  y ü, mert ebben 
a eowboyfilmben a k ö z é l e t e t  
p u r i f i k á l j á k .  A panama és 
igazság harca ez s nem lehet kétsé
ges, hogy végül is az igazság győze
delmeskedik. A végén — minden 
elölről kezdődik! (E tengernyi új
kalanddal m a j d  l e g k ö z e l e b b  
találkozunk!) (R o y a l  A p o l l o . )

A világ mozi*
látogatóinak két 
nehezen elkop*

züllésnek, a gondnak és a borúnak ditinuó öreg mulattétól» ezúttal kd
papucsbost játszik, szögletes tökftlKO 
kát, akik harcias menyecskéikkel vias
kodnak. Kánikulában telette ajánlható 
bohóság. (City, Kamara.)

legújabb száma
1 forint

infernojából száll fel, mintha a re
kedt rikoltásokból és a dzsessz- 
muzsikából, a vidáman golfozók 
kiabálásából és a hétköznapi élőt 
kusza hangjaiból .szövődnék szép
séges zengéssé: egy szivetrázó és 
lelkctigézö Avc Maria. A  színé
szeit közül kiemelkedik Ring 
Crosby, aki megrázóan drámai és 
elragadóan sihederes tud lenni 
egyszerre. Az öreg plébánost le
nyűgöző vülószerüséggel formálja 
meg Barry Fitzgerald. (Forum.)

Mondják, hogy 
Franciaországban 
ó r i á s i  « l k e- 

r e volt ennek a filmnek, amely u 
mull század végső esztendőinek szem- 
léletét, érzelmi világát, lelki életét 
vetíti elénk. Mifelénk aligha fogják 
értékelni n hosszú-hosszú párbeszé
deket! A kicsiny „Dtice" (Edeske) 
szerepét elbájolóan játssza Odette 
.1 o y e ti x. (Corvin, T,!oyd)

*  A „Magam útját járom" nac.v sr 
kere. Szombton esle a pesti társa* 
Ságokban rnár egyébről hcm beszél* 
tek, mint a FÓRUM új műsoráról, a 
,>Magam álját járom" című filmről- 
A díszbemutató egyházi és világi kö
zönsége szívből jövő kacagásokká 
honorálta a derűs jeleneteket és ha
talmas tapsokkul a film komoly c  ̂
nemes mondanivalóit. Ebben a fű01" 
ben Hollywood ezúttal nem a 
útját járta", hanem teljesen új utakj 
ra lendült., mert új filmstílusl műt1 
be*. De új oldaláról mutatkozik u 
Amerika legnépszerűbb embere, B a9 
Crosby is, aki nemcsak párad11 ̂  
hangjával, hanem nagy színészi a '• 
kilássa! Is hódit. Rarrji Fitzgera 
hun, aki egy öreg plébános szerep 
játssza, Amerika egyik legnugy0*;
jellemszínészót ismerjük meg.
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T  A V A D
W eesenniayer budapesti n.áei-99höveti69 
M a gya rorszá g  egyk ori dik tátora  ellen !

Vasárnapra összeállították Ed 
inund Veesenmayer volt budapesti 
német birodalmi követ teljes ma
gyarországi bűnlajstromát, amely
nek alapján a közeli napokban eh 
készüt a vádirat H itler budai hely
tartójának ás Magyarország leigá- 
zójának ügyében. Két éve ül már, 
Sokaktól elfelejtve, a Markó-utcai 
fogházban Veesenmayer, akinek

kezében Magyarország látható 
mai csupán szánalmas bábok

voltak.
Veesenmayer az „utazó vádlott‘ 
címét alaposan megérdemelte, meri 
az utóbbi években állandóan utaz
gatott, — persze, gondos felügyelet 
mellett, fegyveres kísérettel! — 
Budapest és Nürnberg között, hogy 
a két év óta tárgyaló nemzetközi 
fötörvényszéknek felvilágosításokat 
adjon világhirhedtségre szert tett 
bűntársai ügyében. Veesenmayer, 
miután

előkészítette a nagy gaztettet, Horthy kicsalogatását 
Hitler főhadiszállására és távollétében az ország fegy

veres lerohanását,

a visszaérkező volt kormányzótól 
kierőszakolta, hogy Sztójay Döme 
volt berlini magyar követet ne-
VP-/7P Íri miniszterelnökké, maid
olyan hazug tartalmú kéziratot 
csikart ki, amely elismeri, hogy a 
német csapatok a magyar had
vezetőség kérésére vonultak be az 
országba... Veesenmayer idejében 
főhadiszállás volt; a német „követ
ség" háromemeletes budavári palo

tája, földalatti vezérkar működött 
ott, onnan igazgatták és igázták le 
az egész országot. A z ő parancsára 
történtek személyi változások a 
kormányban és a honvédség veze
tésében, ő hálózta be kémekkel az 
országot, szervezte az SS-szolgála- 
tot, igazgatta a Gestapót és igye
kezett hatalomra juttatni a nyilas
pártot.

Veesenmayer intézkedésére tar

tóztatták le 1944 október 15-én, 
a híres proklamáció után a kor
mányzót és ö segítette hata

lomra fegyveresen Szálasit.

Ö zsarolta meg — így szólnak a 
vizsgálat adatai! — Horthy M ik
lóst, akit fia meggyilkolásával fe 
nyegetett meg arra az esetre, ha 
nem vonja vissza proklamációját. 
Ö sürgette az úgynevezett zsidó
kérdés „megoldását" és követelte, 
hogy a zsidókat Németországba 
dejjortálják, —  közmunkára!

ö  volt Magyarország diktátora,

ő volt mindazoknak a százezrek 
életét áldozatul követelő gaztet
teknek legfőbb elindítója, amelyek 
meggyalázták az ország hírnevét, 
romlásba taszítottak milliókat és 
romhalmazzá változtatták az or
szágot. A  Szövetségközi Ellenőrző 
Bizottság és a nürnbergi főtör
vényszék most megadta az enge
délyt arra, hogy Veesenmayer 
ellen elkészítsék a vádiratot, így 
hát ügye szeptemberben végre a 
magyar népbíróság elé kerül.

A  „német leányok és asszonyok az amerikai 
katonákat antiszemita értelemben befolyásolják",

mondotta Clay tábornok zsidóügyi tanácsadója
NewYork, augusztus 10.

Philipp Bernstein rabbi, Clay tábornok, németországi amerikai főpa
rancsnok zsidóügyi tanácsadója nyilatkozott az Egyesült Nemzetek pa- 
lesztinai vizsgálóbizottságának. A rabbi kijelentette, hogy a németországi 
amerikai övezetben levő zsidó táborokban a zsidók helyzete mind ne
hezebbé válik, mert a zsidók és a táborok amerikai felügyelőtisztjei 
közötti viszony igen feszült. A  rabbi megerősítette a nemzetközi mene
kültügyi szervezet németországi vezetőjének nyilatkozatát, amely szerint 
a német leányok és asszonyok az amerikai katonákat antiszemita érte
lemben befolyásolják. (MTI)

A  Reggel elsőnek közli
az új pedagógussfizetéseket

A  pénteki minisztertanács elfogadta Ortutay Gyula kultuszminisz
ter rendelettervezetét, mely a pedagógusok új fizetését szabályozza. 
A  rendelettervezet

34.500 közoktatásügyi alkalmazottat

érint. Az új fizetések mindazokra a tanárokra, tanítókra és közoktatás- 
ügyi alkalmazottakra vonatkoznak, akik nem tartoznak a kollektív szer
ződések hatálya alá. A z új pedagógus-státus, amely 16 fizetési fokozatot 
állapít meg,

164 millió forint kiadást

jelent az államnaJc. A z alábbiakban közöljük az új pedagógus-fizetéseket.

Látogatás egy vörös hercegnőnél
A Die Nation című svájci napi

lap munkatársa e napokban be
szélgetést folytatott Budapesten 
Odescalchí Margit ,,hercegnővel". 
A magyar vonatkozású, külföldi 
cikk címe: „Látogatás egy vörös 
hercegnőnél“ és élén Apponyiné 
Odescalchi Margit fényképe lát
ható, amint dolgozóasztalánál ül, 
vállán magyar menteszerü kabát
tal. . De maga a hölgy — vallja 
— az „arisztokrata" benyomását 
tette reá: lénye zárkózott, meg
jelenése puritán, amit síma haj
viselete és az arckikészítés hiánya 
is alá húz.

— Miért nem szólaltat meg ér
dekesebb, tevékenyebb hatáskörű 
nőt? Olyat, aki esetleg szívesen
nyilatkozik.

— Azért önt, mert ön az egyet
len volt hercegnő, aki belépett a 
kommunista pártba.

— En ízléstelennek találom, ha 
valaki származására rávilágítanak. 
Nem mindegy, hogy az ember 
anyja hercegnő vagy néger szol
gáló? Apja tanár vagy paraszt 
vplt? A származás lényegtelen. A 
lényeg: milyen az ember maga.

— De azt talán nem tagadja, 
hogy aki a régi úri réteg leszár
mazottja és mégis lelkesen tud az 
ll.i irányítókhoz csatlakozni: rend
kívüli ember lehet.

— Nem tartom az esetet hallat
omnak. Gondoljon például Krapot- 
kin hercegre vagy Tolsztoj grófra,

— akikkel engem, természetesen, 
egy sorban meg se lehet említeni. 
Magyarországon is akadt mindig 
egy főúri kisebbség, melynek meg
volt a bátorsága, hogy a saját osz
tályérdekeivel ellentétes igazságo
kat felismerje és ennek következ
ményét tetteiben levonja. Gondol
jon például Károlyi Mihályra.

— Nem mondaná el, miként tör
tént, hogy így alakult ki világ
nézete? Milyenek voltak serdülő 
evei?

— Magánéleti adatok — nem 
fontosak. Gimnáziumot végeztem, 
szerettem az Irodalomtörténetet, 
történelmet és bölcsészetet. De leg
inkább a társadalmi kérdés érde
kelt,. Akkor is, azóta is. Már leány
koromban sem voltak osztályelő
ítéleteim. Ez határozta meg olvas
mányomat, érintkezésemet. Haladó 
gondolkodású politikusokkal, írók
kal és művészekkel barátkoztam. 
Tizenkilencéves koromban Apponyi 
Györgyhöz mentem férjhez. Két 
gyermekemet elveim  értelmében 
neveltem. Fiam ma tisztviselő, de 
még tanul. Leányom nemrégiben 
ment férjhez.

— Parasztgazdához, ugye bár?
— Helyesnek tartja-e ön nz erő

szakos formulázásokat? Vöm népi 
eredetű. Ma magántisztviselő. De 
azt se kifogásolnám, ha paraszt fia 
volna.

— Mi lett az ön birtokával?
— A földreform értelmében, ter

mészetesen, felosztották. Nekem 
ugyan meghagytak 150 holdat an
nak elismeréséül, hogy az ellen
állási harcban résztvettem. De ez 
szülőfalumra hátrányos lett volna. 
Csak öt holdat fogadtam él.

— Résztvett ezek szerint az ellen
állási harcban?

— Megtettem a tőlem telhetőt. 
Szegény fivéremet megölték a ná
cik. Engem bebörtönöztek. Négy 
hónap után jött a felszabadulás.

— És akkor?
— Beléptem a Kommunista 

Pártba.
—  És most?
— A  Demokrata N6k Szövet

ségében dolgozom.
— ön  tehát a kelet mellett s a 

nyugat ellen foglalt állást?
— Keletről elfogadom a sok jó

fajta újítást és megtartom a nyu
gat sok jó érintkezési formáját.

—  Mit vár a szocializmustól?
— Ma nem erről, hanem egyelőre 

csak demokráciáról van szó. Ma 
Magyarországon a kommunisták 
sem gondolnak a szocializmus 
megvalósítására.

— De a szocializmus útján önök. 
ugy-e bár, a demokráciában csak 
fejlődési fokot látnak?

— A  fejlődés örök. Fokokat nem 
lehet átugorni. Senki sem lát 
tovább, mint. a legközelebbi fe jlő
dési fok. És ezt Ma gy or ország 
részére úgy hívják, hogy demo
krácia.

Fizetési I. II. ni.
fokozat lakáspénzoszlályba sorolt helyeken

16. 880 840 760
15. 720 680 640
14. 680 640 600
13. 640 600 560
12. 600 565 525
11. 560 530 490
10 520 490 460
9. 485 460 430
8. 450 430 405
7. 420 400 380
6. 390 370 355
S. 370 350 335
4. 350 335 320
S. 335 320 310
I. 820 310 300
1. 305 300 290

A  középiskolai tanítóképző, kisdedóvóképző és egyéb közoktatás
ügyi intézmnyk tanárai szolgálatukat az ötödik fizetési fokozatban 
kezdik. A  polgári iskolai, valamint az ezekkel egyezilőrangú és képesí
tésű tanárok a negyedik fizetési osztályba tartoznak. A  magasabb 
képesítésű gazdasági szaktanítók, ipariskolai műhelyoktatók, a szaktan- 
folyamot végzett általános iskolai tanítók a harmadik fizetési fokozat
ban, a népiskolai tanítók a második, az óvónők az első fizetési fokozat
ban kezdik szolgálatukat. A  rendelet szerint tekintetbe kell venni a 
szolgálati időt és az időközben történt rendkívüli előléptetéseket is. A  
népiskolai igazgatók és igazgatótanítók 1947 szeptember 1-től igazgatói 
pótlékban részesülnek. A  tanyai tanítók pedig ugyancsak szeptember 
1-től tanyai pótlékot kapnak.

