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A lelkesedéssel ünnepelték

Történelmi jelentőségű ünnepi 
ülésre ült össze 1948 március 
15-ón a magyar országgyűlés, 
hogy tárvényben örökítse meg oz 
1848/49. évi forradalom és szabad
ságharc. emlékét. Az ünnepi ülé
sen az országgyűlésnek úgyszól
ván minden tagja résztvett, ün
neplő ruhában, nemzetiszínű ko
kárdákkal. Az ülésterem is ünnepi 
díszben várta a képviselőket. Az 
elnöki emelvény piroe-fehér-zöld 
lobogóval volt bevonva és ugyan
így nemzetiszínü zászlókkal bon
tottan várta az előadói emelvény 
is a szónokokat. Szemben az el
nöki emelvénnyel az ülésterem 
egyetlen dísze, az ismert oentená- 
rls jelvény, embemagyságúra fel
nagyítva.

A karzatokon a külföldi delegá
ciók, a meghívott vendégek soka
sága. Hatalmas taps és éljenzés 
fogadta a külföldi küldöttségeket, 
elsősorban Vorosilov marcalit, aki 
a Szovjetúnió küldöttségét ve
zette. Miután a képviselők és a 
kormány tagjai elfoglalták helyü
ket, nagy taps közben vezette be 
Mónun lllésné háznagy Tildy Zol
tán köztársasági elnököt, aki az 
ülésterem közepén elhelyezett ka
rosszékben foglalt helyet.

Nagy Imre elnök megnyitja az 
országgyűlés ünnepi ülését, első
sorban a köztársasági elnököt üd
vözölte hosszantartó taps közben, 
maid sorban üdvözölte a megje
lent küldöttségek vezetőit, őridsi 
topa zúgott fel, amikor Vorosilov 
marsallt üdvözölte az elnök. A 
Ház tagjai a Ház minden oldalán 
jelállottak és úgy üdvözölték a 
marsallt Utána a jugoszláv, ro
mán, lengnél, bolgár, csehszlovák 
és albán küldöttség vezetőit és 
tagjait üdvözölte a Ház elnöke, 
majd a francia, olasz, görög és 
osztrák vendégeket és a külföldi 
magyarok képviseletében m egje
lent magyar küldöttséneket. Az 
üdvözlések után az elnök ünnepi 
Vszédet mondott.

Nagy Imre beszéde
—• Történelmünk gyászos feje

zetei mellett — mondotta — olyan 
ragyogó korszakai is vannak, 
amelyekre nemcsak mi magyarok, 
hanem az egész haladó emberiség 
büszkeséggel tekint. Ilyen gyö
nyörű fényességgel ragyog felénk 
száz esztendő messzeségéből ís

nemzetünk múltjának legdi
csőbb korszaka, az 1948—49 iki 
forradalom és szabadságharc,

amelynek soha el nem múló, her
vadhatatlan emlékét ma törvény
be iktatjuk.

Az elnök azután vázolta a 48-as 
magyar hazafiak, Kossuth, Petőfi, 
Táncsics nagy érdemeit.

Kossuth, Petőfi és Táncsics

szelleme tovább izzott harci 
buzdításként a magyar dol

gozó nép szívében.

1918-ban és 10-ben újra fellángolt, 
majd elbukott a küzdelem ' a 
reakciós földesúri kapitalista el
nyomás alatt a demokratikus népi 
Magyarországért mígnem három 
évvel ezelőtt dolgozó népünk ro
hamra ment Horthy népelnyomó 
rendszere ellen és győzelemre 
vitte a népi demokrácia ügyét. 
Száz éve a szabadságért küzdő
népek között társtalanül ma
gunkra maradva elbuktunk és ve
lünk együtt elbukott a szabadság 
ügye is. A népek nem tudták le
rázni láncaikat és ezért újra a 
börtön csendje borult rájuk.

Ma, amikor a 48-as forrada
lom újjászületésével népünk 
történelmének újabb dicsősé

ges napjait vívja, küzdelmünk
ben nem vagyunk egyedül.

#
Mellettünk állnak a világ szabad- 
ságszeretö és békeszerető demo
kratikus népei, élükön a hatal
mas Szovjetunióval (nagy taps), 
amelynek őszinte hálával tarto
zunk azért, hogy országunk fel
szabadításával lehetővé tették  
számunkra a visszatérést Kossuth 
és a 48-as nagy idők szelleméhez. 
A magyar köztársaság mai ország
gyűlése a 48/49-es forradalmi de
mokratikus eszmék örökösének és 
megvalósítójának tekinti m agát 
A szabadságszerető népekkel test
véri összefogásban ezen az úton 
haladva, népünk számára hama
rosan elérkezik az idő, amikor 
valóra válik nemzeti himnuszunk 
örökszép fohásza: „Isten, áldd meg 
a magyart!“

AZ 1948. ÉVI XXIII. TÖRVÉNYCIKK
az 1843—49. évi forradalom és szabadságharc

emlékének megörökítéséről
Száz évvel ezelőtt, 1848 március 15-én kitört a magyar forradalom. Harcba 

indult a magyar nép függetlensége és szabadsága kivíváséért, az Idegen uralom 
igájának lerázáséért, a Jobbágyfelszabadításért, a feudális bilincsek összetöréséért.

A magyar köztársaság országgyűlése az 1848/49. évi forradalmi, demokratikus 
eszmék örökösének és megvalósítójának tekinti magát. Ünnepélyesen kijelenti, hogy 
1848 nagy hagyományait és szellemét hűségesen megőrzi és mindennemű elnyomás 
elleni következetes harc s a népek közötti békés együttműködés jegyében fejleszti 
tovább.

A 48-as szabadságharc eszmél Iránti tiszteletének kifejezéséül az országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:

1. §. Az országgyűlés az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékét 
magyar nemzet hálás kegyelete és tisztelete bizonyságául törvénybe Iktatja.

7. §. Ez a törvény kihirdetés napján lép életbe.

1948 március 15-én. Tildy Zoltán s. k
köztársasági elnök
Dinnyés Lajos s. k

miniszterelnök

r-

Révai József
beterjeszti

Í848 megörökítéséről 
szóló javaslatot

Nagy Imre elnök beszédet hosa- 
szantartó tapssal fogadta az or-1 
szággyűlés. Az elnök felszólítására 
ezután

Révai József,
a törvényjavaslat előadója ment 
fel nagy tapsok közben az előadói 
emelvényre.

— A törvényjavaslat, amelyet 
ma a köztársasági elnök úr jelen
létében tárgyalunk — kezdte be
szédét Révai —, az 1848—49. évi 
forradalom és szabadságharc em* 
lékét örökíti meg a magyar n e m  
zét tisztelete és kegyelete bizony
ságául.

1848 dicsőségéé emlékének tör
vénybe iktatása azt jelenti, 
hogy hároméves demokráciánk 
tetteit és vívmányait illesztik 
bel» a  magyar haladás törté

nelmi folytonosságába*
Sokan idegenkedéssel hódolnak 48 
emlékének, túlkevésnek vagy tvJr 
soknak tartják azt a haladást, 
amelyet 48 hozott.

Azokkal, akiknek 1848 túlsók 
nem érdemes vitatkozni!

A száz év előtti hazaárulóknakt 
Jellasich és Windischgraetz ma
gyar sereghajtóinak utódai ezek, 
akik azért nem szeretik 48-at, mert 
helyesen érzik, hogy a száz év 
előtti magyar forradalommal kéz* 
dodött meg az, ami száz év múltán 
a magyar demokráciával befejező
dött- De vájjon túl kevés-e az, 
amit 48 hozott? Az akkori job
bágyfelszabadítás valóban kevés 
volt a parasztság követeléseibe* 
képest, a nép tényleg nem vált — 
mint ahogy Petőfi kívánta — 
uralkodóvá a poli tálcában, de ok-e 
mindez arra, hogy ne lássuk a 
száz év előtti események korsza
kos jelentőségét? A száz év előtti 
Magyarország polgárosodás, mű
veltség. gazdasági fejlődés dolgá
ban több mint egy évszázaddal el
maradt Európa gazdag, nyugati 
országaitól. De ki állíthatja, hogy 
a történelmi haladás élén nunáig
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csak gazdag és /éjiéit nemietek  
menetelhetnek?

1848-ban a  szegény, elmaradt 
Magyarország mutatott példát 
a gazdag polgári Európának 
a férfias helytállás, a forradal
mi bátorság, a kockázatvállalás 

nemzeti erényeiből.
—- Akkor forrt össze történel

m ünkkel elsölzben a nemzeti füg■ 
getlenség és a népfelszabadítás 
'ügye és ha akkor nem is tudtuk 
teljesen megvalósítani a nép és 
a nemzet egységét, egy évszázad 
számára tűztük ki a feladatot. 
Történelmünkben elsöízben váltak 
a dolgozó tömegek a társadalmi 
és a nemzeti harcok mozgató 
erőivé és nyomták, rá bélyegüket 
az ország politikai vezetésére.

Győzni akkor még nem tudtak, 
de kitűzték a célt egy évszá
zadra az Achim Andrásoknak, 
a Bajcsy-Zsilinszky Endrék
nek, a Károlyi Mihályoknak éa 

Schönhcrz Zoltánoknak.

„Kis nép voltunk, 
de nagy nemzet!"

— 1848-ban felszabadultan és 
harsányan altunk be az európai 
haladás csatasorába és

még akkor is harcoltunk, ami
kor 1848 szeptemberére ki
hunyt körülöttünk a forrada
lom lámpafénye és Európa újra

csendes lett-
Kis nép voltunk, de nagy nem
zet, ifiért harcolni mertünk nem
csak a magunk igazáért, hanem 
az emberi haladás szent ügyé
ért is.

Meghajtjuk fejünket egy Eötvös 
József, egy Klauzál Gábor, egy 
Nyári Pál, egy Bezerédj és Beöthy 
emléke elölt, tudva, hogy a ma- 
gyár haladás történetében a maguk 
módján ők is előrevitték a fák
lyát egy hosszú útszakaszon.

Ma látjuk és tudjuk, hogy 
Kossuth Lajosnak volt igaza 
Széchenyi Istvánnal szemben, 
Petőfinek volt igaza Vörös 

marty Mihállyal szemben.
de ma mégse tépjük le a babért a 
magyar költészetnek és ezzel a 
magyar haladásnak e,jyik legna
gyobb emberének homlokáról és 
azt is tudjuk, hogy Széchenyi Ist
vánnak ott van a helye népünk 
szívében, a magyar haladás úttö
rőinek végeláthatatlan sorában. 
(Nagy tetszés és taps zúg fel Ré
vai e szavainál.)