Hidy Franciska operaénekesnő 
második szerencsétlenül járt felesége

vendéglősnek
Az ismert hévízi vendéglős, Pő- 

cza. Ferenc felesége volt Hidy 
Franciska, a szegedi operatársu
lat nagy tehetségű fiatal, énekes
nője, aki az elmúlt héten autósze
rencsétlenség áldozata lett a sió
foki országúton. Pócza első fele
sége évekkel ezelőtt a hévízi ló 
vizébe fulladt bele. A  második

asszony, —  akit a gyászbaborult 
férj sok évvel első feleségének 
halála után vett el, — áldott ál
lapotban volt! Hidy Franciskának 
október végén született volna első 
gyermeke, ha a siófoki hídon vé
get nem vet fiatal életének a 
szörnyű baleset.

KISS MANYI
MIHÁLYI
KELETI s i n c s Utolsó hét 

MEOGYASZAY 
SZÍNHÁZ

fest tisztít g a ra n tá lt
szá ra zo n

l i  ■ H
tricoletlnben

<*!; \ mim n Inti n. f {.11M *♦ u - h • m 12. T e l e f o n t  127-110

kopott, szakadt perzsa-,  
perzsalábbundáját,

VIL, Nyár-u. 18. I. 6.

METEOR CSILLÁR
Podmaniczhy-u. 27. József-körút 44.
u j KÉZIKOCSIT
honnan vogy? Bajnok-utoa 34.

Szeptember 5«én nyílik meg a

Ő S Z I  U A S A R
Vásáriroda a Vajdahunyad-várban.
Vidéki vásárlátogatók 50°|0 vasúti 
kedvezményt kapnak

rui

CH A R LES
B O Y E
I N G R I D

BERRMAN

Kedden 
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V Á R O S I  
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Papa az uszodában
A  papa is volt kisfiú, a papá

nak is volt papája, aki elvitte 
Uszodába. Most ő a papa, most ő 
viszi a fiát, rádobja a vízre a 
hatéves kis szőke gyereket, aki 
hörög, kapkod, gurgulázva nyeli 
a vizet és kétségbeesetten néz 
afjjára vízbefuló szemekkel.

— Csak tessék ráfeküdni a 
vízre, aki nem nyel vizet, sose 
tanul meg úszni!

A  kis szőke gyerek egyszer szin
tén papa lesz, harminc év múlva, 
ö fogja vízrebocsátani gyermekét, 
ő fogja mondani: „Tessék vizet 
nyelni!"

Mint egy elegáns aranyhal, 
olyan a kis szőke gyerek, olyan 
a teste, mint a legfinomabb se
lyem, papa nézi a partról, papa 
is volt aranyhal valamikor.

Ma már ősz a papa, kopasz a 
feje, feje búbján kisfiús vászon
sapkát hord, ez azt jelenti, hogy 
papa még nem mondott le egé
szen arról, hogy fiatalembernek 
tekintsék.

Szomorú nézni a takaros papát, 
aki trikójában is olyan, mintha 
skatulyából vették volna ki. Pety
hüdt a karja, fehér és erőtlen, 
Papa nem tornászik. Papa nem 
sportol, papa ül az íróasztal mel
lett és pápaszemben dolgozik. 
Papa elmúlt már ötvep éves, a 
háta többé nem egyenek, nyakán 
ráncok látszanak.

Szárazon áll az uszoda partján, 
beszélget egy még öregebb bácsi
val. Még be se ment a vízbe. 
Most is biborheremagrói beszél
nek, valami gazdafélével tárgyal
nak. A  gazda vidám öreg ember, 
hetven éves lehet, csupa izom és 
bőr, ő már fürdött, úszott, tussolt, 
levegőn megszáradt ott áll a víz
parton, energikusan1 csavarja ki 
a vizet az úszónadrágjából.

Papa húsz évvel fiatalabb s az. 
mégis sokkal fiatalabbnak látszik. 
A z öregúr harsogva beszél s na
gyokat nevet, a papa halk, csön
des, messzire bámul, közben pö- 
clörgeti a fia ta) emberesen szab
dalt ősz bajuszt.

— Papa, papa! — kiabálja & 
kisfiucská. — Papa, gyere be a 
vízbe!

A szomorú papa megindul a 
vízbe a lépcsőkön. Fogja a kar- 
iá 1, lábát félve teszi be a vízbe. 
Összeborzong. Hideg a víz, rette
netesen hideg a víz. Először a 
1alp ordít fel. Mi ez? Aztán a 
boka. Aztán a lábszár. Már a 
térdkalács is bent van a vízben. 
Dideregve akar tiltakozni, de 
újabb lépcső következik. Papa 
megmerevedve áll, kisfia mesz- 
fcziről kiabál felé, pisztráng moz
dulatai val: „Apu, apu, gyere'"

Egy pillanat, a talp megszokja 
a hideget. A  boka is átesett már 
a vad inzultuson, ők kelten a 
talppal s a lábszárral együtt ősz- 
szenevetnek a térdkalácson, mely 
még vacog és félve tiltakozik. 
Még egyet lép, kis száját az ősz, 
de legényes bajusz1 alatt csücsö- 
i Uve megkeményíti. Ott áll a 
papa a válaszúton, úszónadrágja 
együtt vacog a test többi részei
vel, mintha élne a csíkos nadrág. 
Mintha fázna a madzag, úgy va
cog rajt, mintha külön idegei len
nének. Fele vizes papának, fele 
bent van a jéghideg uszodai v íz
ben. Most következik a többi, a 
gyomor, a has, a melkas és az 
egész test, A  köldök sötétlő  ̂kis 
gvüszümélyedése félve húzódik 
össze, könyörögni szeretne papá
nak hogy forduljon vissza, ne 
ugorjék be a hideg vízbe. De 
győz az. övfcletti legényvirtus, a 
láb is megszokta már a hidegei, 
noszogatja papát, belöki habozó 
testét, az uszodába.

Papa felnéz, puha teste pilla
nat alatt ruganyos lesz, elfelejti 
a fotelt, a puha ágyat, a kávéház 
karosszékét, friss lesz a test, friss, 
j uganyos. Papa úszni kezd, csap
kod. hátára fekszik, fiúsán tem- 
jjózik.

Arcáról eltűnik a kezdődő öreg-

IRODABÚTORT <s
KOCSIS JANOS készítőnél vegyen 
budapesti V.» Nédor-u. 20. Te).; 127-182.

ség fáradtsága, szeme fénylik, 
hátára rásüt a nap gazdag ara
nya.

A  napsütésben papa ősz feje 
egészen ezüst lesz. Ott úsznak 
egymás mellett. Nagy ezüst hal, 
a kis aranyhallal. . .

(NÁDAS SÁNDOR 
írói hagyatékából.)

— Gyöngyösi János — a Pénzin
tézeti Központ új elnöke. A  hiva
talos lap keddi száma közli, hogy 
Sulyok Dezső volt nemzetgyűlési 
képviselőt felmentették a Pénzin
tézeti Központ elnöki tisztségétől 
és helyébe Gyöngyösi János volt 
külügyminisztert nevezték ki.

GANDH I
szégyen li m agát

Gandhi Kalkuttába érkezett, 
hogy kivizsgálja a szombati véres 
zavargásokat. Kijelentette az új
ságíróknak, „ha a dolgok így 
mennek tovább, szégyélném kell 
magam az egész világ előtt." K i
jelentette még, hogy a hinduk 
„nyilvánvalóan megőrüllek és nem 
tudják, mit kezdjenek a kezükbe 
adott hatalommal." (MT)

— Halálozás. Hajós Ferenc ügyvéd 
81 éves korában meghalt Csáktor
nyán. A Csáktornyái kerület utolsó 
magyar országgyűlési képviselője 
volt, annak a szabadelvű jogász
nemzedéknek kiváló tagja, amelyik 
az egykori nagy igazságügyminiszter, 
S?-ilágyi Dezső köréhez tartozott. Ha
jós Kálmán dr. fővárosi ügyvéd és 
volt országgyűlési képviselő testvér
bátyját gyászolja az elhúnytban.

— Változás a népl'őügyészség 
vezetésében. Szűcs János dr., a 
népfőügyészség vezetője, hamaro
san megválik állásától, mert az 
igazságügyminisztérium adminisz
tratív államtitkára lesz. Utódául 
valószínűleg Nagy István dr. nép- 
főügyészhelyettest hevezik ki.

— A magyar filmvilág egyik leg
népszerűbb vezetőtagja, Palu- 
gyay Miklós dr., a Paramountnak j 
sokéven át volt ügyvezető igazgatója. I 
Amikor Budapesten megalakult a 
Mopex-filmvállalat, ennek az élére 
Palugyay Miklóst állították. Pulu- 
gyayt most a Paramount visszahívta 
és külföldi poszton bízta meg a 
Paramount vezetésével. Palugyay 
budapesti pozíciójára Matzner Ká
rolyt nevezték ki vezérigazgatónak. 
Matzner negyedszázadon keresztül a 
budapesti Fox íilmvállalatnalc volt 
az ügyvezető igazgatója.

Újabb beljpa'Jtikai válság 
Franciaországban

London, augusztus 10.
A francia parlament az este újabb 

megpróbáltatás elé került. A nehéz
séget az ulgiri alkotmány vitája ve
tette fel. A képviselöház 149 szava
zattal 134 ellenében a kormány ja
vaslata mellett döntött. A Ramadier 
által lelvetett bizalmi kérdésben 
hétfőn szavaz a nemzetgyűlés. (MTI)

— Egy hete robotoljak a válasz
tási összeíróbizottságoknál azok a 
mun tanélküliek, akiket napi 12 fo 
rintért reggeltől estig dolgoztatnak, 
do boldogan foglalták el az alkalmi 
Íróasztalokat, hogy legalább két 
hétig legyen valami jövedelmük. 
Az első hét végén éhes szájuk vár
ták szegényes otthonukban az első 
60—00 forintot. De az „Illetékes 
hely" nem intézkedett és vasárnap 
reggelig bizony nem kaptak egy 
fillért sem.

— Megjelent a Politika. A vezércik
ket Dobi Istvánról írta Katona Jenő. 
Szabó Zoltán cikke Gulllwer új uta
zásairól. Rónai, Mihály András vissza
emlékezése egy ellenálló csoportról, 
Gorjolák Lajos beszélgetése Balogh 
Páterrel. Argus portréja Pfeiffer Zol
tánról és sok más érdekes cikk talál
ható a gazdag tartalmú lapban.

— Házasság. Fried Piroska és 
Udvaros György házasságot kötöt
tek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Orvosi bír. Dr. Haller Tibor
kozmetikus orvos ismét rendel. IV., 
Apponyi-tér 4. Telefon: 185—090. •

* „Minden múlandó — arany, 
ezüst: örök!" Ekszermodellck Seregi
nél, Haris-köz 5., csak a félemeleten!

* Kada István old. gépészmérnök, 
miniszteri biztos újból megnyitotta 
tanácsadó mérnöki irodáját. Bp„ V., 
,Wahrrnann-utca IP. Telefon: 200-092.

— Párbajt vívott két olasz kép
viselő. A  római rádió jelentése sze
rint Patrizzi nemzetgyűlési kép
viselő Treves képviselőtársával 
szombaton párbajt vívott. Több 
mint egy órán át tartó hadakozás 
után az orvos közbelépett és a 
„további vérontás megakadályozá
sára" szétválasztotta a még m in
dig engesztelhetetlen ellenfeleket. 
A  kihívó Treves volt, mert Pat
rizzi cikkében megsértette.

•— A fatermelők sérelme Bárányos 
miniszter előtt. A háború alatt foly
tatott rablógazdálkodással a magyar 
erdőket 22 évre előre kitermelték. A 
további átlagveszteség elkerülése vé
gett úgy határozott a kormány, az 
idei termelési idényben a múltévi 
hárommillió köbméter fa helyett csak 
kétmillió köbméter kitermelésére ad 
engedélyt és ezt teljes egészében a 
magyar állami erdőgazdasági üzemre 
bízza. Az intézkedést a fatermelők 
érdekeltsége sérelmesnek találta és 
kíildöttségileg kereste fel Bárányos 
Károly földművelésügyi minisztert. 
A miniszter megígérte, hogy a leg
teljesebb jóindulattal kezeli a kérdést 
és előterjesztést tesz a kormánynak 
arra, hogy a fatermalöl érdekeltség 
a csökkentett kvóta ellenére is részt- 
kapjon a kitermelésből.

— Leesett a Jáda az autóról*, két 
járókelő megsebesült! Vasárnap 
délelőtt %10-kor különös baleset 
történt. A  Rottenbiller-utcán ro
bogott végig nagy sebességgel egy 
teherautó, majd bekanyarodott a 
Király-utcába. A  heves kanyaro
dás közben leesett a kocsiról két 
láda és megsebesítette azt a két 
járókelőt, akik közvetlenül a te
herautó mögött mentek át az út
testen: Csala András 33 éves ke- 
reskedősegódet és Láng Mihály 
54 éves segédmunkást. Mindket
tőt az OTI baleseti kórházba vit
ték.

— Szeptember 3-án kezdődik a ta
nítás. A hivatalos lop vasárnapi 
száma, amely egyébként szokatlan 
nagy terjedelemben 120 oldalon 
csak a késő délutáni órákban jelent 
meg, közli a kultuszminiszter ren
deletét is az új tanévről. A ren
delet szerint az elemi, polgári és 
középiskolákban a javító, felvételi, 
különbözeti vizsgákat augusztus 
28, 29, 30-án tartják meg. Az új 
tanév az ország minden iskolájában 
szeptember 2-án ünnepélyes meg
nyitással, a rendes tanítás pedig 
szeptember 3-án kezdődik.