Vissza Kossuthoz, 
Petőfihez, Táncsicshoz!

— Kossuth Lajos azt hagyta 
ránk, hogy nemzeti függetlensé
günk védelmében fel kell áldozni

milliói
sorsolnak ki a magyar

osztálysorsjátékon
Szerencsés esetben
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Egyedülálló 
nagy nyeröeeólyek
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Sorsjegyek a fóárusítóknál ksph# 
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minden csepp vérünket. Ha van 
kérdés, amiben nincs alku, akkor 
a nemzeti függetlenség kérdése az, 
(Nagy taps.) Tőle tudjuk, hogy a 
veszély pillanatáiban, nagy sors
fordulókon nem az eresz alá kell 
húzódni, hanem szembe kell nézni 
a viharral. Ö tanított árra, hogy 
a haza védelmében a nemzet egy
ségére van szükség. Kossuth pro
gramjának helyességét száz év ke
serves tapasztalatai és megpróbál
tatásai árán tanultuk meg. Ha el
fordultunk tôle a múltban, vesz
tünkre tettük.

1867—1914-be torkolt, 1919 pe
dig 1941-be.

Ennyi nagy nemzeti katasztrófán 
okulva, tértünk vissza Kossuth La
joshoz és útjáról nem terünk le 
soha többé! (Nagy taps-)

*— Petőfi Sándor azt hagyta 
ránk, hogy a nemzet egységét nem 
a letűnő politikai és társadalmi 
rendszer kiváltságos osztályaival, 
nem ingadozókkal és megalkuvók
kal kell megteremteni, hanem nél
külük és ellenük, ö  tanított rá, 
hogy

a demokratikus átalakulást 
nem félig, hanem egészen kell

megcsinálni,
gyökerétől kitépve a feudális gazt 
a magyar ugarból, hogy újra gaz
dag termőföld legyen. (Nagy taps.)
Magyarország köztársaság és az is 
marad, az ország a nép országa 
lett és az is maradi (Nagy taps.)

— Táncsics Mihály azt hagyta 
ránk, hogy parasztság nélkül nincs 
nemzeti fejlődés, a parasztság és 
munkásság baráti szövetsége nél 
kül nincs felemelkedés. A magyar 
demokrácia vállalta és valóra vál
totta Táncsics Mihály örökségét.

— A belső ünneprontók sajtósza
badságot követelnek, kiragadva a 
12 pontból ezt az egyet, de

48 nem adott sajtószabadságot,
a Wlndisehgraetzek és Jella- 

siehok ügynökeinek.

„Nem vagyunk
egyedül"

A külső ünneprontók hangja 
nyugatról hallatszik, onnan akar
nak tanítani bennünket 1848 ér
telmére. A mai imperialista nyu
gatnak ugyanaz nem tetszik a mi 
demokráciánkban, ami száz évvel 
ezelőtt nem tetszett át angol 
toryknak és a francia burzsoák- 
Pak.

—• Három év alatt megmutat
tuk, hogy

tudunk olyan nép 1* lenni, 
amely nem késik le mindenről,

hanem be is tudja hozni elmara
dását. Három év alatt évtizede
ket mentünk előre!

Voltak sokan, akiknek tűig y őrs 
volt ez az iram. Sietnünk kellett, 
s ma már megérti a magyar nép, 
hogy most is, mint 48-ban,

nem a félénkeknek és habo
soknak, hanem az újítóknak és 

bátraknak volt igazuk.
Vannak még, akik Vtsszakívánják 
a %szolgamultat és várják az uj 
Windischgraetzeket. Résen kell len
nünk. Tudjuk, hogy a munka irán
ti lelkesedé» mellett hazafiul el
szántságra is szükség van, vissza
tekintve a hárómévcft harcokra és 
sikerekre, elmondhat juk: vege sza
kadt a magyar történelem tragi
kus bukásainak. 1848 kezdőmén> e- 
zése elbukott, mert vezető osztá
lyában két lélek lakozott, rnert a 
parasztság nem állt életre-ha Iá Ír a 
a nemzeti ügy mellé, mert a ma
gyarság magárarnaradf. Ezúttal 
más a helyzet Demokráciánk ve- 
jetőosztályánák, a munkásságnak 
erős a keze és a lelke, évtizedes 
harcok és szenvedések acéloziák 
meg. parasztságunk megkapta, azt, 
omit nem. kapott meg 48-ban és 
18—ID'bén: a föld oz övé.

fis nem vagyunk egyedül, mint
titán év előtt-

Együtt, menetelünk az egész hala
dó emberiséggel, s a haladó embe
riség együtt menetéi velünk. Ezért 
biztos a magyar nép végső diadala, 

fejezte be Révai József előadói 
beszédét.

Az elnök ezután Dinnyés Lajos 
miniszterelnököt szólította tel be
szédének elmondáséra.

A  miniszterelnök ünnepi beszéde
— A Magyar Köztársaság kor

mánya a nemzet önmagával szem* 
benl, régi becsületbeli adósságát 
kívánja leróni, amikor a t. Or
szággyűlésnek javaslatot tesz

az 1848—49. évi forradalom é« 
szabadságharc emlékének tör

vénybeiktatására.
— Az adósság, amit ma lero

vunk, a nemzeté, de a mulasz
tásért, hogy száz évig kellett 
várni ennek a teljesítésére, a 
nemzet megrontóit terheli. Hogy 
az 1848—49‘iki szabadságharc és 
forradalom emlékéi csak most 
iktatjuk törvénybe, ezért azok fe
lelősek, akik a Habsburg dinasz
tia és saját osztályaik egybefonó
dott érdekei és népellenes forra
dalomén enességiik miatt

1848 érteimét és értelmezését 
meghamisították, annak ered
ményeitől a magyar népet 
megfosztották, a nemzet f ü g 
getlenségét áruba bocsátották 
és a forradalom és szabadság - 
harc vívmányait meggyalázták 

és elsorvasztották-
— A jogfolytonosság, amelyet az 

1867-ik évi kiegyezés megteremtői 
magukénak vallottak, az 1848-ik 
törvényhozásnak lehetett formai, 
de soha nem volt lényegi folyto
nossága. Ez a kiegyezés halomra 
döntötte a nép politikai, gazdasági 
és társadalmi felszabadulását és 
sárba tiporta 1848 szent eszményét: 
a nemzet függetlenségét. Az 
1867-es kiegyezés nemcsak hogy 
nem folytatta a föld felszabadítá
sát, ellenkezőleg, a nagybirtokhoz 
láncolta a népet, a közszabadságo
kat csak látszatra biztosította, 
mert a gazdaságilag kifosztott, 
megbilincselt ember politikailag 
nem lehet szabad.

Az ország törvényhozását A 
nagybirtok és nagytőke ®zolgá- 
l&tába állította, a nemzetisége
ket elnyomta, a választól jog
ból a dolgozó milliókat k ire
kesztette; így a parlament alig 
különbözött osztályjellege
szempontjából a rendi ország

gyűléstől.
A munkásság és parasztság szer
vezkedését csendőri szurony és fő
szolgabírói eröszdk fojtotta el, a 
nép életszínvonala nem emelke
dett, az analfabetizmus alig csök
kent, a hadsereg, külképviselet, az 
ország pénzügyi függetlensége még 
illúziónak sem volt nevezhető. A 
történelem teljes egészében igazol
ta 1848 legnagyobb fiát; Kossuth 
Lajost, aki minden erejének meg
feszítésével harcolt az ellen, amit 
az 1867-iki kiegyezés jelentett.

1848-49 legitim folytatása 
mi vagyunk ; a magyar 

népi demokrácia
— Ml folytatjuk azt, amit Kos

suth Lajos és nemzedéke meg
kezdték, de az akkori nemzetközi i 
viszonyok folytán befejezni nem
tudtak. Ali vagyunk az 1848’a£ for
radalom szent hagyományainak
hű letéteményesei, mi törtük ősz- 
sze végleg és örökre a feudális 
nagybirtokrendszert és adtuk át a 
földet a 48-us honvédek paraszt- 
ivadékainak. (Nagy taps!) Mi 
szüntettük meg a dézsmát ós ro
botot, amikor a nincstelen napszá
mosból, zsellérből, béresből « sa
ját földjén szántó-vető, arató gaz- 
dót csináltunk. Mi szabadítottuk 
fel az ipari munkást, aki még 
1944-ben is a nagytőke vagyonáért 
és Jövedelméért izzadt, dolgozott, 
és csak osztó,l yöntudotó ban é* 
harckészségeben különbözött a cé
hek kiszolgáltatott legényeitől. Mi 
— a magyar népi demokrácia — 
adtunk iskolát a népnek or 1848. 
évi törvényhozás szellemé ben, 
mely az államra ruházta a nép 
művelésének kötelességét. Es vé
gül,

mi teremtettük meg és szilár
dítottuk meg » Szovjetunió 
segítségével Magyarország sza 

bftdságát és függetlenségét
(FeLzúgó taps!)

Amelyért a száz esztendővel ez
előtti szAbadségharc honvédéi vé
reitek és pusztulták.

A Habsbdrgok bilincseit a ha
talmas szocialista világbiroda
lom vezére, Sztálin generalisszi
musz (Nagy taps!) száz eszten
dő múlva az egész szovjet nép 
támogatásával tépte le ke

zeinkről (Taps)

„Követeljük 
az oszthalatlan
szabadságot"

— Egyetlen nemzet szabadságát és 
békéjét sem lehet biztosítottnak 
tekinteni addig, amíg reakciós v i
láguralomra törő imperialista erők 
készek ismét vérbe és tűzbe borí
tani a világot profitjuk és ural
m uk megmentése és fenntartása 
érdekében. Nem élvezheti egyik 
nép sem háborítatlanul és meg 
nyugvással szabadságát mindad
dig, amíg vannak népek, amelyek 
nem szabadok és vonnak országok, 
mint például Görögország, alwl 
vérnek kell folynia a szabadságért, 
az idegen imperialista erők ellen.

Mi a hazafiasságot úgy értel
mezzük, hogy nemcsak ma
gunknak, hanem a többi né
peknek is követeljük az osztha

tatlan szabadság áldásait.
Mi tehát a magyar függetlenség és 
szabadságharc nyomdokain járunk, 
amikor a

békét és biztonságot a felsza
badult nemzetek demokratikus* 
társaságában keressük, abban 
a szövetségben, amelyet Kos
suth Lajos lángelméje elkép
zelt, kitervelt, reális szerkeze

tében felvázolt,
de aminek megvalósítását csak
nem egy évszázadra terjedő életé
ben 'nem láthatott meg.