— Felmentették dr. Bossányi
László gyárost, akinek Krisztina- 
körúti lakásán a gazdásági rendőr
ség névtelen feljelentés alapján 
házkutatást tartott és 34 gramm 
arannyal talált többed a megenge
dettnél. A/. aranybeszolgáltalásl 
rendeletbe ütköző bűntettel vádol
va került az uzsorabíróság elé, 
melynek Csajthay-tanácsa szomba
ton tárgyalta az ügyet. Bossányi 
dr. beigazolva, hogy a saját tulaj
donát képező aranytárgyak nem ha
ladják meg a megengedett mennyi
séget és ezért a bíróság bűcselek
mény hiányában jogerő:'en felmen
tette. Bossányi dr. azzal tette is
mertté nevét, hogy különböző vá
dakat emelt az Ugetőversenyegylet 
ellen, amiért a belügyminiszter 
vizsgálatot rendelt el.

99Patience"
A százablakos kastély üres, a remek bútorok, Szőnyegek 

festmények, csillárok százfelé szóródtak, a negyvenezerholdas 
hitbizományból egy négyszögöl sem maradt, de az ötvenholdes 
park kapuja ma nyitva áll, mindenki beléphet rajta. Az erdők 
állami kézbe kerültek s minden falu bőven építkezik belőle, a 
lankás földeken gyönyörűen áll a tengeri, a kövér réten legel a 
gulya, de a termést nem a régi úr takarítja be, a gulya sem a régi 
gazdáé s a sivár cselédhézak frissen meszelve, virágos ablakkal 
és üde veteményes kertekkel hirdetik a változott jelent.

A vidék külső képe változatlan!
Itt nem dúltak harcok, egyetlen betört ablakot, rombadöií 

házat nem látni; tisztaság, csend, nyugalom; ringanak a délceg 
jegenyék a balatoni szélben s a seregélyek és rigók éles, vidám 
szava cseng a nyárvégi verőfényben, bölcs fölénnyel vigyáz a 
gólya a mélyzöld mocsári rét közepén, minden a régi és mégis 
más, új, ismeretlen, élűtől A természet királyi közönnyel borítjj 
zöld vagy fehér leplét a változó világra, emberi szem és fül kei!, 
hogy észrevegye a változást, a felszín alatt hullámzó forradal
mat. Mert forradalom volt, amely végigviharzott e bukolikus pan
non tájon. A dombok tövében a tájba belenőtt falvak puha- 
beszédű parasztjának más a tekiniete, a járása, a szava csengése 
— felszabadult és egyenjogú embernek érzi magát, ott fürdik a 
fekete vizű tóban, ahol a nagy étterem fürdőruhás vendégeit 
nem választja el többé a láthatatlan korlát, talán csak az, hogy 

a munkás- és parasztvendég halkabb és csöndesebb.
A nagy hercegi vagyonból nem igen maradt más, csak a 

fürdő és a tó. Kissé felújítva, felfrissítve, asszonyi kézzel kicsino. 
sítva ma, mikor olyan nehéz külföldre jutni, a nehéz évek által 
megviselt inak és idegek keresnek s találnak a tó vizében eny
hülést — amíg az óriási vagyon ontotta a jövedelmet, nem jutott 
pénz az uradalom bevételéből arra, hogy a csodálatos kincset, 
a gyógyító tó partját modern fürdőhellyé építsék. A vagyon el
ment, de a fürdő, a maga ósdi, de még mindig vonzó formájában 
megmaradt, jövedelmet is hajt, míg a ménes, a híres Fenék-ménes, 
amely számláidban ezrekbe került, a múlt emléke csupán. Nem 
maradt belőle, csak egy kép, az egyik fürdőszálló előcsarnoká
nak a falán. A kép — a híres bécsi lófestő, Adam müve — arany
sárga, karcsú kancát ábrázol, gazdájával, a herceggel. Ez a kép 
a csodakanca, „Patience" képe maradt meg a világhíres hercegi 
kék-sárga dressz minden emlékéből.

(Héviz, augusztus 10.)
KISS DEZSŐ

a R e g g b b  F i l m j e

AN ö BCS ERZSÉBET r
P E T Ő F I  Ö R Ö K É

PÁLÚCZI-HORVÁTH GYÖRGY i

AZ ENGEDÍLYÍZETT 
FMMMLOM KORSZAKA
V I L Á G H Í R A D Ó
S Z E L L E M I  É L E T  

MINDENRŐL TÁJÉKOZTAT

A toll szegyen-
______ _ kezik, mikor

leírja a film
bírálatokban simára koptatott szót: 
remekmű! De kénytelen leírni, 
mert ezúttal — valóban remek
művet nézünk! Egy modern fiatal 
pap a mese hőse, rongyos embe
rek, vásott gengszterjelöltek, lé- 
lektorzók és sötét sorsok világába 
kerül, a maradi, öreg plébános 
mellé és elkezdi — a maga útját 
járni! Nem a pokol gyötrelmeinek 
dörgedelmes emlegetésével, nem 
savonarolai szigorral küzd a bűn 
ellen, a romlást nem rémítgetés- 
sel akarja megelőzni, hanem — 
mosollyal, verőfénnyel, derűs em
berséggel. A  szegényeket, különö
sen a züllés útjára sodródott gyer
mekeket gyűjti maga köré, muzsi
kával, játékkal, dallal veszi meg a 
szíveket és —  célhoz ér. A  rút v i
lág, amelybe került, megszépül 
körülötte, megfiatalodnak a házak, 
az emberek, a lelkek, megoldódnak 
a problémák: kisüt a nap ... A  
végén már a fáradt, gondsújtotta, 
elaggott plébános is megtanulja a 
nevetést és odaáll a gyerekekkel 
— golfozn i...  A  nyomornak és 
züllésnek, a gondnak és a borúnak 
infernojából száll fel, mintha a re
kedt rikoltásokból és a dzsessz- 
muzsikából, a vidáman golfozók 
kiabálásából és a hétköznapi élet 
kusza hangjaiból szövődnék szép
séges zengéssé: egy ezivetrázó és 
lelketigéző Ave Maria. A  színé
szek közül kiemelkedik Ring 
Crosby, aki megrázóan drámai cs 
elragadóan sihederes tud lenni 
egyszerre. Az öreg plébánost le
nyűgöző valószerüséggel formálja 
meg Barry Fitzgerald. (Forum.)

Egy szegény leány élete 
imbolyog — k é t f é r f l 
k ö z ö t t .  Végül a leánv 

rátalál — az életre és p. boldogságra! 
Játékban és rendezésben egyegy fi
nom részlet ragadja meg a nézőt, de 
a legnagyobb érték G i n g e r  Ro
g e r s  drámai feszültséget árasztó 
alakítása. (S c a 1 a. Omni a . )

Reméljük, hogy a 
nyárvég utolsó cow- 
boy-rezgését nézzük 

ezúttal! Len Maynard, az amerikaiak 
kedvenc cowboy-színésze — ezt bizo
nyára sejti «ez olvasó és néző! — ezer 
veszélyen és akadályon át mégis csak
legyőzi az utonállókat. (Ugyebár, * *■/, 
csuk természetes?) Az sem meglepő,
hogy a filmben bőven találunk vere
kedést, lövöldözést. (Várost Színház)

IEXASI SEHIFf A címéből mindenki 
tudja, hogy ez is cow• 
boy-lürténet, de ezúí- 

tal n a g y o b b i g é n y ü, mert ebben 
a cowboyfilmben a k ö z é l e t e t  
p u r i f i k á l j á k .  A panama ‘és 
igazság harca ez s nem lehet kétsé
ges, hogy végül is az igazság győze
delmeskedik. A végén — minden 
elölről kezdődik! (E tengernyi éj 
kalanddal m a j d  l e g k ö z e l e b b  
találkozunk!) ( R o y a l  A p o l l o . )

ISUH IS WH CHIMIM
A vil i\\i mozi- 
látoRülóinak két 
nehezen elkop

tatható őrért mulattatója ezúttal két 
papucshöst játszik, szögletes tők fi lko
kat, akik harcias menyecskéikkel vias
kodnak. Kánikulában felette ajánlható 
bohóság. (City, Kamara.)

[VESZtlYES SZEREIM
■■■V M M * ■■

le g ú ja b b  szám a

1 forint

Mondják, hogy 
Franciaországban 
ó r i á s i  s i k e 

re volt ennek a filmnek, amely a 
mull század végső esztendőinek szem
léletét, érzelmi világát, lelki életét 
vetíti elénk. Mifelénk aligha fogják 
értékelni a hosszú-hosszú párbeszé
deket! A kicsiny „Duce" (Edeske) 
szerepét elbájolóan játssza Odetto 
J o y e u x .  (Corvin, T.loyd)

*  A „Magam útját járom" nagy sí* 
kere. Szombaton esle a pesti tára
ságokban már egyébről sem beszel
tek, mint u FORUM új műsoráról,
,,Magam útját járom“ című filmről. 
A díszbemutató egyházi és világi kö
zönsége szívből jövő kacagásokká! 
honorálta a derűs jeleneteket és ha
talmas tapsokkui a film komoly és 
nemes mondanivalóit. Ebben a film
ben Hollywood ezúttal n cm a „magi 
útját járta", hanem teljesen új utakj 
ra lendült, mert új filmstílust mutat 
be. De új oldaláról mutatkozik b»> 
Amerika legnépszerűbb embere, Ring 
Crosby is, aki nemcsak páratlan 
hangjával, liánom nagy színészi a m- 
kítással is hódit. Harry Fitzgerald- 
ban, aki egy öreg plébános szerepet 
játssza, Amerika egyik legnagyobb 
jellemszíiiészét ismerjük meg.
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I T T  A  V Á B
W eesenm ayer butin pesti 

M a gya rorszá g  egykori diktátora ellen !
Vasárnapra összeállították Ed 

inund Veesenmayer volt budapesti 
német birodalmi követ teljes ma- 
nyár országi bűnlajstromát, amely
nek alapján a közeli napokban el- 
| Ú'-.ÍÜ a vádirat H itler budai hely
tartójának és Magyarország Ingá
zójának ügyében. Kát éve ül már, 
Bokáktól elfelejtve, a Markó-utcai 
fogházban Veesenmayer, akinek

kezében Magyarország látható 
urai csupán szánalmas bábok

voltak.

Veesenmayer az „ntazó vádlott' 
címét alaposan megérdemelte, mer, 
az utóbbi években állandóan utaz
gatott, — persze, gondos felügyelet 
mellett, fegyveres kísérettel! — 
Budapest és Nürnberg között, hogy 
a két év óta tárgyaló nemzetközi 
főt örvényszéknek felvilágosításokat 
adjon világhirhedtségre szert t-ett 
bűntársai ügyében. Veesenmayer, 
miután

előkészítette a nagy gaztettet, Horthy kicsalogatását 
Hitler főhadiszállására és távollétében az ország fegy

veres lerohanását,

a visszaérkező volt kormányzótól 
kierőszakolta, hogy Sztójay Döme 
volt berlini magyar követet ne
vezze ki miniszterelnökké, majd 
olyan hazug tartalmú kéziratot 
csikart ki, amely elismeri, hogy a 
német csapatok a magyar had- 
vezetöség kérésére vonultak be az 
országba... Veesenmayer idejében 
főhadiszállás volt a német „követ
ség" háromemeletes budavári palo

tája, földalatti vezérkar működött 
ott, onnan igazgatták és igázták le 
az egész országot. Az ő parancsára 
történtek személyi változások a 
kormányban és a honvédség veze
tésében, ő hálózta be kémekkel az 
országot, szervezte az SS-szolgála- 
tot, igazgatta a Gestapót és igye
kezett hatalomra juttatni a nyilas
pártot.

Veesenmayer intézkedésére tar

tóztatták le 1944 október 15-én, 
a híres proklamáció után a kor
mányzót és ő segítette hata

lomra fegyveresen Szálasit.

Ö zsarolta rneg — így szólnak a 
vizsgálat adatai! — Horthy Mik
lóst, akit fia meggyilkolásával fe
nyegetett meg arra az esetre, ha 
nem vonja vissza proklamádóját. 
ö  sürgette az úgynevezett zsidó
kérdés , megoldását" és követelte, 
hogy a zsidókat Németországba 
deportálják, —  közmunkára!

ö  volt Magyarország diktátora,

ő volt mindazoknak a százezrek 
életét áldozatul követelő gaztet
teknek legfőbb elindítója, amelyek 
meggyalázták az ország hírnevét, 
romlásba taszítottak milliókat és 
romhalmazzá változtatták az or
szágot. A  Szövetségközi Ellenőrző 
Bizottság és a nürnbergi főtör
vényszék most megadta az enge
délyt arra, hogy Veesenmayer 
ellen elkészítsék a vádiratot, így 
hát ügye szeptemberben végre a 
magyar népbíróság elé kerül.

A „német leányok és asszonyok az amerikai 
katonákat antiszemita értelemben befolyásolják",

mondotta Clay tábornok zsidóügyi tanácsadója
NewYork, augusztus 10.