A koalíció hitvallása
— Azok a pártok, amelyek ma 

Magyarországot kormányoznák és 
amelyek mögött a  nép all, c ma
flák számára is levonják 1848— 49 
tanulságait. Megtanulták, hogy a 
pártvillonyás, vezetők súrlódása 
sokban hozzájárult a száz eszten
dővel ezelőtti hősies szabadság- 
harc elbukásához. A haza létéért 
vívott élethalálharc annyira le
kötötte az első független magyar 
kormány erőit, hogy a köztársa
ság belső ellenségeivel, ,,a belső 
bitangokkal1' nem tudott leszá
molni és

égető gondjait meg tetézték a 
belső egyenetlenségek, viszá

lyok és intrikák.
Mi ma okulunk a múlt tanulsá

gaim- A magyar kormány köré tö
mörült demokratikus pártok egyet
értése, kohéziója és szolidaritása 
erős, mert a koalíció minden párt
jának egy a hitvallása: népi ie - 
mokráciánk megszilárdítása ós né
pünk felemelése- (Tapá.)

Ennek az együttmunkálkodás- 
nak még jobban el kell mé
lyülnie, méR tökéletesebbé 
kell kováosolódnia, hogy né
pünk ügyét töretlenül, akadály- 

mentesen szolgálhassuk.
Ni nemcsak felismerjük a reakció 
maradványait, lia nem tisztában 
vagyunk — bármilyen jelentékte
lennek Is Iáiszik — annak a rom
boló hatásával, tudjuk azt, amit 
Petőfi a belső ellenségről mondott, 
hogy „egy közülük százakat ront 
el. mint a pohár borban az egy 
fScpp méreg" és

készek is vagyunk velük vég
leg lé la számolni

A magyar nóp tudja és látja, hogy 
mi yzerencsésebh körülmények kö
lőtt., mint Kossuth Lojo*,

beváltjuk ígéreteinkéi,
megvalósítjuk feladat ainkAt. A 
nemzet vezetései nemcsak formai
lag, hanem tényleg is a. dolgozó 
nép kezébe juttattuk, a maroknyi 
kiváltságos rév.g helyett, a föld, 
bánya, kohó, üzem kincsei a kö 
zösség tulajdonába mentek át, a 
munkáit éppen úgy döntő tényé- 
«ö v i  teltük az ipari lennelésben. 
mint ahogy a parasztnak adtuk a 
latifundiumokat.

Népünk fiai előtt megnyitot
tuk a tanulás, a  művelődé#, az 

emelkedés útját.
Külpolitikánkat a demokrácia és a 
bé/cc frontjára vezettük, függet
lenségünk bátyáját a  béke» 
szerető népek szövetségére építet
tük — természetes tehát, hogy

a pártok tömörülése egyfront- 
ba építé*o egyben a magyar 
nép egyre jobban összeková

csolódó egységét is jelenti*
A mai magyar belső politikának
nincs és nem lehet más útja, mint 
hatalmában megerősíteni és fel
emelni azt a népet, amelynek ősei 
száz évvel ezelőtt véreztek a sza
badságért és vívták a maguk sza
badságharcát. Ebben a szellemben 
kérem a törvényjavaslat elfogadá
sát. (Felzúgó taps!)

Egyhangúlag , • .
— Elérkeztünk, ahhoz az ürme* 

pélycs pillanathoz, — mondotta 
a miniszterelnök beszéde után 
Nagy Imre elnök, —• hogy meg
hozzuk a■ határozatot. Kérdem a, 
tisztelt országgyűlést, elfogadja-e. 
a 48-as forradalom és szabadság
harc emlékének megörökítéséről 
szóló törvényjavaslatot.

A képviselők helyükről felállva 
éljeneznek és tapsolnak, . íyi fe
jezve ki hozzájárulásukat a tör
vényjavaslathoz.

— A megnyilvánult nagy lel 
kesedésből megállapítom, hogy 
az országgyűlés a törvényja
vaslatot egyhangulak elfo

gadta
— hirdeti ki a határozatot nagy 
taps közben Nagy Imre elnök.

A székesfőváros
díszközgyűlése

ií
Budapest .székesfőváros törvény- 

hatósági bizottsága ma délután 
félőtkor centenáris rendkívüli dísz
közgyűlést tartott az új városhá
zán. Az előcsarnokot, a lépcsőhá
zat és a közgyűlési termet örök* 
zöld növényekkel és piros-fehér- 
zöld, drapériákkal díszítették fel. 
A törvény ha tósági bizottság elnö
ke, Szakaslts Árpád mondott meg
nyitó beszédet, Bognár József pol
gármester tartott ünnepi beszédet, 
Goda Gábor h. tanácsnok határo
zati javaslatot terjesztett elő, Széli 
Jenő alelnök pedig záróbeszédet 
mondott.

Bolgár
kormányküldöttség 
indul Moszkvába

A moszkvai rádió jelenti: Hét
főn Dimitrov miniszterelnök veze
tésével bolgár kormányküldöttség 
indult Moszkvába. (MTI)

M O T O f .O t t  k a p á ló  g ép ek ,
N Ó T O R O S  öntöző szivattyúk
M Ô T O R O S  permetező gépok 
CSONKA .»An SCÍ'IMJYAk A n.r*

Bpi XI., Fohérvÿt ri-út GO, 
Telefon ; "250 8GB.
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M É R T T Ő L

P E R M E T E Z Ő G É P E K
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Magyarország elfoglalta qnéltó helyét 
az élen járó demokráciák családjáb an“

mondotta Vorosilov marsall
to l  tan Voros-ilov nmrsal 1 lepett 

„ szónoki emelvényre percekig 
tarló forró tapsvihar közepette. A 

teljes díszben volt, mel
lé.
,i Magyar Érdemrend széles vörös- 

cj'«< j í.jt llagcit viselte. A
tábora- gy Ttöveftkezö beszédet
mondotta:

Kínok w !  Képviselő Urak!
Uraim! A  Szocialista Szovjet Köz
társaságuk Szövetsége Legfelső 
Tanácsának elnöksége a Szovjet- 
űnió kormánya és népeink neve
lőn üdvözlöm önöket és az önok  
személyében a magyar népet az 

magyar forradalom száza

magyar népnek hosszú ideig kel
lett harcolnia az abszolút Habs
burg monarchia igájának lerázá
sáért, mely egészen 1919,-ig nehe*

elborítolták a kitüntetéseit, s zedett Magyarorszagi a. A Szov
jetunio népéinek, is hosszá és ke•e.s
meny küzdelmet kellett vivniok a 
cári önkényuralom ellen. Meg 
kell említenünk, hogy az ukrán 
nép jelentékeny részét. ugyan
azok a Habsburgok nyomták el, 
akik a magyar népet is sanyar
gatták. Másfelől pedig az a cári 
önkényuralom, mely az orosz né*

e*zroék tovább tej lesztóje, a nagy 
Sztálin irt. Ezen az elven alapszik 
a Szovjetunió külpolitikája is.

A szovjet állam viszonya 
minden országgal szemben azon 
alapul, hogy a népek, ‘függetlensé
gét es szuverén egyenlőségét köl
csönösen tiszteletben tartsák, hogy 
barátion együttműködjenek és ne 
avatkozzanak be egymás belső 
ügyeibe.

— A szovjet politikának, a má
sodik világháború idején, egyik 
legfontosabb feladata volt a harc

pet igázta le — segítette a Habs- | a népek függetlenségéért és sza- 
burgokat abban a törekvésükben, J hódságáért. Sztálin generalisszi•

IS48 os
(“I: évfordulója alkalmából.

A Szovjetunió népei óriási
c: ólé;/ütések os áldozatok árán 
i , radalmi küzdelmekben vívták ki 
, ib a óságukat « így közel állanak 
-, i -ükhöz azok >>z érze.sek, ame 
Ivek ma a 48-as forradalom száza 
d k évfordulója napján töltik el 
Önöket azon hősies eróf ez Rések 
,/á'adik évfordul ójának ünne- 

p 11. melyeket a. magyar nép a hű
béri föUlpjmn rendszer ni égd övié 
tere az idegen, osztrák-német el - 
nyomók évszázados igája alól fel- 
szabadulására te tt

— Ez a forradalom ragyogó 
megnyilvánulása volt az akkori 
Idők népi mozgalmainak, amelyek 
a hűbériség alapjainak megsemmi
sítésére irányultak Európában. Az 
1848-as fórra dal ómban n küzde
lem, mely a magyar paraszt- 
,lúgnak a hűbériség igája alól fe l
szabadít ásóért folyt, egybeolvadt 
az egész magyar nép nemzeti fiig- 
rj llevségi harcával a gyűlölt 
Habsbu ry-monarch.la. el len.

— Először történik az 1848-as 
forradalmi mozgalomban, először 
történik 1793 óta, hogy egy az el 
len forradalom fölényes erőitől kö
rülvett nemzet az ellenforradalom 
gyáva dühének szembe meri sze
gezni a forradalom szenvedélyét... 
„Hosszú idő óta először látunk 
igazi, forradalmi jellemet, olyan 
embert, aki népének nevében fel 
meri venni egy elkeseredett, harc 
kesztyűjét, aki népe szamara egy 
személyben egyesíti Dantont és 
C anio t-t Ez Kossuth Lajos.. 
így írtak a magyar forradalomról, 
azok vezéréről a tudományos szo
cializmus megalapítói, Marx és 
Engels.

— Kossuth harcos társa, a sza- 
badságszerető magyar nép fia cs 
dalnoka, Petőfi Sándor, aki Tán
csiccsal együtt méltán foglalja el 
az öt megillető helyet az 1848 as 
forradalom vezérei között, a ,,Nem• 
:ethez" című költeményében így 
ír: „Föl, hazám, föl nemzetem, 
magyar nép! Légy szikra gyorsan 
és egyszerre! Mint a. villám, oly 
váratlanul és oly erővel törj el
lenségedre!" .,Föl“ című versében 
pedig így kiált Jel: „Siess, hazám, 
napfényre, hozni világraszóló híre
det, mit német járom, német ár
mány elrabolt, és eltemetett.

— A magyar nép törlénelmi 
sorsában sok a leözös vonás a 
Szovjetunió népelvek sorsával. A

hogy biztosítsák uralmukat.
— Oroszország élen járó haladó 

fér fiai azonban mindenkor a ma
gyar nép szabadságharca mellett 
iogla.ltak állást- Herezem, a XIX. 
századbeli Oroszország dómokra 
tikus mozgalmának kiváló kép
viselője. az emigrációban „Ha
rang" cijrtú lapjának számos ol
dalán meleg együttérzéssel for
dult a magyar forradalom és ve
zére, Kossuth Lajos felé. Köz
ismert. tény, hogy Csenrvysecszkij, 
a másik nagy orosz demokrata, 
naplójában az lR4R’49-es években 
sz in tén  üdvözölte a magyar nem
zeti felszabadító mozgalmat, es 
annak győzelmét kívánta.

—■ Csaknem fel évszázaddal ez- 
plölt., 1900-ban a nagy Lenin a 
bolsevikok „Iszkra" çim.û lapjá
ban a szégyen bélyegét ütötte ra 
az orosz cári kormány bűnös po 
litikájára, mert orosz csapatokat 
küldött m is népek elnyomására. 
Lenin így irt: „A cá.ri kormány 
nem csupán népünket tartja- rab
szolgaságban, hanem felhasználja 
más népek leverésere is, amelyek 
rabságuk eUon kelnek fel (amint 
ez lR49-ben történt, amikor az 
orosz csapatok e ln y o m tá k  a ma
gyar fórra dal ma t).“

— A magyar nép, mely annyi 
vért ontott az első világháború
ban a Hohenzollernek. és Habs
burgok érdekeiért, a 48-as forra
dalomból merített politikai ta
pasztalatok birtokában, 1918—19- 
ben fegyverrel, kezében lépett tel 
Ősi ellenségei, a. feudális uralom 
és a politikai elnyomás-rendszer 
ellen. A dolgozóknak ez a hatal
mas forradalmi mozgalma, mint 
fénysugár, világította be a felsza
badulás útját- Magyarország de
mokratikus erőit azonban ezúttal 
is elnyomta a hazai és az európai 
reakció.

— A történelem örökre fel fogja 
jegyezni Horthynak, a magyar nép 
hóhérának bűnös tetteit, aki az 
európai és nemcsak európai impe
rialisták, valamint a magyar föl
desurak és kapitalisták parancsa 
szerint vérbe fojtotta, az 1919-es 
magyar forradalmat.

— A legnagyobb eszmék egyike, 
amelyet a nagy októberi szocialis
ta forradalom hirdetett, a népek 
nemzeti önrendelkezésének egyen- 
jogosságának és barátságának 
elve. Ezt az elvet rögzítette le — 
az Oroszország népeinek jogairól 
szóló nyilatkozat — melyet Lenin 
legközelebbi harcos társa, a lenini

tzuveremfásunk kölcsönös tiszte
letben tartása alapján Ez a szer
ződés egyszersmind fontos új pszt 
köze. az e.urópai béke és biztonság 
megszílárdi fásának". Ez a szerző
dés ünnepélyesen kifejezésre jut
tatja, milyen fontos a demokrati
kus országok küzdelmében az ag
resszió veszélye ellen az a támoga
tás. melyet Magyarország nyújtani 
tud az európai béke megszilárdí
tásának közös ügye érdekében. Az 
új Magyarország elfoglalta, méltó 
helyét, az élen járó demokráciák 
családjában.

— Az új demokratikus Magyar- 
ország ma a többi élen járó demo
kratikus országgal együtt küzd az 
imperialista reakció és az új vi~ 
lághábonjra bujtogatók ellen és 
harcol az egesz világ békéjéért és 
demokráciájáért. '

—• Engedjek meg, hogy ma, a 
hősi magyar forradalom századik 
évfordulója alkalmából, a Szerv* 
jetúnió nevében szívből jövő fór 
kívánságaimat tolmácsoljam o. mar 
gyár népnek és további sikereket 
kívánjak az új demokratikus Ma* 
gyár ország építésébenl

— Erősödjék és viruljon e 
demokratikus Magyar Köztársaság 
a magyar nép és az egész haladó 
emberiség javára és boldogságára.

— Éljen a szabadság szerető mar 
gyár nép, amely époíjct Kossuth, 
Petőfi és Táncsics demokratikus 
hagyományait.!

— Éljen a szovjet nép és a máz 
gyár nép, a. Szovjetunió és a Mqp 
gyár Köztársaság megbonthatatr 
lan barátsága! (Percekig tartó lek* 
kés taps és éljenzés.)

ORSZÁGOS
MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS 

ES TENYÉSZÁLLATVÁSÁR
Budapest, X., Pongrácz-utl kiállítási telep
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musz már 1941 július 3-án, néhány 
nappai azután, hogy a fasiszta Né
metország rablótámadást, intézett 
a Szovjeté unió ellen, kijelentette: ! 
„A fasiszta elnyomók ellen vívott 
és az. egész népet, felölelő honvédő 
háborúnak nemcsak az a célia. 
hogy elhárítsa, a veszélyt, amely a 
mi orszá-gunkat fenyegeti, hanem 
az. is, hogy segítséget nyújtson a 
vámét fasizmus igája alatt nyögő 
európai népeknek." A szovjet nép 
a Sztálin generalisszimusz által 
kitűzött nemes cél jegyében har
colt a hitlerista rablók elleti s a 
szovjet nép e zászló alatt küzdve 
győzte le a fasiszta Németországot-

| Szalasinak, Hitler védencének 
vezetése aJatt a magyar reakció 
erői által támogatott, Aliig fölfegy- 
verzet.t német hadseregek üldözé
sével és szétverésével, mely sere
gek esztelen ellenállásuk révén az 
önök nagyszerű fővárosát és más 
városokat rombolásnak tették ki, a 
szovjet hadsereg a magyar fasiszta 
reakció utolsó fegyveres támasz- 
pontját is szétzúzta és így becsü
lettel végezte el a reá háruló fel
adatot. Felszabadította Magyaror
szág egész területét Hitler hordái 
nak garázdálkodása alól és ezzel 
biztosította a szabadságszerető ma
gyar nép politikai és gazdasági 
függetlenségét,

— A magyar demokrácia által 
végrehajtott földreform örökre 
végzett a hűbéri nagybirtok rend
szerrel. A bankok és a legnagyobb 
ipar vállalatok a nép kezébe kerül
tek. A magyar nép felépítette de
mokratikus köztársaságát és az éle
tét új demokratikus alapokon ren
dezi be.

— A reakció erői most sem al
szanak, hanem terjeszkedési ter
v-eket szülnek és újabb imperia
lista háború érdekében blokkokat 
kovácsolnak. Éppen ezért fontos, 
hogy rendíthetetlenül haladjunk 
a demokratikus országok közötti 
barátság megszilárdításának utján 
és mindent megvegyünk, ami raj
tunk áll, hogy biztosítsuk a nagy 
és kis népek békéjét, függetlensé
gét és biztonságát.

— A szovjet nép nevében boldo
gan üdvözöljük a magyar népet, 
melyet az 1948 február 18-á.n Mosz
kvában aláírt barátsági, együttmű
ködési és kölcsönös segélynyújtási, 
szerződés fűz a Szovjetunióhoz. Ez 
a szerződés, amint erre Vjacsesz- 
láv Míhajlovics Molotov, a mi kük 
ügyminiszterünk rámutatott, „né
peink tartós közeledésének és szo
ros együttműködésének ügyét szol
gálja függetlenségünk és nemzeti

A k ü lfö ld i k ü ld ö ttség ek  
v e ze tő in e k  üdvözlő  b eszé d e i

Gjilas Milovan miniszter, a 
j ugoszl á v k or many k 01 d ö t ts é r

vezetője
beszéli ezután.

—* <4 kun magyar vamzet, 1848- 
ban alapjaiban rengette meg az 
Öreg feudális Európát — mon
dotta. — A magyar forradalom a 
magyar törtévet legd.icsöbb lapja 
volt é? marad is, egyike, az em be
riség felszabadító haïrai legszebb 
olda.iai.nak. Számunkra ma annyi
val könnyebb mindezeket a té
nyeket megállapítani, mert Jugo
szlávia. népei. 1848 után a reakciós 
ural kodó-rétege k. kel ellen tétben
számtalanszor bebizonyították az 
eltéphet ellen kapcsolatokat a sza.- 
badsággal, a haladással, sőt. még 
azokkal az

Dicsőség azoknak a magyar hösökr 
nők. akik harcukkal, és önfelálda- 
záávkk/il hozzájárultak hazájuk é# 
tr> rrnherise.a szabadságának es 
fii g ge.tl ínségének biztosításához.

Éljen a magyar-román barát
ság és együttműködés!

Antony Környéki lengyel mi- 
n.isz^erelnöb helyette*

megrázó szavakkal ecsetelte Eu
rópa szabadságszerető népeinek 
hősies küzdelmét 1848 49-ben a 
reakció, az elnyomás és ». ki- 
zsákmányolás ellen.

A lengyeleket ott találjuk min» 
riemitt, ahol a szabadság m eg

védéséért harcoltak.
ideálokkal is, u melyek i ^  európai népek is felismerJ

ték, hogy ahol saját szabadságuk
ért. küzdenek, ott a harc Lengyel- 
ország szabadságáért Is folyik- 
Amikor Paris népe 1848 február
jában fegyvert ragadott a szociá
lis köztársaságért, a párisi utcá
kon is felhangzott a k iá ltá s  
„Vive la. Pologne!" Mindkét o r
szág népe méltó volt. Őseihez, am " 
kor fegyverrel a kezében csat; - 
térre vonult Március 3-ától szep
tember 7-éig a magyar nemzet s 
reakció és a zsarnokság elleni 
harc történelmének fényes lapjait 
irta tele hőstetteivel. Kossuth* 
Görgei, Klapka. Batthyány és 
Petőfi, álltak számtalan szabadság- 
harcos élén oly csatákban, hogy

a magyar népet. 1848 ban meg
mozgatták

ma, száz évvel később barátok 
veszik körül, északról és ke
letről a Szovjetunió, Csehszlo
vákia és Románia, délről Jugo

szlávia népei-
Jugoszlávia népeinek erős meggyő
ződésé t fejezzük ki, hogy

szabad é« független orszá
gaink és népeink között minél 
erőteljesebben megszilárdul
jon é j kimé.l.vüljön a viszony

Ezt pedig elsősorban azért, mert 
a ma.gyar nép is, amely 1848 dicső 
tradícióihoz hú maradt, saját kö
zébe vette országa sorsát és bátran 
a demokrácia és a. haladás útjára 
lépett.

Stefan Voltec, a roman népi 
köztársaság elnöki tanácsának

tagja
a következő beszédet mondotta:

— A mai napon, 1848 hősi sza
badságharcának százéves fordu’ó- 
ján a magyar népnek a román 
népi köztársaság elnöki tanácsa é.s 
névé meleg üdvözletét hozzuk.