Philipp Bernstein rabbi, Clay tábornok, németországi amerikai főpa
rancsnok zsidóügyi tanácsadója nyilatkozott az Egyesült Nemzetek P a 
lesztinái vizsgálóbizottságának. A rabbi kijelentette, hogy a németorszá;> 
amerikai övezetben levő zsidó táborokban a zsidók helyzete mind ne
hezebbé válik, mert a zsidók és a táborok amerikai felügyelőtisztjei 
közötti viszony igen feszült. A rabbi megerősítette a nemzetközi mene
kültügyi szervezet németországi vezetőjének nyilatkozatát, amely szerűit 
a német leányok és asszonyok az amerikai katonákat antiszemita érte
lemben befolyásolják. (MTI)

A  Reggel elsőnek közli
az új pedagógusöfizetéseket

A pénteki minisztertanács elfogadta Ortutay Gyula kultuszminisz
ter rendelettervezetét, mely a pedagógusok új fizetését szabályozza. 
A  rendelettervezet

34.500 közoktatásügyi alkalmazottat

érint. Az új fizetések mindazokra a tanárokra, tanítókra és közoktatás- 
ügyi alkalmazottakra vonatkoznak, akik nem tartoznak a kollektív szer
ződések hatálya alá. Az új pedagógus-státus, amely 16 fizetési fokozatot 
állapít rpeg,

164 millió forint kiadást

jelent az államnak. Az alábbiakban közöljük az új pedagógus-fizetéseket.

Látogatás egy vörös hercegnőnél
A Die Nation című svájci napi

lap munkatársa e napokban be
szélgetést folytatott Budapesten 
Odescalehi Margit ,,hercegnővel". 
A  magyar vonatkozású, külföldi 
cikk címe: „Látogatás egy vörös 
hercegnőnél'1 és élén Apponyiné 
Odescalehi Margit fényképe lát
ható, amint dolgozóasztalánál ül, 
vállán magyar menteszerü kabát
tal. . De maga a hölgy — vallja 
— az „arisztokrata" benyomását 
tette reá: lénye zárkózott, meg
jelenése puritán, amit sírna haj
viselete és az arckikészítés hiánya 
is alá húz.

— Miért nem szólaltat meg ér
dekesebb, tevékenyebb hatáskörű 
női? Olyat, aki esetleg szívesen 
nyilatkozik.

— Azért önt, mert ön az egyet
len volt hercegnő, aki belépett a 
kommunista pártba.

— Én ízléstelennek találom, ha 
valaki származására rávilágítanak. 
Nem mindegy, hogy az ember 
anyja hercegnő vagy néger szol
gáló? Apja tanár vagy paraszt 
volt? A  származás lényegtelen. A  
lényeg: milyen az ember maga.

—7, De. .azt talán nem tagadja, 
hogy aki a régi úri réteg leszár
mazottja és mégis lelkesen tud az 
éj irányítókhoz csatlakozni: rend
kívüli ember lehet.

— Nem tartom az esetet hallat- 
kínnak. Gondoljon például Krapot- 
kin hercegre vagy Tolsztoj grófra,

— akikkel engem, természetesen, 
egy sorban meg se lehet említeni. 
Magyarországon is akadt mindig 
egy főúri kisebbség, melynek meg
volt a bátorsága, hogy a saját osz
tályérdekeivel ellentétes igazságo
kat felismerje és ennek következ
ményét tetteiben levonja. Gondol
jon például Károlyi Mihályra.

— Nem mondaná el, miként tör
tént, hogy így alakult ki világ
nézete? Milyenek voltak serdülő 
evei?

— Magánéleti adatok — nem 
fontosak. Gimnáziumot végeztem, 
szerettem az irodalomtörténetet, 
történelmet és bölcsészetek De leg
inkább a társadalmi kérdés érde
kelt. Akkor is, azóta is. Már leány
koromban sem voltak osztályelő
ítéleteim. Ez határozta meg olvas
mányomat, érintkezésemet. Haladó 
gondolkodású politikusokkal, írók
kal és művészekkel barátkoztam. 
Tizenkilencéves koromban Apponyi 
Györgyhöz mentem férjhez. Két 
gyermekemet elveim értelmében 
neveltem. Fiam ma tisztviselő, de 
még tanul. Leányom nemrégiben 
ment férjhez.

—  Parasztgazdához, ugye bár?
— Helyesnek tartja-e ön az erő

szakos formulázásokat? Vöm népi 
eredetű. Ma magántisztviselő. De 
azt se kifogásolnám, ha paraszt fia 
volna.

— Mi lelt az ön birtokával?
— A  földreform értelmében, ter

mészetesen, felosztották. Nekem 
ugyan meghagytak 150 holdat an
nak elismeréséül, hogy az ellen
állási harcban résztvettem. De ez 
szülőfalumra hátrányos lett volna. 
Csak öt holdat fogadtam él.

— Résztvett ezek szerint az ellen
állási harcban?

— Meglettem a tőlem telhetőt 
Szegény fivéremet megölték a ná
cik. Engem bebörtönöztek. Négy 
hónap után jött a felszabadulás.

— Es akkor?
— Beléptem a Kommunista 

Pártba.
— És most?
— A  Demokrata Nők Szövet

ségében dolgozom.
— ön  tehát a kelet mellett s a 

nyugat ellen foglalt állást?
— Keletről elfogadom a sok jó

fajta újítást és megtartom a nyu
gat sok jó érintkezési formáját.

—  Mit vár a szocializmustól?
— Ma nem erről, hanem egyelőre 

csak demokráciáról van szó. Ma 
Magyarországon a kommunisták 
sem gondolnak a szocializmus 
megvalósítására.

— De a szocializmus útján önök. 
ugy-e bár, a demokráciában csak 
fejlődési fokot látnak?

— A  fejlődés örök. Fokokat nem 
lehet átugorni. Senki sem lát 
tovább, mint a legközelebbi fejlő
dési fok. És ezt Magyorország 
részére úgy hívják, hogy demo
krácia.

Fizetési I. II. m.
fokozat lakáspénzosztályba sorolt helyeken

16. 880 810 760
15. 720 680 640
14. 680 640 600
13. 610 600 560
12. 600 565 525
11. 560 530 490
10 520 490 460
9. 485 460 430
8. 450 43H 405
7. 420 400 380
6. 390 370 355
5. 370 350 335
4. 350 335 320
1. 335 320 310
S. 820 310 300
1. 305 300 290

A  középiskolai tanítóképző, kisdedóvóképző és egyéb közoktatás- 
ügyi intézmnyk tanárai szolgálatukat az ötödik fizetési fokozatban 
kezdik. A  polgári iskolai, valamint az ezekkel egyenlőrangú és képesí
tésű tanárok a negyedik fizetési osztályba tartoznak. A  magasabb 
képesítésű gazdasági szaktanítók, ipariskolai műhelyoktatók, a szaktan
folyamot végzett általános iskolai tanítók a harmadik fizetési fokozat
ban, a népiskolai tanítók a második, az óvónők az első fizetési fokozat
ban kezdik szolgálatukat. A  rendelet szerint tekintetbe kell venni a 
szolgálati időt és az időközben történt rendkívüli előléptetéseket is. A  
népiskolai igazgatók és igazgatótanítók 1947 szeptember 1-től igazgatói 
pótlókban részesülnek. A  tanyai tanítók pedig ugyancsak szeptember 
1-től tanyai pótlékot kapnak.

Hidy Franciska operaénekesnő 
második szerencsétlenül járt felesége

egy hévízi vendéglősnek
Az ismert hévízi vendéglős, Pó- 

eza Ferenc felesége volt Hidy 
Franciska, a szegedi operatársu
lat nagytehetségű fiatal, énekes
nője, aki az elmúlt héten autósze
rencsétlenség áldozata lett a sió
foki országúton. Pócza első fele
sége évekkel ezelőtt a hévízi ló 
vizébe fulladt bele. A  második

asszony, —  akit a gyászbaborult 
férj sok évvel első feleségének 
halála után vett el, — áldott ál
lapotban volt! Hidy Franciskának 
október végén született volna első 
gyermeke, ha a siófoki hidon vé
get nem vet fiatal életének a 
szörnyű baleset.

KISS MANYI
MIHÁLYI
KELÍTI sincs fiól Utolsó hét 

MEDGYASZAY 
SZÍNHÁZ

Feuer fest tisztít g a ra n tá lt
szá ra zo n

kopott, szakadt perzsa-,  
perzsalábbundájat.

VII., Nyár-u. 18. I. 6.

METEOR CSILLÁR
Podmaniczfcy-u. 21 Józsel-körúl M.

KÉZIKOCSITUJ
tricoletlnben

i » <>tn mi'» «1 In ti n . (ta inoti-n< 12. T e le fo n t  1 2 7 -1 1 0 1 honnan végy? Bajnok-utca 34.

Szeptember 5-én nyílik meg a

BUDAPESTI ŐSZI UASAR
Vásáriroda a Vajdahunyad-várban.
Vidéki vásárlátogatók 50°|0 vasúti 
kedvezményt kapnak

CH ARLES
B O Y E R
I N G R I D

BERGMAN

Kedden 
este /20-kor 

díszbomutttt ó

V Á R O S I
SZÍNHÁZ

Motro-Gnldwyn Mnyor-Mopex- film
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Uj m agyar v ilá g re ko rd , géSözön 
és sorozatos haza i g yő ze lm e k

a  B a l k á n i  ú s z ó j á lé k o k o i i
Vasárnap este véget érnek a Bal

káni Játékok úszóversenyei. Négy 
napon át folyik a barátkozás az 
úszómedencében Magyarország és 
déli szomszédaink ifjúsága között. 
Az úszómérkőzések sorozatos magyar 
győzelemmel végződnek, egyedül a

jugoszlávok késztetik erőfeszítésre jó 
formában lévő versenyzőinket. Derűs 
jelenetek is bőven akadnak. Nagy 
kár, hogy a közönség alig-alig látó. 
gátja a viadalokat! Jobban meg kel
lett volna ezt szervezni! Hiányzik a 
magyar fiatalság a tribünökről!

Vmlahdacsapatunk új ellenfele: a stopperóra!
A legnagyobb érdeklődés a vizi- 

labdamérközéseket kíséri. A közön
ség azonban nem a győzelemért, 
hanem — a gólrekordért szurkol. 
Mind bolgár, mind pedig albán 
vendégeink csak statisztálnak vizi- 
pólócsapatunknak. A közönség már 
akkor is tapsol, ha valamelyikük 
hozzá tud érni a labdához. Csatá
raink egyetlen ellenfele — a stop- 
peróra! Azon versengenek, hogy a 
rövid idő alatt minél több gólt dob
janak és arra vigyáznak, hogy túl
haladják a jugoszlávok-adta gólok 
számát. Ez eddig még sikerült is, 
mert míg Ciganovicsék „csak" 
27:0ra, a mieink 29:0-ra győzték le 
az albán csapatot! A jugoszláv- 
román összecsapásnál komoly a 
küzdelem. Az első félidőben a ro
mánok még jól tartották magukat. 
Végül 5:1 (2:1) arányban nyert Ju
goszlávia.

Hogyan született az új 
magyar világcsúcs?

Úszóink kitettek magukért, Mitro 
az idei legjobb eredményt érte el 
a 400 m-es gyorsúszás előfutamá
ban s mikor Novák Ilonka—Székely 
—Ternes összeállítású úszócsapatunk 
fölényes győzelme után kiszállt a 
vízből, egyszeribe felderültek az ar
cok: a 3x100 m-es női vegyesváltó 
eredménye: 3:55.8, világrekord!

A világrekord születésének körül
ményeiről beszélgettünk Szőke Ka- 
tóval, az egykori híres magyar 
úszóbajnoknővel.

— Eddig ezen a távon nem tar
tottak nyilván világrekordot — 
mondotta. — Nemrégiben közölte 
velünk a Nemzetközi Szövetség, 
hogy ezen a távon is nyilvántartják 
ezután a legjoVb eredményeket. A 
múltkor a MUE-versenyen győztes 
staféta idejét már fel is terjesztet
tük. Még nem kaptunk róla hírt, 
hogy elfogadták-e alapvilágrekord
nak? Ezt az eredményt múlták most 
felül lányaink. *

Mit moi.u a í úszószakértő?
A Balkáni Uszójátékok mérlegét 

a következőképpen állítja össze 
Popper Imre, az FTC úszószakosz
tályának alelnöke, az Uszószövet- 
ség elnökségi tagja:

— Bizony, mindenképpen meg 
kellett volna tölteni a tribünöket! 
Dehát ebben nem az Uszószövetség 
a hibás, a jáékokat az NSB ren
dezi. Az Uszószövetségnek több 
gyakorlata van a rendezésben!

— A legjobb eredmény?
— Az eddigi legkellemesebb meg

lepetés Mitró remek ideje! Ezzel 
Európabajnok is lehet és komoly 
reménységgel léphet elő az olim
piára is. Meg kell dicsérnünk 
Gyöngyösit és Kádast. Kellemetlen 
meglepetés viszont, hogy Szatmári

és Valent is kiadta kezéből a má
sodik helyet. Bebizonyosodott, hogy 
a különben igen tehetséges úszók
nak nincs meg a kellő nemzetközt 
rutinjuk.

—  Es a hölgyek?
— Hölgyversenyzőink 100 százalé

kos sikert értek el! Székely és a 
két Novák-lány nemzetközi kiasz- 
szis!

— A külfödiek közül a jugoszlá
vok mutattak komoly sportteljesít
ményt. Gyenge elöfutambeli elősze- 
replés után a döntőben megmutat
ták, hogy tudnak küzdeni. Hölgy
vendégeink inkább szépek, mint jó 
úszók. Egyedül Mira Kortes, a jo- 
goszláv mellúszónő imponál.

—  Es a vizipólózóink?
— A románok ellen játszó csapat 

a 10:l-es győzelem ellenére is csa
lódást keltett, ötlettelenül, szürkén 
játszottak. Ezt látta Sárkány kapi
tány is, aki — változtatott a csapa
ton. A legszerencsésebb összeállítás

(Jeney — Pataky, Fábián — Szitu-, 
iya —  Szívós, Szigeti, Brandy.) Az 
Európabajnokságon azonban szük
ség lesz Csuvikra, mint fedezetre. 
Mezeire a kapuban és Puljcrrc, az 
álló hátvéd posztján. A vízilabdá
ban a jugoszlávok a legjobb ellen
feleink. Kemények, jól lőnek, de 
technikailag nem közelítenek meg 
bennünket. Magyar edző kezében 
igen jó csapat lehelne belőlük 
Ügyesek a románok is, ez főként 
két magyar játékos: az FTC-ista 
Török Gabi és a BEAC-ista Kele
men dr. érdeme.

A pontversenyben fölényesen ve
zetünk, egyedül több pontot értünk 
el, mint a többiek együttvéve.

100 m. női döntő: 1. Székely Éva 
1:12.8 mp. 2. Litomerszky (Magyar- 
ország) 1:13.2. 3. Bedra (Jugoszlávia) 
1:16.4.

fVüifro ragyogó úszása
Vasárnap a 400 méteres gyors

úszással kezdődött a küzdelem. 1. 
Mitro (Magyarország) 4:47 mp, 2. 
Kádas (Magyarország) 4:56.8 mp, 3. 
dr. Defilipisz (Jugoszlávia) 5:04.4 
mp, 4. Puhar (Jugoszlávia) 5:06 mp, 
5. Karafa (Bulgária).

Mitro csak hattized másodperccel 
maradt el az Európa-rekordiól. 
300 méteres részideje 3:33.2. Uj ma-

Viharos tüntetés egy hollandi csapat
szállító hajó ellen
Port Sóidból jelentik: A  szuezi csatorna bejáratánál heves tüntetés

sel fogadtak egy holland hajót, amikor kiderült, hogy 2000 katonát 
szállít Indonéziába. Sokan motorcsónakokkal közelítették meg a hajót 
és elvágták ivóvíz-vezetékét. A  közönség a kikötőben a hajó utasainak 
összevásárolt élelmiszerkészleleit elpusztította. A  hajó csak vasárnap 
tudta folytatni útját.

Autó, kerékpár és szértásszekér 
ta lá lkozása : két haldokló!

Vasárnap délután 3 órakor Ba
bina Lajos postaalkalmazott ke
rékpáron Dunaharaszti felé igye
kezett. Szemközt személyautó ha
ladt, a személyautó előtt pedig 
szénásszekér. A  soffőr a szénás- 
szekértől nem látta Babinát és 
amikor a szekeret elkerülte, kike- 
rülhetetlennek látta a kerékpáro oo

elgázolását. Hirtelen fékezte az 
autót, mire az szállót csinált és 
az árokba fordult, közben fellökte 
Babinát és a szerencsétlen ember 
'koponyaalapi törést szenvedett. Az 
árokbt fordult autó utasát, Mát
rai) Éva tisztviselőnőt gerinctörés
sel és bordatöréssel vitték kórház
ba. Átlapouk reménytelen, mind
ketten haldokolnak!

Vasárnap kezdődött a Miskolci Hét

az albánok ellen szerepelt csapat, gyár rekord!

Két góllal mulatozott be az Újpest új
középcsatára

„Csikókat" az albánok elten!Újpest—Elektromos 2:1 (1:1)
A szombatesti Béke Kupa-mérkő

zésen új középcsatárt próbált ki az 
Újpest. A kaposvári Bódis irányí
totta ezúttal a lila-fehér csatársort, 
amelyből hiányzott az Amerikában 
a Ferencvárossal portyázó Szusza 
és Zsengellér, aki a tribünről nézte 
a küzdelmet. Tartalék játszott a 
fedezet Kirádi és a balhátvéd La
hore helyén is. Gyenge játék után 
nehezen nyert a tartalékos bajnok
csapat. Az Elektromos a játék 
nagyrészében egyenlő ellenfél volt

Az első gólt negyedórái játék 
után Bódis révén érte az Újpest. 
Majd felvonultak az Elektromos- 
csatárok is; néhány formás táma
dás után Mező fejese után a labda 
a kapufáról Sárvári elé perdült, aki 
besodorta a hálóba.

A második félidőben az Újpest 
támadott többet. A 22-ik percben a 
fürge Egresi támadását, újra Bódis 
értékesítette.

Senki se akar a Béke Kupa 
elöntőjébe kerülni?

Vasárnap este az MTK  játszik a 
Bratislavával. Majd a héten egy 
Kispest—Vasas vegyes csapat az ITA  
ellen. Csapataink körében az idei 
esti mérkőzéssorozat nem jelent 
olyan vonzóerőt, mint régen. A Cse
pel, bár tovább jutott, visszalépett 
é® inkább külföldi portyát választott. 
Most meg a Bratislaváról hallatszik 
az a hír, hogy akár győznek, akár 
kikapnak, visszautaznak és nem ját
szanak tovább. Az ITA  tulajdonkép
pen csak barátságos mérkőzést ját
szik a vegyescsapattal, mert min
denképpen ő jut tovább,

V a s á r n a p i  é s  h é t f ő i  f í l i n e l ő a d á s o k  J X S *  by
A mozi neve

• • • • •

Amerikai filmek
BUDAI VIGADÓ Szerető két arca

VIGADÓ Tarzan titkos kincse . . .
CORSO Anna és a sziámi király 4 6, 8

mvn Anna és a sziámi király 146, Va 8, Való 140, Va8, lé 10 
FORUM 189—707 Magam útját járom . . . lé3, lé5, lé7, ví9 Va5. Va? % 9
VÁROSI Utonállók réme ............... 4, 6, 8
S . . .  Nyereg hőse I„ II. rész 10, 12. 2, 4, 0, 8
OUYMI IA Az élet újra s z é p .lé 12. 2, 4, 6, 8,

csak vasárnan
Va 6, J/í> 7, Va 9

4, 6, 8
%», 31*8, Va 10
Va 5. Va?. % ü
4, 6, 8
10, 12, 2, 4, 6,
2, 4, 6, 8

STUDIO

Francia filmek
38̂ —933 Veszélyes szerelem . . . .  4, fi, 8 4. fi, 8

Szűz és az ö rd ö g ......... %12, !é2, Va4, %6,8 %2, %4, %6. 8

Magyar film
Meseautó (Perczel, Kabos) 2. 4, 8. 8

Orosz fűm
Nyári szünet.

CAPITOL 4. 6, 8

URANIAt

Deák Ferkó végleg a Fradié! Szom
baton délután dőlt el az ügye — egy 
Andrássy-úti étteremben. Nádas 
Adolf, a Ferencváros ügyvezető el
nöke, Molnár Béla intéző, valamint 
Árky Nándor, a szentlőririciek veze
tője írta alá a megállapodást. És ter
mészetesen, ott volt Deák is, aki már 
előbb aláírta az igazolólapot. Értesü
lésünk szerint az átadási összegről 
elterjedt hírek Ullzoltak. A szentlö- 
rinciek két jó játékost kapnak a 
Fraditól: nekik ez a fontosabb. Gyu
lai, Szőke, Hlavács és Gyetvai közül 
választják, valószínűleg Gyulait és 
Szőkét.

A Ferencváros nem kapott helyet 
a repülőgépen és így a jövöheli vá
logatott mérkőzésre már semmikép
pen sem térhet haza. Helyette New- 
Yorkban játszik a zöld-fehér csapat. 
Hivatalos helyen neheztelnek a Fra
dira, annál is inkább, mert velük 
van Szusza és Puskás, a két váloga
tottjelölt is. Nekünk az *az vélemé
nyünk, hogy a Ferencváros és a két 
válogatott összekötő Amerikában is 
a magyar dicsőséget öregbíti. Albán 
és bulgár ellenfeleinkkel szemben 
állítsuk ki a ,,Csikó-válogatottat“ . 
Jó csapatot lehet összehozni az öre
gek nélkül is.

Sporthírek
A londoni cs párisi magyar sport

hősök: Garai Sándor, Németh Imre, 
Zsitvuy Zoltán, Asbóih József és Szé
kely Éva szólal meg a magyar rá
dióban, Budapest I. hullámhosszán 
vasárnap este 20 óra 30-kor.

A teniszcsapatbajnokság legutóbbi 
eredményei: I. o. BEAC—UTE 5:1, 
FTC—MAFC 4:2, Vasas—VÁC 6:0. 
II. o. KaSE—BRE 5:1, Postás—BLKE 
5:1, DSC—Elektromos 5:1. III. o. 
Hitelbank—M KTL  5:1, NTE—Gázmü
vek 4:2, TFSE—MKHSE 3:3, MTK— 
Z. IIAC  4:2.

Egy sereg női ifjúsági csúcsered
mény született a Budapcst-vidék 
női ifjúsági atlétikai viadalon, va
sárnap délelőtt. A budapestiek győz
tek 60:44 arányban. A Kovács—ïiuna 
80 m. gáton (13.6 mp) és a gerelyha
jításban új ifjúsági rekorddal győ
zött. Ö nyerte a diszkoszt is 28.93 
cm-rel. Lohász 4:92 cm-es távolugró 
eredménye is új ifjúság rekord. A 
vidékiek közül Simon a délnyugati 
magasugró-rekordot javította 132 
cm-re, Agócs pediglGOO m-en a kele
tit 29.8 mp-re.

A svéd vízilabdázók Bristolban
9:1 -re győzték lo Anglia válogatott
ját.

Miskolc városa Miskolci Hetet 
rendez: az ünnepségek vasárnap 
reggel 9-kor kezdődtek a Tóth Pál 
nevelőintézet udvarán elhelyezett 
mezőgazdasági gyümölcskiállítá
son, ahol Gálffy Im re  polgármes
ter üdvözölte Rónai Sándor ke
reskedelemügyi minisztert, M i- 
hályfi Em ö  tájékoztatásügyi m i
nisztert, Bándint, a szovjetkövet
ség művelődési tanácsosát, Borbiró 
V irg il államtitkárt és a többi ven
déget. A  polgármester elmondta, 
hogy 1944 december 3-án, amikor 
Miskolc felszabadult, a város min
den lakosának úgyszólván sem
miből kellett elkezdenie életét. A  
polgármester beszédének zárósza
vainál

postagalambokat bocsátottak
útjukra,

Miskolc üdvözletét vigyék el az 
ország legtávolabbra eső vidékei
re. A  katolikus gimnáziumban el
helyezett ipari kiállítás és vásár

bejárata előtt Schumann János 
ipartestületi elnök üdvözölte a 
minisztert; mint a város képvise
lőjét és volt miskolci iparost. Ró
nai miniszter válaszában kijelen
tette: ez a kiállítás mindenkit meg
győz arról, hogy

Miskolc valóban a dolgozók
városa!

A  miniszterek megszemlélték a 
miskolci és borsodmegyei iparos
ság sátrait, az ezekben felhalmo
zott remekbe készült kisipari áru
cikkeket, a sajóvölgyi bányák 
vagy gonddal összeállított kiilön- 
kiállítását és a borsodi mezőgaz
dák gyümölcs-, bor- és apróállal- 
kiállítását. A  déli órákban

Dinnyés Lajos miniszterelnök 
is megnézte a kiállítást.

Pongrácz és Didin  államtitkárok 
kíséretében. A  miniszterelnök Ta- 
polcaiürdőn tölti a hétvéget.

M a i  lóverseny-eredmények:
I. futam:

1. Fruzsina, 2. Hajadon. Futottak 
még: Buona Sera II., Dénes,
Aranykalász. Bukmékeroddsok: pa
ri, 1 y2. Tót.: 18, 13, 14, befutó 74.

II. futam:
1. Helyes, 2. Admirális, 3. Vadvi

rág. Futottak még: Aszú, Alfa, Ag
nes. Ilukmékeroddsok: egy és fél, 
4, 4. Tót.: 22, 12, 12, 15, befut.: 42, 
55.

III. futam:
1. Futár, 2. Bankár, 3. SZerető. 

Futottak még: Fóti lány, Ilelén, 
Itegöly, Emlék, Civil Gödöllő, Na
na, Agi fia, Rozika. Bukméker
oddsok: 4.10 reá, 3, 3. Tót.: 14, 10, 10, 
11. Bef.: 21, 1G.

IV. futam:
1. Hellas, 2. Minci, 3. Barka. Fu

tottak még: Intermezzo, Fidibusz, 
Sonita, Szamóca. Bukméker
oddsok: 6:10, 6.

Szeged—Pécs városközötti úszó
mérkőzésen a szegediek vezetnek az 
első nap után 22 ponttal, a pécsiek 
16 pontja ellen. A szegedi MTK vizi- 
labdacsapata 9:1 (4:0) arányban
győzte le a Pécsi AC-ot.