A magyar nép kiérdemelte a
világ csodálatát

mert fegyverrel a kezében felkelt, 
hogy megvédje demokra ileus sza
badságát és nemzeti függetlensé
gét- A haladó emberiség nagy 
lángelméi. Marx és Engels szerint

az akkori magyar szabadság- 
harcok átlépték a nemzeti ke

retet
és lm ez a harc győzelemmel vég
ződik, Európa arculata megválto
zott volna.

az egész világ megtanulta 
Gödöllő. Vác, Buda és Világos

nevét.
A magyár Ifjúság Bem, Dembinski. 
Wysocki lengyel tábornokok veze
tése alatt indult a csatatérre es 
velük vállvetve küzdött számtalan 
lengyel harcos. A lengyel légió 
zászlaján ez állt: „Előre a ti sza 
badságtokdrt és a mt szabadságunk 
kért!u

— Ma, amikor a haladás én a 
szabadság tábora nagy győzelmet 
aratot.1 a fasisz a  imperializmus 
felett, megvalósítjuk a népek tava
szának jelszavait

Európai népei nehéz harcod
ban védték meg függe'lenso- 
güket a német imperializmus

eh eu
és készek arra, hogy minden újabb 
merénylettel szembeszáll ja nak*

(Folytatása a* 5*ik oldalon-)

Budapesti látogatóknak :
Napi tM'léprtJeirv Ft 4.— 

Dolgozók elftvéteü J e fy é  Ft ZM
Kapható a szakszervezeteknél, a/, 
üzemekben, az AFOS* fiókjaiban, 
az IBU sz-pavU lonokban en a jegy*

irodákban.

Vidéki lá to g a tn a k  :
A r. 50% utazást kedvezm ény Vá
sárigazolvány alapján már ér 
vénybelépett. ^elutazásra m ár
cius 23-án, kedden délig vehető  
Igénybe. Visszautazásra március 

23-éne.k 34. órájáig érvényé*.

A  n a g y  m á r c i u s  ü n n e p é r e

Minden Vásárigazolványhoz, minden napi belépőjegyhez és a dol
gozók minden egyes elővételi jegyéhez utalvány van csatolva, 
amely a vásár tertiletén kenyérjegy nélkül 10 darab fehér pék-

atítermény vásárlására Jogosít-

A »)■ jelzésű vGUmof sűrű Já________
kórház és « kiállítás főkapuja között közlekednek

BARABÁS TIBOR

I R O D A L O M
ÉS HALADÁS
t’etoti, Kossuth, Táncsics kapcsolata 
mai irodalmunk nagy alakjaival ét

vezető eszméivel.

M U R Á N Y I - K O V Á C S  E N D R E

1 S 4 8
F O R R A D A L O M  P A R I S B A N

A világtörténelmi ki ha lásd párisi torra 
dalom drámai erejű rajza, a nag.v kor 
társak; Lamartine, Heine, Marx » ma 
gyár Dobsa Lajos, Hugó Károly szerep© 

E g y k o r ú  k é p o k k e l t

Fűzve !T— 
Kötve 2.V— D A N T E  K I A D Á S

Fflzvf- 26*- 
K öt vr 34-
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tfAz olasz nép nem felejti 
„Padro Luigit'% sem Türrt és 
Tüköryt" — mondja Azzi tá
bornok, a Budapestre érke
zett olasz delegáció vezetője

Az este négytagú olasz küldött
ség érkezett Budapestre, 1848 cen
tenáriumára, Arnaldo Azzi had
osztálytábornok vezetésével. A 
tábornok 1943 januárjában egész 
hadosztályával átallott az alhan 
partizánokhoz és döntő része volt 
a felszabadításban. Az éles, kato
nás arcélű Azzi mosolyogva be
szélget A Reggel munkatársával. 
Megtudjuk, hogy a De Gasperi- 
kormány nyugdíjba küldte, mert 
őszintén megmondta, hogy nem  
tűri hadosztályában a fasiszta ele
meket. Azzi most az olasz nép
front elnöke. Minnio képviselő, aki 
Maretto képviselőnővel és dr. 
Porta képviselővel ugyancsak tagja 
az olasz küldöttségnek, — tizenöt 
esztendőt töltött a római Chuta 
Vecchia-börtönben.

— A z o l a s z  n é p  n e m  f e 
l e j t i  T i i r r  é s  T ü k ö r  y, s a 
v e l ü k  h a r c o l ó  „ K o s s u t h -  
k a t o n a k “ n e v é t !  — mondta 
Azzi tábornok. — És .nem felejti 
„ P a d r e  L u i g i “-t s e m :  m á i g  
i s  í g y  n e v e z i k  T o r i n é b a n  
K o s s u t h o t . . .

Pietro Minnio a közelgő olasz
választásokról beszéL A népfrontot 
nemcsak a munkások és parasztok 
támogatják, hanem az értelmiség 
haladó része is; a szervezés veze
tője Massimo Bontempelli, a vi
lághírű író. Dr. Antonio Porta kép
viselő a kisiparosok és ,<iskeres- 
kedők szószólója. Maretto képvi
selőnő azt mondja: legjobban el
bűvölik az új .magyar tankönyvek.

— Különben tanítónő vagyok — 
meséli — és irigykedve látom, 
mennyivel korszerűbbek és kü
lönbek ezek a könyvek, mint a 
m ieink . . .

— Joinville tábornok és Braun 
képviselő Budapesten. Vasárnap 
délután Budapestre érkezett Join
ville tábornok, a francia partizán-' 
harcok legendáshírű hőse és Ma- 
delaine Braun képviselőnő. Meré
nyi Gusztáv vezérőrnagy üdvö
zölte a pályaudvaron a francia 
vendégeket. Joinville tábornok és 
Braun képviselőnő a megjelent 
személyiségek kíséretében a m a
gyar Himnusz hangjai mellett el
hagyták a pályaudvar csarnokát 
és a pályaudvar előtti télben, az 
egybegyült közönség lelkes éljen
zése mellett, gépkocsiba szálltak 
és szállásukra hajtattak. (MTI)

— Dr. Löw Lóránd holttányilvá- 
nitása. A hivatalos lap vasárnapi 
„Holtnaknyilvánítások" című gazdag 
rovatában széles körökben ismert 
név olvasható. Dr. Löw Lóránd volt 
budipesti lakost, aki 1879 június 
8-án, Budapesten született, 1944 jú
lius 2-án eltűnt, holtnak nyilvánítja 
a budapesti központi járásbíróság. 
Dr. Löw Lóránd ügyvéd a legkivá
lóbb jogászok egyike volt, Vámbéry 
Rusztem és Lévy Lajos irodatársa.
A náci-nyilasok gyilkoltálc meg.

— Díszkötéses könyvtárat a-d a 
„Szikra" kön y v kiad ó v á I la lat a mun
kaverseny győzteseinek. Az országos 
centenáriumi munkaversenyben a 
„Szikra" könyvkiadóvállalat nem
csak eredményes munkával akar 
küzdeni, hanem hozzájárul ahhoz is, 
hogy az ország munkaverseny-győz- 
tesei jutalomban részesüljenek: a 
legdöntőbb üzemek rnnnkaverse- 
nyein győzedelmes munkások jutal
mazására egy-egy teljes, díszköteles 
könyvtárat ajánlott fel.

— 1 Kicsalták a vizsgálati fogoly
két refid ruháját! Margittay Tibor, 
a Budapesti Gyógyszerész Testü
let igazgatójának Munkás-utca 
3-b. alatti lakásába idegen férfi 
csengetetett be és a háztartási 
alkalmazottnak azt mondta, hogy 
a fogházból jön: a gyógyszerész, 
akit néhány napja tartóztatott le 
a gazdasági rendőrség, két utcai 
ruháját kéri! Az alkalmazott gya
nútlanul átadta a meggyőző mo
dorú férfinek a ruhákat. Másnap 
Margittayné a fogházban meglá
togatta férjét és akkor kiderült, 
hogy — szélhámos csalta ki a két 
öltözet ruhát!

Hadifoglyok érkeztek 
Debrecenbe

Vasárnap 225 személyt hozó ha
difogolyszerelvény érkezett Deb
recenbe. Közöttük 28 polgári sze- 
mély volt.

A  ju go sz láv  
n em zetgyű lé s e ln ö k e  

tá v ira t ila g  ü d v ö z li  
T ild y  e ln ö k ö t

Dr. Ribar, a jugoszláv népi szö
vetségi köztársaság nemzetgyűlé
sének elnöke a következő táviratot 
küldte Tildy Zoltánnak, a magyar 
köztársaság elnökének:

Boldogan fejezem ki a jugoszláv 
népi szövetségi köztársaság pe.mzet- 
gyülésének elnöksége és a magam 
nevében önnek és Elnök Ur által a 
magyar népnek legmelegebb üdvöz
letemet és legjobb kívánságaimat a 
március 15-iki nemzeti ünnep alkal
mával. Kívánom, hogy a magyar for
radalom emlékünnepe, mint a ma
gyar nép szabadságának jelképe lel
kesítsen további sikerekre az újjáépí
tés és az ország belső építése, a de
mokratikus fejlődés erősödése, vala
mint a n é p e i n k  k ö z ö t t i  k ö l 
c s ö n ö s  b a r á t i  és  s zöve t *  
s é g i  k a p c s o l a t o k  m é l y í t é 
s t  t e r é n

Dr. IVAN RIBAR

Árnyak

—  Ü j székházba költözik a  Ma
gánalkalmazottak Szakszervezete.
A Magyar Magánalkalmazottak 
Szabad Szakszervezete, amely a 
felszabadulás után az Eötvös-utca 
25/a. alatti Mega-házban helyez
kedett el, félmillió forintért meg
vásárolta a Jókavutca 6. alatti 
háromemeletes kissé romos bérhá
zat. A Szakszervezet két emeletet 
húz erre az épületre és igyekszik 
a munkálatokkal úgy elkészülni, 
hogy még ebben az évben beköl
tözhessek új székházába. A Jókai* 
utcai épület földszintjén 600 sze
mély befogadására alkalmas szín
háztermet is építenek.

— „Boldogasszopy-estéket*' rendez 
pénteki napokon, a Katolikus Kör
ben, a Pázmány Egyesület. Az első 
ilyen este pénteken volt. Különösen 
Lánczy Margit versmondásának volt 
sikere.

— A szakmai adóközösségek pénz
kezelése a Gazdasági Főtanács ha
tározata folytán a jövőben kizárólag 
az államosított bankoknál történik.

Márciusi 
nyomdász-ün nép

A Vasmunkások Székházában a 
könyvnyomdái munkások nagy cen
tenáriumi ünnepélyén Halász Alfréd 
országgyűlési képviselő, ez egyesület 
főtitkára, mondott ünnepi beszédet, 
majd Tímár Magda korképét mutat
ták be a Gutenberg Társaság szín
játszói. A kis jelenet színhelye: a 
Landerer és Haeckenast nyomda, 
idő: 1848 március 15, villanásnyi 
gyorsasággal elkészül e szedőterem
ben az első magyar szabad sajtó ter
méke, a Nemzeti dal. Tapsvihar, lel
kes éljenzés ünnepli o kitűnő jele
netet s íróját: Tímár Magdát. Ének 
és szavalatok, zene és rövid jelene
tek: Lehotay Árpád elmondja a 
„Gondolatok a könyvtárban", majd 
este fél 10-kor befejeződik a színes, 
lelkes nyomdászünnepély.

— 35 tüdővészes gyemekel talál
tak a szombathelyi óvodákban. A
szombathelyi iskolákban megvizs
gálják a tanulók egészségi állapo* 
tát. Az óvodákban már be is íe* 
jeződött ez a munka, még pedig 
igen szomorú eredménnyel, mert 
35 tüdővészes gyermeket találtak! 
Az Országos Iskolaszanatórium 
Egyesület egyébként, amely ezt az 
iskolai egészség vizsga ló akciót
végzi, Vas megyében, Szentpéter- 
ben állítja fel az ország harmadik 
iskolaszanatóriumát.

Im ádott, drága Édesanyánk,

Dr, W EISS HUGÓMÉ
ez. Dorner Amália

türelem m el v iselt hosszú szen
vedés után elhúnyt.

T em etése f. hó lfi-án délután  
2 órakor lesz a rákoskeresztúri 
izr. tem etőben.

A nyuskánk, örökké siratunk. 
Leányai: A lice, dr. Sarlós Már
tonná és Edit, Papp-gzilágyt 
Egonná.

Gyászolják ve jel, távollévő
testvérei, rokonai, barátai.

Réazvétlátogatások m ellőzését 
kérjük.

H l történik  
a közjegyzői iro d á k  

al kalm azottaival
A Gazdasági Főtanács döntése ér

telmében a közjegyzői intézményt 
megszüntetik. Az igazságügy minisz
tériumban már készül is a rendelet, 
amely a közjegyzői irodáik felszámo
lásáról intézkedik^ .750 személyt 
érint a GF döntése és ezek nagy ré
szét minden valószínűség szerint a 
járásbíróságokhoz fogják beosztani. 
Az iratok átadása sem könnyű fel
adat, mert egyes közjegyzői irodák, 
mint a két legrégibb, — RupP Zsig
mondiban és StavibergeT Ferencé- 
ben közel 100.000 akta gyüH össze. 
A közjegyzőknek és a küzjegyzőhe- 
lyetteseknek ügyvédi diplomája van, 
ezeknek módjukban lesz Ügyvédi 
gyakorlatot folytatni, és működik a 
közjegyzők nyugdíjintézete is, amely, 
nek sikerült ingatlanokban fekvő 
vagyonát átmenteni.

Tizenhét bűbájos kínai mesét mond 
el Balázs Béla csodálatosságokról 
szóló könyvében. Lázas álmok eleve
nednek meg, különös rejtelmek ejtik 
ámulatba az embert, iszonyatos 
szörnyek kelnek harcra s halkszavú 
költők sétálnak bűvös illatú kertek
ben. Mennyi sejtelem, a képzeletnek 
micsoda sokfényű játéka, mély és 
fölényes filozófia, bölcs igazság mu
zsikál He-Nü, Yang-C.su, vagy a fé
lelmetes Dzsang-Dau-Ling misztikus 
sorsában! S mire az „agyag-gyere
kek" históriájához érünk, már feltá
mad bennünk a kalandvágy: Balázs 
Béla csodás országába utazni s ott 
ia a Kian-Csau öböl mellé, ahol 
Liu-I él, ki már sokezer esztendős, 
de fekete még a szakálla és a szeme 
csillog! Az előszóban Thomas Mann 
ajánlja az olvasónak: jó órában fog
lalkozzék ezzel a szép könyvvel! Mi 
még megtoldjuk ezzel: ha bánat 
ereszkedik lelkedre, azt is elfújja a 
Ming-Huang virágoskertje felől ke
rekedő tavaszi szellő . . .

John Knittel, a Via M la írója új 
regénnyel lép a porondra: címe 
West kapitány. Cserzettbőrü „ten
geri farkas" bonyolult kalanrto* 
sorsa, West kapitányié, aki mélysé
gesen megveti mindazt, ami a szá
razon él és lélegzik. Izgalmas re
gény, iadezöld csillogásé tengeren 
röpíti hőseit » olvasóit feszül a 
„Hai“ vitorlája, aztán amikor ?z 
álmok összeomLa^ale, besiklunk a 
„csendes kikötőbe", ahol már csak 
heti huszonöt sh iling tartja víz fö
lött az embert (a „fütyül az egész 
világra" tökéletlen mindegy, hol 
van, mert 6zíve megfagyott és álmai 
jéggé dermedtek Ezzel a könyvvel 
500 kilométert végig lehet utazni 
úgy, hogy közbt.i az ember egyszer 
sem néz ki az ablakon. Túri Lajos 
fordítása tiszta és világos.

Lévai Jenő: Raoul Wallenberg 
svéd követségi titkár hősies életéről 
s rejtélyes eltűnéséről irt értékes 
könyvet — arról az emberfeletti 
munkáról, amellyel ez az északi 
fiatalember tízezrek életét mentette 
meg 1944 halálos őszén. A könyvével 
Lévai nemcsak Wallenbergnek emelt 
szobrot, de az Emberiességnek és az 
önfeláldozásnak is — halálraszánt 
csapatok menetelnek szánalmas mo- 
tyóikkal — kis autó kanyarodik 
melléjük, karcsú fiatalember ugrik 
ki a kocsiból, ,,állj"‘t vezényel s 
kezdődik a harc e halálraítéltek 
életéért. „Schütz pass" és „védett 
ház", „csillagosok" és „kivételezet
tek" — h rémuralom gyötrelmes 
szótára s az üldözöttek védelmében 
magányosan és rettenthetetlen ül a 
fiatal idegen diplomata. Megrendítő, 
de egyben felemelő olvasmány Lévai 
könyve.

ELCSERÉLEM
3  sz o b a  hallos ö sszk o m fo rto s
dun&parti, Szent- István városi lakásomat
2  s z o b a  hallos összk om  ortosra»
Akár Pesten, akár Budán, au tóbu szm egá lló  mellett. 
Vilas* A Reggel-he*, „NYUGALOM" jeligére

A történelem esztrális pora száz év alatt szürke fátyollal be- 
rította az eseményeket, amelyek Ifjúkorunkban még éltek és ra
gyogtak. Az ifjú nemzedéknek csak csengő név az, ami nekünk
— számunk egyre csökken — élő embert jelentett. Ml hallottuk 
Jókait a komáromi vármegyeházán március 15-én, mikor a pesti 
forradalomról és Petőfiről beszélt. Csillogó szemmel figyeltük « 
vén Klapka-huszárt, aki a dicsó ácsi csata történetét mesélte. Ml 
még ismertük az öreg Podmaniczky Frigyest, hófehér pofaszakál
lával és pepita ruhájával, a pestmegyei bárót, aki Kossuth meg. 
választásakor kék mandliban és lobogó gatyában vezette a tün
tetőket. Ki emlékszik az öreg Harkányi Jánosra, az egykori vitéz 
nemzetőrre, a „csizmás tőkésre", amint a főrendiház termében 
totyogott? A Neugebaude vértanújának fia, Batthyány Elemér, a 
Lovaregylet elnöke emlékünkben még ott áll a Kossuth Lejos-utc* 
sarkán. A döblini vértanú fiát, Széchenyi Bélét még hallottuk s 
felsőházban szónokolni, láttuk Irányi Dánielt, Kossuth bizalmasát 
és Madarász Józsefet, a magyar képviselőház örök pátriárkáját. 
Még hallottuk Acsády Ignác, a magyar jobbágy martirológiája 
halhatatlan történetírójának előadásait. Láttuk Görgeyt a vise
grádi villa kertjében a napon, önmagának hófehér szobrát! A mi 
ifjúkorunkban Kossuth Lajos még élt, szent ideál, akihez fogható 
tiszteiét Csak Gandhit övezte. Még ismertük azt a generációt, 
amelynél szélesebb és európaibb műveltséget senkisem kép
viselt Mátyás király óta Magyarországon. Szilágyi Dezső és Grün- 
wald Béla nemzedéke, amely utána következett, még magasra 
tartotta a fáklyát, amely 40 évvel ezelőtt kezdett hanyatlani. El
tűnt világ, elsüllyedt korszak, az emlékezet már csak néhány 
évig idézgeti halványuló árnyékait annak a nemzedéknek, amely 
forradalmi éveink úttörője és útmutatója volt*

Ki** De z *6

Kibékültek és együttműköd
nek a cionisták és nem

cionisták
Vasárnap a Magyar Cionista Szö

vetség Országos értekezletén beje
lentették, hogy

elkerült helyreállítani a másfél 
éve szünetelő együttműködést a 
oionista és a kiemcionista zsidó 

szerveretek között;
Salamon Mihály, a cionisták elnöke, 
aki Stockier Lajos hitközségi elnök
kel együtt ült az emelvényen, kö
zös nyilatkozatot olvasott fel. ,,A 
magyar zsidóság felelős vezetői 
szükségesnek ártják", így szól többek 
között a nyilatkozat, „hogy az ösz- 
szes zsidó feladatok pontos ismére- | 
tében

szorosabban kinyilvánítják a vmí- j 
dóság összefogását

A magyar zsidóság számtalanszor 
kifejezte testvéri kapcsolatát az ön
álló zsidó állam ügyével. A prog
ramot egyesült erővel kell megvaló
sítani. Lényege pedig ez:

* szabadságért és a demokráciá
ért való küzdelem!"

Stöcklcr Lajos, Szőnyi Géza, Reiner 
Imre dr., Benesofszky és Kulcs Ist
ván hozzászólása után lelkesedéssel 
vette tudomásul az értekezlet a 
zsidó egység megszületését.

— „Tavaszi tarifa" — februárban?
Panaszos levelek érkeznek A Reg
gelhez: a fogyasztók fur csál jak,
tiogy az Elektromos Müvek február 
i-töl kezdve tavaszi tarifát számíta
nak! Azt is panaszolják, hogy a 
ezámlák hátlapján kilenc pontba 
foglalt „Tudnivalók" meg sem em
lítik ezt a csekélységet: a magasabb 
tarifaszámítást!