Ugetőeredmények
I. 1. Fortuna (Kovács I.) 4 reá. 2. Han

nibál (Zwillinger) 3. Tót.: 10:13. — II. 
1. Derwis (Máté). 2. Walkover. —  III. 1* 
1. London 11. (Konta) 8/10. 2. Merész 
(Marschall) 1%. 3. Erzsiké (Oilián) G. 
Futottak még: Gyuri, Cigány báró, Tanos, 
Kantinosné, Eezi, Remény, Rendes, Elió, 
All-Right. Tot.: 10:20, H.: 10:10, 10, 10. 
Bef.: 10:23, 56. — IV. l. Totya (Kovács
1. ) 8/10. 2. Admirális (Simkó) 2. 3. Elyria
(Kovács 1.) 4. Futottak még: Kishamis, 
Kedvesem, Mirza, Pacific, Féktelen, Ch. 
Junior. Tót.: 10:16. H.: 10:11, 13. 18.
Bef.: 10:1G, 107. — V. 1. Pengő (Jónás) 4.
2. Kormos (Zwillinger) 4. 3. Ernő (Ko
vács 1st.) 2\-Jt Futottak még: Betty II., 
Cigány, Garáb II., Kellő, Elemér, Ma- 
teosz, Jávor. Tót,: 10:1017. H.: 10:43, 23, 
28. Bef.: 10:2853, 3645. — VI. 1. Katóka 
(Jónás) 1 Vfc. 2. Indokolt (Hévizy) 10. Fu
tottak még: Jeanna d’Arc, Öcskös, Kop
pány, Csárdás T. Tót.: 10:30. II.: 10:10, 
42. Bef.: 10:220. — VII. 1. Tiszavirág 
(Péter) 8. 2. Honiljka II. (Wiesncr) 1 %
3. Porno II. (Kontai 4. Futottak meg:
Dajka II., Csalafinta, Gyöngyvirág, 
Ilonka, Lator, Zoli, Ndsía, Legenda, Bo
gár, Watsenkind, Ottava, Jéke, Csak rajta. 
Tót.: 10:92. H. 10:18, 14 64. Bef.: 10:156,
147. — VIII. 1. Kegyes (Kovács F.) 4/10. 
2. Formás II. (Zwillinger) 3. 3. Cézár II- 
(Hévizy) 5. Futottkik még: Sárika, Bujdosó, 
Ibi, Élelmes, Szélvész, Céda II. Hajnalka. 
Tót.: 10:13. H.: 10:12, 17, 18. Bef.: 10: 
33, 38. — IX. 1. Kiesi (Jónás) 1>;. 2. 
Kacér (Zichy) 4. 3. Vénusz (Kőszegi) 20. 
Futottak még: Daniló, Első II., Hasznos, 
Ibis, Napoleon, Viktória, Clarisse, Hon
vágy, Bokros, Gazella, Nurmi. Merész II. 
Tót.: 10:25. H.; 10:15, 65, 65. Bell; 10: 
105, 388. ^
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gzê« tit àugusifajAi választási 
vasárnapon, a reggèh órákban, 
még néptelen a város. Néma es 
pliait világ, csak nagy idők 
fanul, a jegenyék susognak. 
Most Öregasszonyok menete kö 
zelg a Dózsa György-út jelöl, 
négyen-öten is jönnek , szürke 

sötétkék divatjamúlt tájt-, 
ruhában, kis fekete főkötővel 
vpró madárfejükön, cérnakesz- 
jijns kezükben néhánVszál her
vadt fehér rózsa. Utánuk, meg 
^megállva, idős férfiak ballag 
vak. Az egyiken zsinóros ma 
yyar kabát, a másikon ferenc- 
józsefí tisztipantalló, a harma
dikon hosszú zsakett, amihez 
fehér kamásnit visel, a negye
diken szűkre szab ott pepitanad- 
rág, ilyenekben utaztak Krúdy 
fi ősei a vörös postakocsin . . .  
Bartha Miklós szobránál gyü
lekeznek, mint gyászoló család 
a kedves ' halott sírja körü l 
yv márvány talapzaton elhintik 
Virágaikat, zsebkendőikkel tö- 
riilgetik a nyár porát az érc- 
alakról és gyöngéden simogat
ják a gyatra szoborművön a 
Siefánia-úti harcok golyóiitütte 
sebhelyeit. . .

Ma százéves Bartha Miklós. 
És a századforduló legnagyobb 
publicistájának emléke ágy el
lobbant negyvenkét év alatt, 
mint a csonkig égett gyertya 
lángja, pedig Kossuth Lajos 
ófa nem volt közíró, aki rotá- 
cióspapiron oly hatást tudott 
volna eléírni, mint Bartha Miíc- 
lóá. A szava havasi pásztor- 
kárt volt, tolla gyüok, pengé
jén vér párolgott, de a marko
lja  arany volt, a székely nép 
zseni aranyhomokjából mosta 
ki az idő. Vezércikkeiről ötven 
eve annyit beszélt az újság
olvasó közönség, mint ma An
gelo bűnügyéről; az emberek 
meg nem szennyes szenzációk 
kedvéért, kapkodták a lapot, 
hanem azt nézték, B. M. írta-e 
av első oldal első cikkét. Bartha 
Miklós lapját a vezércikkért 
olvastuk országszerte. Ha egyéb 
vem is fűződne nevéhez„ m int
hogy a mindenen keresztül
gazoló politikai barbárságon át 
felköltötte a tömegek esztétikai 
érzékéi, a. kkoris egész fejjel 
magasodna ki korának politi
kai írói közül. De az elemen
táris hatáson túl, amelyet láva- 
forróságú, gyakran irgalmatlan 
gyűlölet tői szikrázó írásművei 
vei keltett, nemcsak a nagy 
t gató dicsősége koszorúzza em ■ 
lekét, hanem legalább egy kö
tetre való publicisztikai remek 
mű, amely a művészi szépség, 
a irály kristály tisztasága, a 
költői igazság és a form a- 
tökély által talán Órökélctűvc 
ralik. Ha clfoqulatlanul bírálni 
akarjuk születésének századik 
évfordulóján és nem szívleljük 
m eí/, amit ö  hirdetett, hogy a 
holtakról csak jó t —  azaz csak 
fí holtukról j ó t — , ügy elmond
hatjuk, hogy fékezhctetlen és 
k< rlélhetetlen tollát a mii részét 
Sf:m dezinficiálta, hagy érteke
ket is legázolt és kiirtott, $ akii 
i*gyilkolt, annak végül egészen 
mindegy volt, két.krajcáros 
bugylibicska szúrta-e le, vagy 
€9y lángész aranyhandzsárja . . .

Iskolát alapított, —  de egye
dül maradt.

*
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kékszemű, ?-ud árterme tű, rengő 
vállú óriás Egyéniségében n 
magyar minden, erénye, hibája, 
bubája egyesült. Hangjának ze
néje volt, mint a stílusának. 
Politikapá lyafu tását, a „Laj- 
dinand-ágy" indította, útnak. 
Gustav Rüstov őszi rák had
nagy Kolozsvárott az önkénte
seket. „magyar kutyáknak" t i
tulálta. Bartha az „Ellenzéki
ben adott hangot felháborodá
sának. „Nem azcr+ él. a német 
magyar kenyéren“ —  írta — , 
„hogy meg ne. marja a. gazdá
ját!" Masnap Rüstov Dienstl 
főhadnagy társaságában beron
tott Bárt.ha szerkesztőségi, szo
bájába.. K ifent karddal támad
tak rá. aki egyedül a helyiség- 
ben cikkét írta; az atlétaerejü 
óriás somfabotjával védekezett, 
majd. pusztakézzel fogott ki 
minden vágást úgy, hogy ujja i- 
ról és kézcsuklóiról cafatokban 
csüngött a vérrel borított izom. 
A vitéz urak a szerkesztőség
ből futva menekültek laká
sukra, mert már egész Kolozsvár 
az utcákon tolongott és halálra 
kereste az aljas merénylet tet
teseit. Nagy dobpergéssel két 
század vonult fel és szurony
szegezve kergette szét a népet. 
Három hónapig tartott, amíg 
Bartha talpraállott, de a bal
keze csonk maradt. Így nőtt a 
magyar függetlenségi eszme 
Tirteuszdvá! Több mint har
minc évig a pénz, a pálinka és 
a presszió ellenére minden kép
viselőválasztáson kiharcolta el
lenzéki mandátumuk Egész E r
dély zengett a híren kortes- 
nótától:

„Szép muzsika, selyemhúr,
Éljen Bartha Miklós űri“

Gyakran, ha démona, a poli
tika, elengedte, elvonult kis 
birtokára és éjjel-nappal tanult 
és olvasott. „Húszéves Ízorom-  
ban megvettem Börne műn-, 
kait", —■ írja egyetlen barátjá
nak, id. Ugrón Gábornak „Ez 
a nemet megbabonázott. A sze
retőm lett, vele éltem, vele 
háltam. Égig m/ig asztaliam 
Heinét, mikor láttam, hogy o 
is szereti Bőmet. M ikor pedig 
Heine elhdlt tőle és megtámad
ta: halálosan meg gyűlöltem.
Még egy neme1 ro ll hatássál 
egcsz kedély- és erzelemvila- 
gomra: Lass allé." Haláláig
Nietzsche, Tolsztoj és Henry 
George az éjszakai olvasmánya. 
Első feleségétől, ifjúkori sze
relmétől, néhányért házasélet 
után elvált. A másodikkal, 
Callus Rózsikéval, zavartalan 
boldogságban élt. Esküvőjük 
után Turinba utaztak Kassáik
hoz, hogy „megcsókolják a 
Kormányzó öreg kezét", ö z 
vegy Bartha Miklosne ma is 
Budapesten lakik, angol lecké
ket ad es brafikrésze van az 
Andrassy - úton.

Borzasztóan tudott hmm es 
rettenetesen tudott gyűlölni 
A 67-es rendszer, a váltakozó 
szabadelvű kormányok hírlap
jai pergőtűzben tartották: ü l
dözték, mocskolták, rágalmaz
ták. Egyik beszédében így nyi
latkozott támadóiról: „Olyanok 
ezek, min1 a poloskák, ha ha
gyod, csípnek, ha el taposod, 
büdösek." A Tiszák „Óriási 
korrupció" című cikkéért b író
ság elé állítják Hat hónapra 
ítélik. Alighogy megkezdi bün
tetését a Marka-utcai, fogház
ban, országos mozgalom indul, 
félm illió aláírással kegyelmi 
kérvény megy a királyhoz.

Gaál Franciska tanárnő tatt
New Yorkban

Vaszary Kolos hercegprímás 
és a kolozsvári főrabbi az első 
aláírók. Ekkor ír a „Magyar- 
ország" ■ nak harcsatot önmagá
ról» „A fecskétől nem a fészek
rakást. Umultn meg. hanem a 
vándorlást; a kutyától nem az 
alázatosságot, hanem a. mara
kodást. A pénzzel úgy bánik, 
mint a kémény a füsttel: mind 
elbocsátja, magától A szíva 
olyan, mint a keze: tele seb
helyekkel. Valahányszor ráüt 
muszájból valakire, mindannyi
szor az ö karja, zsibbad e l . . , “ 
A „Kazáa- földön" című röp- 
iraia miatt antiszemitizmussal 
vádoljál:. Felháborodva tilta
kozik: „Ostobán könnyelmű 
újságírók zsidógyűlölőnek bé
lyegeznek. Olyan hitvány rá- 
fogás ez, amelyben a. perfidía 
ölelkezik a tájékozatlansággal. 
Ha engem antiszemitának vá
dolnak, akkor én ezt a vádat 
mint bitang és hazug ráfogást 
megvetem . . .“ 1905 október
19-én este Lussinpiccolóba ké
szült feleségével. A podgyászo- 
kat már a kocsira, rakták, 
amikor eszméletlenül esett 
össze dolgozószobájában. Többé 
nem is tért magához. Agyszél- 
hüdésben halt meg Deák Fe- 
renc-iPca 15. alatti lakásában.

Ez év kora tavaszán utaztak az 
Egyesült. Államokba Dajkovich Fe
renc. ár. volt nemzetgyűlési képvi
selő és felesege. Gaál Franciska, 
akinek át egyik nagy hollywoodi ! 
filmgyár még az elmúlt évbeli szer- 
ződtetési ajánlatot tett. Eredetileg 
arról volt szó, hogy Franciska két 
film főszerepét játssza el Hollywood
ban. a dolgok azonban másképpen 
alakultak, amint arról Dajkovich Fe
renc, aki az este érkezett haza New- 
Yorkból. beszámol A ffeagel-nek:

— Franciska filmezése körül né
hány akadály merült fel — mondja 
Dajkovich —, New-Yorkban kide
rült ugyanis, hogy Joe Pasternak, aki 
feleségem eddigi filmjeit produkálta, 
lá4S februárjáig le van kötve, addig 
minden storyja és filmje „be van 
táblázva.". így aztán

osak jövő tavasszal kerülhet *nr
arra, hogy legyártson egy Gaál 

Franciska-filmet.

Korda. Sándorral is összetalálkoztunk 
New-Yorkban, «5 szintén meghívta 
Franciskát Londonba — jövőre. A 
Broadway egyik színházi produkció
jába sem lehetett bekapcsolódni, a 
darabok ugyanis megállíthatatlan 
lendülettel futnak, minden széria 
két-három esztendeig tart, de. való
színű, hogy

Ősszel mégis alkalma nyílik Pr4»v 
ritkának egy főszerep eljátszá

sára a Theater Giltlhen.

Azonban Franciska éppunsocgoi nem 
az az egyéniség, hogy addig tétlenül 
üljön, leszerződött hát PiscatomaU, 
a világhíres rendezőnek és volt. b c -  
lini színigazgatónak szinilskolájába —

tanárnőnek.

Piscatornak ugyanis hatalmas akadé
miája van New-Yorkban, 1200 tavit- 
vánnyal és 80 tanárral. Amerikában 
vallják, hogy Piscator irányzatáé a 
jövő és fiatal színész- és színésznő- 
jelöltek valósággal versengenek, 
hogy bekerülhessenek az iskolájába. 
Franciska tehát most szorgalmason 
tanít a színiiskolában és készül ősri 
szereplésére . .

CSORTOS GYULA halálának 
most volt. két esztendős évfordu
lója. A Csortos-emlékbizottfiág (e!- 
nöknője Dayka Marigl és ügyveze
tője Lugosi Bálint építészmérnök) 
elhatározta, hogy még szeptember
ben felállítja Csortos Gyula sír
emlékét. A monumentális síremlék 
elkészítésére Kisfalud!-Stróbl Zsig- 
mond kapott megbízást

LELLE 1947
Balaton.lelle Magyarország leg

hosszabb fürdőhelye. Pestről jö
vet az előtte lévő vasútállomás 
Balatonszemes, az utána követ
kező Balatonboglár. Ami a kettő 
kozott. van, az mmd L elle. Ügy 
hever a part ha Hasában, mint 
egy óriás ki fii, amelybe — szeren
csére — nem harapott bel* a 
háború.

Lelle méretei: több, mini hat
van penzió, négy dizöz es három 
vasútállomás. Az ismerősök akár 
személyvonaton látogathatják,
egymást. Lelle tündéri villasorait 
feltűnően poros utcák szegélyezik. 
Az utcákat viszont élénkzöld 
kugliakácok. A fák törzse plakát
ból van. Tudniillik a különböző 
szórakozóhelyek itt helyezik el 
hirdetéseiket. Az akácfákról le
olvasható Lelle teljes esti pro
gramja. Szombaton, mikor ott- 
Já rtunk. csak a következő lehető
ségek kínálkoztak:

„Vidám kabaré az Évában: 
Lakner bácsi, gyerekszínháza. Ka
pitány Anna új műsorral. Chappy 
zenekara." — „Szilágyi Marosa a 
Tücsökben csak két napig." — 
Augusztusi Éj: Bea, Henry és 

Violanty.“ — „Navy Cat-ben Se
rényi Éva és a cigány Caruso." — 
„Park Penzióban nemzetközi 
hóigypankráció. Atom Est! Va.das 
Zsuzsa énekel. V é c s e y -G á ti— 
„Gyárfásnál Mimi Blanche, Bu
dapest kedvence. Gombos—Leit- 
r>t?r, Európa legjobb táncospárja." 
—> „Bagolyvárban Dúni Rudi." — 
„Va ss-penzióban Anita Best." — 
„Tulipánban Berky Pista cigány- 
zenekara Sztára.y Márton énekel."
•— „Ha ön jól akar inni, enni: 
Jeanette mamához keil elmenni, 
dizöz nincs, de van hangulat * 
meglátja majd, hogy jól mulat." 
— „Vadnay Éva! í'ad na y Éva!"

Szédülten álltunk az akácfa- 
sor plakát erdejében és miután 
nem tudtuk eldönteni, hogy az 
„Atom Est" jobb-e, mint a „ci- 
gúny Caruso“ , este nem mentünk

\ I L I I  V i: K \BALETT-EST köretében 

Fiií/íí<Í NÍC0l?Í>1Í hunarvi rsmiye

A K á rolyi-Ucrtberi
hét-főn 0-knr,.

ve*. : E N U R E  BÉLA .

sehova. Ügy hittük, hogy mások 
is inkább a Balaton kedvéért jön
nek ide, mint tingli-tangliért. azon
ban tévedtünk. Éjfélkor ugyanis 
végigsétáltunk a fürdőhelyen és 
az elvkorra már gigantikus mu
latóhellyé alakult, át.. Égő neoti- 
feliratok villognak az éjszaká
ban, mintha az Oktogont dobták 
volna ide, öt kilométerrel meg
hosszabbítva. Sikolt.va fékező 
autók torpannak meg a lokálok 
kapui előtt, fehér porfelhőket 
verve, amelyeket a luxuskocsik 
felvillanó reflektorai szinte félel
messé nagyítanak- Mindenütt 
zene, zene, zene, színes villany
lámpák százai, portások, pincérek, 
köszönő emberek, nevetés, siko
lyok, autódudák, kivilágított pen
zióéttermekből mámoros kar
ének, estélyiruhás nők. kurta
ujjas, lukacsos ingü gavallérok, 
csokoládébarna meztelenség, por- 
eellánnadrágok. — a nyári far
sang olyan kavalkádja, amilyen 
talán csak a francia Riviérán 
volt valamikor. És fenn az égen 
száll a hőhuhámon ringatózó teli 
hold, kéken tányérozva a csilla
gok között.

Ki gondol ma arra, hogy egy
kor ilyenkor gyülekeztek itt az 
amerikai bombázók százai és a 
rádió már légi veszélyt jelzett? 
Vagy talán épp azért ilyen mohó 
Lelle éjszakai élete, mert a „légi 
veszély elmúlt".

A nappali élet is lüktető, dél
előtt ezrek hancúroznak a ..leg
hosszabb" part hosszában és száz 
vitorla fehérük a vízen.

— Ez a vitorlásverseny! — ma
gyarázza egy kedves hölgy. — 
Furcsa ugye? A népes mezőny 
egy helyben állva versenyez.

a víz hús és szelíden gyógyítja a 
szombati lumpokat, akik ebéd- 
utáni alvásukból máx cukrászdák
ban és espressókban ébrednek. 
Vasárnap délután újra zsúfolt 
minden és a nagyobb penziók
kertjeiben húsz-harminc gépkocsi 
is parkíroz. Az első weekond- 
vonat már robog vissza Pest. felé 
s ugyanakkor megjelenik az első 
esti fecske: kis sportkocsi öt 
nótázó utassal. A volánnál uszó- 
nadrágos ifjú, mellette két fürdő- 
ruhás kisasszony, a szűk hátsó 
ülésen feketepápaszemes fiatal
ember hajol gyengéden a térdén 
keresztbefektetett hölgy fölé. aki
nek kibomlott, haja majdnem az 
utca porát sepri. A motorizált 
Mazeppa kadarkától kábult »  a 
kocsi veszett iramban röpíti új 
halászcsárdák fe lé ...

Pénz bőven lehet Lellén. mert 
ötven föéinton alul egy személy 
nehezen menekül egy esti lokál
ból, pedig a legtöbben háromban 
is megfordulnak. Penzió harminc 
forr.ittól hatvanig kapható, kis 
kétszobás villáért egész idényre 
öiezer forintot is fizettek. A villa- 
tulajdonosok technikája egyszerű: 
a kapott bér feleösszegéért pár 
lépéssel odább, Balalonszemesen 
vesznek ki villát és ingyen nya
ralnak a megmaradt nyereségből. 
Az élelmiszerárak pesti színvona
lon ingadoznak. Lelle bennlakó 
szóniora: Hajós Kálmán, a leg
szebb lány: Kandó Kitty.

A köztársasági elnök nyári 
rezi den ci á j ának kertkapui óban
két testőr áll fegyverben. Mikor 
arra mentünk, közöttük egy har
madik is állt fegyvertelenül, kar
ján nevető, édes kis tündér kap
kodott, jobbra-balra a kezecskéié
vel: Tildy Zoltán unokája

Tényleg teljes a szélcsend. De E n d r ö d i  B é l ©

Zilohy Lajos színműve új francia filmen: AZ UTOLSÖ SZEREP
A pesti közönség emlékezetében 

örökké felejthetetlen marad Bajor 
Gizi nagy alakítása az ..Utolsó sze
rep" című színdarabban Zílahy Lajos
színmüve külföldön először London
ban került bemutatásra, majd ez 
egesz világot bejárta és mindenütt 
óriási sikere volt, 1946-ban Gaby 
Morlay főszereplésével filméi készí
tettek belőle, méh művészetben, 
rendezésben és drámai mozzanatok
ban a színdarabot, la felülmúlja. Ezt

a különleges művészi filmdrámát 
szerdán mutatja be a Kamara és a 
Lloyd filmszínház.

< Magyar Muzsa a neve annak a 
telkes munkaközösségnek, amelyet )u- 
oatásos fiatal színészek alakítottak;, 
hoRv a dolgozók számára tiszta mű
vészetet adjanak. \z üzemekbe íné
nak kimenni, hogv szolgálták a há
roméves terv kultúrprogramját. KLÓ 
kultúrműsoruk olme- ..indul «  tervi”
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SZÉCHENYI
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KI LESZ A T. HÁZ KOREL
NÖKE? Az eddigi képviselöjelölő- 
1 isták szerint a képviselőház kor
elnöke Malasits Géza szocdem. 
lesz, aki most töltötte be 73. élet
évét. Egy évvel fiatalabb Bródy 
Ernő (a PDP nagybudapesti listá
jának második helyezettje), aki az 
új Ház megnyitása napján ünnepli 
72. születésnapját. Két hónappal 
Bródy mögött maradt le Buchinger 
Manó. A Kisgazdapárt doyenje, a 
nemzetgyűlés volt elnöke, Szabó 
Árpád, 69 éves. A többi jelölt élet
kora húsz és negyvenöt között vál
takozik ...

M * \
BEVIN ANGOL KÜLÜGYMI

NISZTER egyetlen tollvonással 
megszüntette az útlevél megszer
zéssel járó rengeteg utánjárást. Az 
angolok a központi londoni Ütle- 
vélhivatalban útlevelüket pontosan 
30 perc alatt kapják meg.

*
OTTRUBAY MELINDA ÉS 

ESTERHÁZY PÁL „HERCEG" — 
VALNAK. A legteljesebb egyetér
tésben. Meghitt jó barátok marad
nak.

*
Augusztus 10-től új modellek Ferda
Manyinál.

*
ÖT KATEDRA KERES ÖT PRO

FESSZORT A PÁZMÁNY TUDO
MÁNYEGYETEM ORVOSKARÁN! 
Nincs betöltve a II. számú anató
miai tanszék, a létesítendő I I—ik 
élettani, a II—ik kórbonctani, a 
Il-ik elme- és idegkórtani és a 
Il-ik szülészeti és nőgyógyászati 
tanszék. Az ősszel töltik be mind 
az öt nagyjelentőségű tudományos 
pozíciót és pedig az egyedül demo
kratikus és közmegnyugvást keltő 
módSn: pályázatok útján . . .

*
EMBEREMLÉKEZET ÓTA NEM 

ÍTÉLTEK HALÁLRA NŐT HOL
LANDIÁBAN, de most mégis ha
lálos ítélettel sújtották a 26 éves 
Glesien Bleekert, aki a holland 
ellenállási mozgalom számos tagját 
juttatta a Gestapo kezére.

*
Hr'dító szépség: Hormocith B-krém!

*
FERENCZ TIBOR dr. főügyész, 

a budapesti népügyészség vezetője 
hatheti szabadságra Abbáziába uta
zott, hogy egészségét helyreállítsa. 
Távollétében Noszkó Imre dr. al- 
dnök vezeti a népügyé^séget.

MEZEY MÁRIA SZÍNHÁZALA- 
PITASARÓL beszélnek, tfgy tud
ják, hogy az Andrássy-úti Drechs- 
ler-palotában akar intim színházat 
nyitni, amelynek egyedüli sztárja 
— Mezey Mária!

•X-
AZ OLASZ INFLÁCIÓRÓL jegy" 

zett fel néhány érdekes adatot a 
Notesz római tudósítója. A cukor 
és az olaj lassan feltornázta ma
gát az ezer Uráig (húsz forint), a 
kenyér hivatalos árát két hete 
emelték, a vasút elsején drágult 
40 százalékkal, de ugyanakkor — a 
dollár hat hét alatt 850-ről 600 
lírára esett. Az inflációs országok 
sztárja, az amerikai pénz, nem 
mutat semmi hajlandóságot arra, 
hogy ismét felágaskodjék a római 
feketepiacon. Mindenesetre: külö
nös infláció...

Mikor a közéletben megszűnik 
minden eszményi momentum: ak
kor elkezdődik a vásár. Szégyen
lős mezét levetkőzteti a becsület 
és vigyorogva kínálja magát az új 
társaságban. A politikai meggyőző
dés kaucsuklabda módjára ugrán- 

! dozik ide-oda és annak ölébe hull, 
aki megfizeti.

BARTHA MIKLÓS (1900)
4e >

A HÉT SZÍNHÁZI -HÖSF 
HLATKY EDIT, a tehetséges, fia
tal komika, aki a stúdióban egy 
hangjáték közvetítése alatt — hir
telen rosszul leit és összeesett 
Negyvenfokos lázzal, súlyos fájdal- 

I mák között, egyik ájulásból a má- 
I síkba esve, de végigjátszotta sze- 
! répát, utána azonnal szanatóriumba 

szállították, ahol megállapították, 
hogy veszedelmes vérmérgezése 
van. Egymillió egység penicillint 
kapott s azóta a javulás útján van 
A Rádió ezer forinttal honorálta 
Hlatky Edit derekas helytállását

inr
ÉVA PERONNAK, AZ ARGEN

TIN DIKTÁTORNÖNEK — miként 
Megyery Sári írja a Notesznek —, 
egyetlen diplomáciai sikere, hogy 
Páris őszi divatújdonságait, eme
zeket a közönséges földi halandók 
csupán augusztus közepén ismer
hetnek meg — a kormány utasítá
sára neki már most bemutatták. 
Éva Peronnak legnagyobb szenve
délye az öltözködés. Túldíszes és 
színpadias toalettekben jelenik 
meg, mire a francia dámák vála
szul — az egyszerűségükkel tün
tetnek! Bidault külügyminiszter 
felesége például —, egyébként hí
res az eleganciájáról! — a leg
utóbb rendezett kerti ünnepélyen 
nyári mosóvászonkosztümben, fe
detlen fővel volt látható. Mellette 
Éva Peron tapadó, virágos selyem, 
mélyen kivágott, szűkszoknyás toa
lettben, óriási tüllkalapjával — 
nevetségesen túlöltözött v o lt . . .  
Peronné egyébként ma száll ha
jóra Lisszabonban és visszatér 
Rio de Janeiroba...

v(*
Valódi „Lúdláb‘‘-torták és Pertis 
Jenő halk cigányzenekara a „Kis 
Lúdláb“-étteremben, Bors-utca 9. 
Jobban barnít a Vitai Rio krém!