— Letartóztatták a vatikáni le- 
véltáivvolt hivatalnokát. A vatikáni 
rádió közli, hogy Eduardo Gippico 
Pretnert, a pápai államtitkárság 
levéltárának volt hivatalnokát, 
akit különféle szabálytalanságok 
miatt letartóztattak, de a fogság* 
ból megszökött, most újra elfogták 
Rómában.

— Debrecenben mega luk ült a sza
badságharcosok szövetségének cso
portja. Vasárnap este Debrecenben 
megalakult a Magyar Szabadsághar
cosok Szövetségének Csoportja. .Sza
bó István képviselő ismertette a 
csoport céljait, majd a gyűlésen 
megjelent román delegáció nevében 
Todjer Ferenc nagyváradi rendőrka
pitány üdvözölte h gyűlést. Mónos 
JAtu>s polgármestert elnökké, Máink
ká Ferenc postaigazgatót alelnökké 
és Végh László hírlapírót főtitkárrá 
választották.

I
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Elektrnlux, Siómén* slb.

h ű t ő s z e k r é n y e k
töltése-jnvllásn 8 éve* garancia.

VÉTEL-ELADÁS 
B onotokat veszünk  

n f i m  II. Táslfe-ute* 4. umúm 
» v * '  T e l e f e n i  417-410»

Elkobozták a nyíl s 
iiziet-kótyavetyélö 

vagyonát
— őt magái pedig 

becsukták
Messzekiható elvi jelentőségű Ítéle

tei hozott e népbíróság Tutsek- 
tanácsa, — még pedig igen érdekes 
ügyben! Kaposvári Lajos, egy kon- 
fekcióüz/em tulajdonosa és Bátori 
József bőröndöe-segéd a nyilas idők
ben

a Kossuth Lajos-utcai Heller* 
féle bőrÖndftsüzeraet igényelte, 

s meg is kapta.
Az áruraktárt néhány nap alatt ki
árusították:

80.000 pengőért kótyavetyélték el 
e többszázezer pengő értékű

árukat!
A felszabadulás után a Heller*cég 
tulajdonosa bűnvádi feljelentést tett 
Kaposvári és Bátori ellen, de kárté
rítési pert is indított Prattmann Pál 
ügyvéd útján. Még mielőtt, ebben * 
káirtéritéei perben ítéletre került 
volna a sor, a pártszolgálatosok tá
mogatásával garázdálkodó textiles és 
böröndössegéd a Tutsek-tanáce elé 
került. Kaposvárit nyolchónapi, Bá
torít egyévi és négy hónapi börtönre 
Ítélték, s cl is rendelték mindkettő  
letartóztatását.

Az ítélet elkobozta Kaposvári 
félmilliót érő nagykőrösi szőlő
jét, női konfekció-üzemét é* 
Aggteleki-utca 8. alatti borpin

céjét.
A Tutsek-tanáes ítélete nyomán való
színűleg új gyakorlat kezdődik a* 
igazságszolgáltatásban és bizonyára 
hamarosan több ilyen „üzletigény
lésből" eredő bűnügy kerül a bíró
ság elé. •

—- Kelemen Ktnll kiállítású. K ele
men Emil, « jeles festőművész, húsz 
év munkájának eredményét állította 
ki az Ernst Múzeum hat termében. 
Husiét hétfőjéig tartják nyitva a ki
állítást. Vasárnaponként 12 órakor 
tárlatvezetés.

Jelentkezzenek
m indazon újságk iadó-tisztv iselő  kar- 
társaink hozzátartozói, akik a fel- 
szabadulás előtti Időkben a fasiszta 
terror és  n y ilas rém uralom  idején  
vallási vagy politikai okokból már
tírhalált szenvedtek . A pontos ada
tokat 4a a hozzátartozók elm ét a 
„M ártírhalált halt újságkiadó-tiszt
v iselők  em lék ét m egörökítő bízott* 
ság"-nál (Lukács Imre, Anonymus 
RT., VII., Som ogyi Béla-út 25. vagy 
Harsányt Dezső, Világ kiadóhiva
tala, VII., R ákóczl-út 54.) kell Írás

ban b ejelen ten i.
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Anton Jugov bolgár belügy

miniszter,
a bolgár kormányküldöttség veze 
tője szólott:

Mint a bolgár kormány kép'

maszkodott, hogy megtörje 
nép akaratát.

— Akkori közös küzdelmünk, 
bár átmenetileg sikertelenül vég
ződött. erőt adott a következő

S z á z e z r e k  é s  s z á z e z r e k  z á s z ló k  a la t t
viselője tolmácsolom népünknek, a \ nemzedékeknek, hogy tovább foly- 
bolgár hazafias frontnak, a bolgár | tassák a harcot. én ek szó va l

1
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kormánynak legmelegebb üdvözle
tét és Dimitrov miniszterelnöknek 
a baráti magyar néphez a magyar 
nemzet 1848-as szabadságharcának 
100 éves évfordulója alkalmából 
intézett személyes üdvözletét. A 
bolgár nép örömmel látja, hogy a 
magyar nép ma teljesen és béké-

Csak a második világháború, a 
nácizmus és a fasizmus teljes 
veresége engedte meg, hogy 

likvidáljuk a múltat
és rendezzük ügyünket az igaz ba
rátság szellemében. Tudom, hogy 
vannak még akadályok azon az

bem megvalósítja mindazt., amit úton, amely a teljes megelégedés- 
inn éwPi a «7»harlsághar-1  hoz vezet; akadályok, amelyek a100 évvel ezelőtt a szabadsághar 
cával nem tudott valőraváltani és 
biztosítja országának további de
mokratikus fejlődését és azt a 
népi demokrácia országává fej 
leszti.

A bolgár újjászületés aposto
lait Petőfi müvei és alkotó 

szelleme lelkesítették.
Büszkeség tölti el nemzetünket, 
hogy annakidején

a mi népünk is menedéket 
adott Kossuth Lajosnak és 

hűséges híveinek-
Ezen az ünnepi napon megadva a 
megérdemelt tiszteletet a magyar 
szabadságharc hőseinek,

ki kell fejezni mélységes, hála
telt köszünetünket a nagy 
Szovjetuniónak és dicsőséges 
felszabadító hadseregének 
azért a  felbecsülhetetlen segít
ségért, amelyet népeinknek a 
német iga és burzsoá-fasiszta 

klikkjei ellen nyújtott-
Igaz és őszinte barátaink van
nak, élén a hatalmas Szovjet
unióval, amelyhez hasonló jó 

barátunk soha sem volt.
A bolgár nép a magyar népben 

őszinte barátot lát és
reméljük, hogy a magyar-bol
gár barátságot a közeljövőben 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási egyez

mény fogja megkoronázni.
Üdvözlöm a magyar népnek itt 

a népi országgyűlés épületében 
megjelent képviselőit, és rajtuk ke
resztül az egész magyar népet! Él
jen, erősödjön és virágozzon a ma
gyar-bolgár barátság!

Percekig tartó lelkes taps kö- 
-szöntölte

Zdenek Fierlinger csehszlo
vák ipariigyi minisztert,

aki a következőket mondotta:
(—• A csehszlovák kormány meg

bízta delegációnkat, hogy tolmá
csolja az új demokratikus Ma
gyarországnak forró üdvözletét a 
magyar nemzeti forradalom 100 
éves fordulóján. Jelentős törté
nelmi dátum úgy nekünk, mint 
Magyarországnak 1848. A feudá
lis rendszer megbilincselte a 
nemzetek szabad fejlődését. A ro
bot és a földesúri dézsma elszív
ták a paraszt vérét. A forradalmi 
hullám, amely Franciaországból 
indult ki, Európa szer te felébresz
tette a haladó erőket. Prágában és 
Pesten is felkelt a nép a centra
lizáció és Becs elnyomása ellen. 
Nemzeteink Ragaszkodtak joguk
hoz. hogy maguk döntsenek saját 
sorsuk felett. A nép és a haladó 
polgárság egyenlőtlen harcban 
állt a császári generálisok had
seregével.

Akkor épugy, mint ma. a re
akció a külföld segítségére tá-

valoságban az előző feudális kor
mányzat szomorú örökségei. De

továbbhaladva a teljes megér
téshez vezető úton, barátságun
kat nem fogja megzavarni egy 
osztály egyoldalú érdeke, meg
lesz az erős akarat mindkét ol
dalon a megegyezésre és sike
rülni fog lerakni a megértés és 
a jószomszedság állandó és 

erős alapjait-
Nagyon jól tudjuk, hogy nem a 

dolgozó magyar nép felelős a múlt 
történelmében a szlovák nép el
nyomásáért és a magyar feudális 
arisztokrácia, a Horthy-rezsim  
egyéb gaztetteiért. Üdvözöljük 
Magyarországot most, hogy az új 
népi demokrácia szellemében a 
naladás útjára lépett

Meg vagyok győződve, hogy 
azok a kritikus napok, amelye
ket átéltünk, még közelebb 

hozzák országainkat

A gyárak és nagyüzemek mun
kásai munkahelyeiken gyülekez* 
tek, hogy együttesen induljanak 
az Országház előtti Kossuth La- 
jvs-tér ünnepi nagygyűlésére. Sok 
távolabbi helyről feldíszített ha
talmas teherautókon indultak el 
a munkások.

A forgalom már 9 óra körül
csaknem az összes főútvonala

kon megszűnt.
A gyalogjárókon végig hatalmas 
tömeg gyönyörködött a színpom

pás és változatos menetekben. A 
legtöbb nézője az ifjúság felvonu
lásának volt.

Két órán át tartott a fiatalság 
gyönyörű menete.

Csillogótestű repülőgépek kő- 
röztek a szokatlanul kék már

ciusi ég alatt
s mikor az első felvonuló csopor
tok megérkeztek a Kossuth Lajos- 
térre, bent a Parlamentben megkez
dődött az országgyűlés ünnepi ülé
se.

Félmillió ember a téren
Megafonok közvetítik az ország- 

gyűlés díszülését, melyet az egyre 
növekvő és mostmár minden irány
ból végtelenül özönlő tömeg nagy 
figyelemmel hallgat. Először a tö
meg a Kossuth és Rákóczi szobor 
közötti teret tölti ki, majd a ha

talmas tér minden részébe jutnak 
felvonuló csoportok. Szólnak a ze
nekarok, katonai és rendőri dísz
alakulatok érkeznek s nyomukban 
— beláthatatlan sokaság! Déli ti
zenkét óra után már úgy látszik, 
megtelt a Kossuth-tér.