*
NÉGERBARNÁRA SÜLVE érke

zett Pestre görömböly-tapolcai nya
ralásából Feleky Kamill, a kitűnő 
komikus, aki ősszel vadonatúj sze
repkörben mutatkozik be. Drámát 
játszik, amely egy fiatalemberről 
szól, aki autószerencsétlenség kö
vetkeztében elveszítette emlékező
tehetségét. Ez lesz Feleky első (de 
remélhetően nem utolsó) drámai 
szerepe.

*
A PARIS MELLETT LÉVŐ 

MOISSONBAN szombaton délben 
nyitották meg a cserkészek nem
zetközi világtalálkozóját, a », Jambo
ree mondial de la paix“-t. 200 ma
gyar cserkész idejében megérkezett 
a tábor színhelyére. A jamboree, 
amelyen a világ minden országá
nak cserkészei részlvesznek, újra 
fel akarja eleveníteni a világcser
készet demokratikus és testvéri 
közösségét.

*
A 80 ÉVES POLITZER SÁNDOR, 

A PESTI TŐZSDE LEGRÉGIBB 
TAGJA, aki 40 évig volt tőzsde
tanácsos, 25 évig a tőzsde egyik 
alelnöke, Párisba utazott, onnan 
pedig Buenos-Aires be repült fiához, 
akinek ott vegyészeti gyára van.

*
MICHÈLLE MORGAN, a szép 

francia színésznő játssza a főszere
pet Sir Alexander Korda legújabb 
filmjében, a „Pincelakásban,,.

A  csónakban heverésztünk 
kettesben, a. nap tüzében, 
a Balaton közepén.

Szép volt onnan a kilátás, 
jobbra is hegy, balra is hegy, 
mosolygósak, hamvasak.

Szemközt volt csak igazán szép: 
ott az ő bronzragyogású 
teste nyúlt el a púdon.

De mögöttem volt a legszebb, 
az imbolygó csónak orra 
éppen arra mutatott.

Arra még csak part se látszott, 
összefolyt a viz az éggel, 
egyetlen nagy szürke sáv.

Mégis arra volt a legszebb, 
megbüvölten néztem arra, 
Arra mi volt? Szabad út.

Szabad út a messzeségbe.

Nadányi  Zoliim

SVÉD SÁNDOR ISMÉT RÓMÁ
BAN ÉNEKEL; a „Rigoletto" cím
szerepét, azon a hatalmas szabad
téri színpadon, amelyet Caracalla 
császár termáiban építettek. Rómá
nak van még egy magyar barito
nistavendége, az Operaház fiatal 
művésze, Jámbor László, aki csu
pán tanulmányútra érkezett Itá
liába. A legjobb olasz mesterektől 
akar tanulni.

■H-
Fried Piroska kozmetika, Teréz-krt 54

*
TENYÉSZLOVAKAT HOZUNK 

BE AZ USA-BÔL. A Magvar Ló
tenyésztő Bizottmány 50.000 dollár 
értékű tenyészló behozatalára ka
pott megbízást. Felhasználásáról a 
földművelésügyi miniszer gondos
kodik

*
AZ EGYETLEN SZlNÉSZ-KÉP- 

VISELÖJELÖLT: Egry István, a 
Vígszínház tagja és főrendezője. A 
szocdem jelölte/ Nagy-Budapesten, a 
12-ik helyen.

*
A PÉNZÉÉRT MINDENKI 

'AUTÓT AKAR VÁSÁROLNI mos
tanában és — meglepő, hogy 
mennyi a pénz! A vevők valóság
gal sorban állanak az autókereske
dők üzletei előtt. Szép kocsipark 
nőtt ki az ostrom után összesze
dett roncsokból, eddig jól is állták 
a sarat ezek az össze-vissza tákolt 
kocsik, de most már tönkrementek. 
Eddig 200 Renault-autó érkezett, de 
útban van már Turin felől 250 
Fiat is. Ezt a kétféle gyártmányú 
kocsit a taxivállalatok kapják, ma
gánosoknak alig jut belőlük. A 
Notesz értesülése szerint a Skodn- 
gyár is elindít Magyarország felé 
150 autót, még augusztusban, Ang
liából pedig szeptember elején ka
punk Austin, Hűmben, Talbot én 
Morris autókat.

*
900 GYERMEKSZANATÓRIUM 

ÉS GYERMEKŰDÜLŐ VAN A 
SZOVJETUNIÓBAN, amelyben 80 
ezer iskolásgyermeket ápolnak. 
Ezek közül «0 szanatórium van 
Moszkvában, és környékén, és e 
nyáron nyitottak meg két nagy 
gyermeküdülőt a Krímben.

*
A MÚLT SZÁZADBELI ÁL

LAMFÉRFI heti 40 órát dolgozott, 
a mai miniszter legalább 100—120 
órát tölt munkában — panaszolja 
Morrison, az angol Titkos Tanács 
elnöke.

Politikai pártok hasonlítanak a 
mágneshez: van egy ohlaluk( amely 
vonz és egy, mely taszít.

ID. ANDRI&SSY GYULA
%#7f

JÁVOR PÁLTÓL érkezeti levél 
Pennsylvániából. Kis fürdőhelyen 
pihen és szeptember elején újabb 
háromhónapos amerikai körútra 
indul. „Közöltem és Hollywood 
között még mindig elég hűvös a 
viszony — írja —, a dolog nem 
olyan egyszerű, mint azt sokan el- 
képzelik

-Á-
MÓKÁS KALAUZRA LETTEK 

FIGYELMESSÉ az utasok vasár
nap — írja a Notesznek Illés Ist
ván —, a Nagykörúton tovasur
ranó 6-os villamoson. Minden meg
álló — új meglepetést és új vic
cet jelentett! A kitűnő villamos
konferanszié egészen a Kossulh- 
hídig szórakoztatta utasait. „Árvíz- 
hajós Wesselényi utcája" — szólt a 
kalauz — „Nyugati Szölőskert" — 
„torokszanatórium" . . . „Viselt nad
rág utca!" . . .  (ez a Visegrádi-utca, 
amelyről nem tudta, hogy mos* 
már Kiss Józsefről nevezik!) Mi
kor a Markó-utcához értünk, így 
szólt az elmés kabaréművész, aki 
ezúttal kalauzruhában tevékenyke
dett: „Hosszú utca . . . "  De most 
már megkérdeztük, hogy miért 
hosszúi utca a Markó-utca? „Azért 
— felelte —, mert sokan három 
évig is várnak a végére . . . "  A 
Beszkárt figyelmessége valóban 
megható: leszállította a menetdí
jat és rpég — kabarét l.s ad az 
utasoknak! Hát fízabad panasz
kodni?

•*
CSIKÓS RABRUHABAN je 

l e n t e k  MEG AUSCHWITZ VOLT 
FOGLYAI azon a szentmisén, ame
lyet az auschwitzi haláltábor he
lyén mutattak be — a meggyilkolt 
áldozatokért! A mise hallgatói 
mindannyian maguk is egykori ra
bok voltak, a gázkamra megmene
kült haláljelöltjei, akik szenvedé
seikre emlékeztetőül viselték ezen 
a megrázó istentiszteleten a nácik
tól szabott „uniformist"

*
Egy-két-harnm-négy pohár színtiszta, 
zamatos Mega-bor (fehér, vörös) üdít, 
hűsít, felvillanyoz, jókedvre hangol!

.V.0 \
BARABÁS PÁL, a tehetséges 

filmíró útban van hazafelé hadi
fogságból. A Vöröskereszt svájci 
irodája továbbította üzenetét egyik 
pesti barátjához.

*v£
EGY SZÓT SEM SZÓL A RÓ- 

MAI RENDŐR, mikor meglátja a 
„strandoló" gyerekeket a közterek 
kútjainak vizében lubickolva, vagy 
a kutak káváján sütkérezve. Az új 
olasz szabadság csalhatatlan jele 
ez, mert a háború előtt, a fasiszta 
,,drill“ -be beletört Rómában szigo
nyán tilos volt diszkutáltban für
deni.

t f -

NAGY RIADALM AT OKOZOTT 
egyik délutáni lap az olvasók kö
rében. Akik elolvasták a vastp.g- 
betűs címet, ijedten hallgatóztak» 
hogy ha!latszik-e már Soroksár fe
löl valami rosszemlékű harci zaj. A 
hír címe ugyanis ez volt: „Már a 
főváros környékén harcolnak a pa
raguayi csapatok

*
A „NYOLCSZAZEVES MOSZ

KVA" kiállításon érdekes adatokat 
jegyzett fel a Notesz. Moszkvában 
80 mozit tart fenn a filmügyi mi
nisztérium, a Szakszervezeti Ta
nácsnak 200 vetítőterme van és 
havonta 270 millió ember nézi az 
új filmeket.

Művészet nélkül a közélet durva, 
erkölcs nélkül tisztátalan.

EÖTVÖS KAROLYww
AZ ANGOL K IRÁLYI PÁR MÁ

SODIK LEÁNYÁNAK hivatalos 
neve 18. születése napja óta: Mar
garéta hercegnő. Tudniillik azelőtt 
Margaréta-Rózsa  volt a neve, do a 
fiatal princcssz kijelentette, nem 
akar olyan nevet  viselni, amely 
úgy hangzik, mint  egy virágcso
kor!

-X-
A HÉT PESTI MOZIHÖSE 

BING CROSBY. Amerika „1. számú 
kedvence", a „Magam útját járom" 
ifjú káplánjának alakítója. A No
tesz képtelen kiábrándítani a 
hölgyvilágot: Crosby nős és négy 
fiú boldog ap ja ...! Mind a négy 
tökéletes mása az édesapjának. A 
legidősebb, a 14 éves Gary, maid 
az ikertestvérek következnek, a U 
éves Philip és Denny s a legvégén 
a pufók 8 éves Lindsay. A négy 
„kid", vagyis tacskó többet szere
pel az amerikai lapokban, mini 
egykor a királyi családok sarjai.

-X-
Valódi nyársonsültek, gyönyörű kert
helyiség, Pertis Jenő halk muzsikája 
a „Ki6 Lúdláb“-étteremben, Bors-u. 9

.?/-4\
KELLÉR DEZSŐ, a költő és kon. 

feranszié szatirikus regényt írt a 
pesti Broadwayról. A regény címot 
„Asztalok a járdán“ és kora ősszé 
jelenik meg.

*
AZ USA-BAN júliusban a pol

gári foglalkoztatottak számi 
60,079.000 volt. Ez minden idők legu 
nagyobb rekordja. A munkanélkü
liek száma júüi#sban 29.000-rei 
haladta meg a júniusi számot

*
Vendéglátás? American Adam.

*
ÖSSZECSAPTAK A VIDÉKI 

SZÍNIGAZGATÓK ÉS A MUZSI
KUSOK, valósággal hajbakaptak a 
kollektív szerződésen, mikor kirto. 
rült, hogy egyes zenészcsoportok
nak az új szerződés szerint nagyobb 
volna a fizetése, mint — a prima
donnának! Hétfőn folytatják a 
szombaton abbamaradt vitát

-X-
RITA HAYWORTH ÉS ORSON 

WELLES, minden ellenkező híresz
teléssel szemben — nem válnak. 
Közös nyilatkozatot adtak egy los- 
angelesi lapnak, amelyben leszö
gezték, hogy soha sem éltek oly 
derűsen és harmonikusan, mint ma 
s hiába kárognak a kárörvendők, a 
válásból nem lesz semmi. Orsón 
Welles egyébként ugyanebben a 
nyilatkozatban kijelentette, hogy 
Rita nélkül „lólegzcni sem tud".

-X*
A LEGÚJABB, KESÖNYARI 

FRANCIA TENGERPARTI KOSZ- 
TÜMÜCSKE: Harántsávos kék
fehér trikó, térden alul érő szűk, 
zárt selyemnadrág, s több semmi 1

"A*
— MIT UTÁL LEGJOBBAN? — 

kérdezte egy újságíró Steinbcckel, 
a nagy amerikai regényírót. — Az 
interjút — hangzott a válasz.

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

A szerkesztésért p AKTAY TIVADAR
a kiadásért LAZAR MIKLÓS felelős.

Igazgató: TÍMÁR s A n d o r
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V.. Bajcsy-ZsIlinszky-úí 78. Telefonok: 
Szerkesztőség: 129-070 és 128-343. 

Kiadóhivatal: 129-670.
Légródy Testvérek rt. könyvnyomdája. 
Budapest, V.f Ba jcsy-Zsillnszky-út 78. 
A nyomdáért felelős. Agái dl Károly lg.
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VII., Míksa-u. 5.
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ni FELINEKii
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Készpénz vásárlás
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szabott áraimból 107.•j engedmény

HALASZ ISTVÁN BŰTOR
vau,, üiiői-tit 30. Mária utca sarok.
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j J lV r c íe f o n
r M U  (23 -114
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Perzsaszönyso
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BUNDÁK
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L0VASI szűcsnél
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röpí t, mitnlenlélo 
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/# A  F A -
f í a l s c h e k
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