A kétszázezer embert befogadó 
tér szűknek bizonyult*

Ilyen ragy tömegmegmozdulás még 
nem volt a fővárosban-

1 óra elmúlik, mikor a hatal
mas —

félmilliót kitevő tömeg
egetverő éljenzése közepette a 
parlament kupolabejáratán át ki
jön a díszemelvényre

Tildy Zoltán köztársasági el
nök, Dinnyés Lajos miniszter- 
elnök, a kormány tagjai, Vo- 
rosilov marsall, a külföldi 

kormánydelegációk tagjai
és a képviselők. Néhány pillanat 
és — kezdődik az ünnepség!

Az Országos Nemzeti Bizottság 
nevében Szakasits Árpád hatal
mas lendületű beszédben nyitotta 
meg a nagygyűlést és átadta a 
szót Tildy Zoltán köztársasági eh 
nőknek.

„A küzdelem iránya 
a haladás és a teljes emberi szabadság"

ondotta Tildy Zoltán
— A mai napon, amikor az em- azokat a történelmi tényeit, me- 

_ _ az I szabadságért, nemzeti füg- ; lyeket a szomszéd demokratikus
együttműködés elmélyítésének tö- tétlenségért indult küzdelem nagy népek és különösen a Szovjetunió 
Fekvéseiben, amelyek nemcsak or. márciusának százados fordulóját lehetővé tettek és elősegítették ve-

és Kelet- ünnepeljük és egész valónk meg- ! lük való viszonyunk baráti és 
Európában jelentik 'a  béke biztosi- teJlk a szabadság szeretetével, testvéri rendezését, 
tásáiiak zálogait, hanem a világ | mindenekelőtt ébredjünk tudatára , Forpó öleljük ma-

annak, hogy a legutóbbi vüagkru- [ gunkhoz külföldön elő dol-
delem során Európa többi népével t magyarság ma hazajött
együtt halálos veszedelemből sza-

és megerősítenek minket

minden, népe között. Kérem, legye
nek biztosak abban, hogy a cseh- 
szlovák nép mindig rokonszenvvel 
kíséri az új, demokratikus Ma
gyarországnak további politikai, 
gazdasági és/kulturális eredmé
nyeit, amelyekhez teljes szívből 
kívánunk további megerősödést és 
teljes kivirágzást.

Az albán delegáció vezetője, 
Tűk Jakova iparügyi miniszter

beszélt: A magyar népnek csak 
egy évszázad után nyílt meg a 
lehetősége. hogy 1848 eszméit 
megvalósítsa, miután a népek 
arénájába lépett a nagy Szovjet
unió, hogy megsemmisítse « 
fasiszta hordákat és visszaadja a 
népek szabadságát.

A Szovjetunió nélkül nem le
hetett volna a délkeleteurópal 
országokban a nép hatalmát 

megerősíteni!
A szabadságért vívott harcban az 
albán nép Enver llodzsa. vezeté
sével egész erejével harcolt és 
győzött, ugyanúgy, mint a Bal- 
kán-félsziget, a Dunamedence és 
Keleteurópa szabad népei, akik

ma már elég erősnek érzik 
magukat az imperializmussal

szemben*
Az albán kiküldött beszéde vé

gén üdvözölte a demokratikus 
Magyarországot és új győzelmeket 
kívánt a fejlődésért és a jobb 
életért vívott küzdelemhez. Élje
nek a demokratikus népek és az 
egész világ haderőinek egyesülése 
és testvérisége!

A köztársaság elnöke 
aláírja a javaslatot

Nagy Imre elnök az elfogadott 
törvényjavaslatot „további alkot
mányos eljárás céljából“ a mi
niszterelnöknek adta át. Dinnyés 
Lajos miniszterelnök a perga- 
'mentpapírra nyomtatott törvényt 
®z ülésterem közepén helyetfog- 
bdó Tildy Zoltánnak adta át k i
hirdetési záradék és aláírás céljá
ba I.

Történelmi pillanat volt — ta 
lán a magyar parlamentariz
mus történetében az egyetlen 
—. amikor az államfő az or- 
s*ággyülés jelenlétében nyom
ban aláírta az imént elfogadott 

törvényjavaslatot.
*■“ Az országgyűlés tudomására 

áocom — hirdette id Nagy I m n

elnök —, hogy az elfogadott tör
vény a kihirdetési záradékkal el 
van látva és az, mint az 1848. évi 
XXIII. törvénycikk életbelépett, s 
az Országos Törvénytárban kihir- 
dettetett.

A képviselők felállva tapsol
nak az elnök szavaira és a kö
vetkező pillanatban felhangzik 

minden oldalon a Himnusz.
A magyar országgj/űlés felejt

hetetlen történelmi ülése ezzel a 
magasztos záróakkorddal be is fe
jeződött. Az ülésteremből a kép
viselők, a külföldi delegációk és 
a meghívott vendégek ezután az 
országház előtti népgyűlésre men-

badúltunk meg. A faji gőg és a 
faji gyűlölet barbár tanításaival 
fanatizált német nép imperializ
musa és az egész fasizmus hideg 
elszántsággal készítette elő orszá
gok megsemmisítését, népek el
pusztítását vagy szolgasorba ve
tését.

Ha az ördögi terv sikerül, ma 
már nem volna magyar nem

zet
s népünk rabláncra fűzve végezné 
a kiszabott munkát a „H err en
vol k“ számára- Jó ha ezzel a  tény
nyel mindannyian tisztában va
gyunk, hogy annál világosabban 
lássuk a fasizmus feletti győzelem 
hatalmas történelmi értékét és an
nál boldogabban örvendhessünk az 
alkalomnak s nagy lehetőségnek, 
melyet hazánk felszabadításában a 
ma már velünk szövetséges nagy
hatalomtól, a Szovjetuniótól kap
tunk.

— Ha az 1848-as forradalom 
idejében nem is vette kézbe a 
velünk együttélő népekkel való 
viszonyunk testvéri rendezését, 
mégis ennek a korszaknak s c 
korszak nagy hősének, Kossuth 
Lajosnak szelleméből származott, 
a magyarságnak az a felism<>- 
résc, hogy

az eg}' szomszédságban élő né
pek szabadságának ügye közö> 
ügy és nekünk nem egymá1 
erőit pusztítva, hanem ezeket 
az erőket összefogva kell k i
vívnunk és megszilárdítanunk 

szabadságunkat!

— A magyar demokrácia nem* 
csak magáénak vallja ezt a szel
lemet, de döntő eredményeket is 
ért. el ezen a téren. A magyar 
nemzet soha nem fogja elfelejteni 
a megértésnek és jóindulatnak

demokratikus érzésű és meg
győződésű képviselőit,

akik jelen vannak ezen a nagygyű
lésen.

— A magyar nemzet mai nagy

szabadságünnepén önkéntelenül is 
lemérjük az egész világ népeinek 
helyzetét. Látjuk minden nép tár
sadalmában a belső vívódást, a 
harcokat s az a meggyőződésünk, 
hogy az emberiség történelmébe i 
még soha ilyen méretű és ilyen 
mélységű forrongás nem volt mint 
a mi esztendeinkben. Születő új 
világ vajúdásának kínját, szenve
déseit és izgató örömét érzi az em
ber, ha széttekint az emberiség 
hullámzása fölött. A küzdelem irá
nya a haladás és a teljes emberi 
szabadság felé mutat.

Rákosi Mátyás beszél
A köztársasági elnök hatalmas 

tetszéssel fogadott beszéde után
Rákosi Mátyás

minisztereLnÖkhelyettes mondott 
ünnepi beszédet.

— Ilyen általános népi megmoz
dulást, az emlékezésnek ezt a mély
ségét és őszinteségét csak olyan 
eszmék válthatják ki, amelyekben 
ma is változatlanul hisz a nyemzet, 
amelyeket ma is magáénak vall és 
hirdet.

A magyar demokrácia józan és
kritikus!

Ahogy az egyes pártoknál nemcsak 
azt tekinti, amit az illető vall vagy 
hirdet magáról, hanem elsősorban 
arra néz, amit az illető művel és 
cselekszik, úgy saját érzéseit és 
célkitűzéseit is bírálatnak veti alá, 
szembesiti a száz év előtti m últ és 
jelen lényeivel. Mi volt a száz év 
előtti hnladó magyarság legfonto
sabb célkitűzése?

Állami függetlensége a hazá
nak, önkormányzat, szabad nép 

a független hazában!

Az ország függetlenség« és a belső 
felszabadulás elválaszthatatlanul 
összefüggőitek egymással. A forra
dalom, elbukásához nemcsak a cár 
és az osztrák császár erőfölénye, de 
az akkori nemzeti összefogás gyen
gesége is hozzájárult.

— A felszabadult nemzet hálás 
szívvel rója le kegyeletét es az el
ismerés adóját azokkal a bátrak
kal szemben — ért Rákosi Mátyás 
nagy beszédének befejező részéhez 
—, akik száz esztendővel ezelőtt k i
bontották és magasra emelték a 
haladás és a népszabadság zász
laját:

azt a háromszínü lobogót, 
amely száz esztendeje hirdeti, 
hogy hazánk ott küzdött az 
első sorban, mikor életre-ha* 
Iáira folyt a  harc a történelem 

sötét, reakciós erőivel!
Ezt a zászlót tartjuk mi, késői 
unokák, kemény kezekkel, ezzel 
menetelnek a dolgozó milliók biza
kodva, elszántan és a biztos győze
lem tudatában a jobb jövő felé. A 
magyar nép útja egyenesre fordult! 
Büszkén vállaljuk a történelmi 
feladatot és el is vagyunk szánva, 
hogy végre is hajtsuk.

Nem fogunk visszarettenni az 
akadályoktól, nem kíméljük a 
verejtéket és az áldozatot, 
megvalósítjuk végre 48 hagya
tékát, a szabad, boldog magya
rok független, virágzó köztár

saságát.
Percekig tarto tt a viharos taps 

Rákosi beszéde után, fölcsendültek 
a Szózat hangjai és ezzel a törté
nelmi népgyülés befejeződött.

Ugy-e jó cigaretta a Mese ?
Még izesebbet.enyhébbet kíván ? 
Próbálja meg,milyen a

Nikotex-Harmónia 1
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A Munka Nemzeti Bajnoksága 
címmel Felek’ László nagyhalán 
cikkben foglalkozik a csepeli dolgo
sok által étetrehívott munka,ver- 
gennyel. Az író és az ízig-vérig 
sportember szemük gén keresztül 
megállapítja, bogy a dolgozók mun
kaversenye és a sportolók ver enye 
egyformán hősöket, iga? embereket 
ad az országnak. A mi inka verseny 
javítani fogja a sportszel lemet. A 
mmkaversenyben különös szerep 
vár azokra, akik meyedzöritck a 
sportban. A sportemberektől azt 
várja a magyar demokrácia közvé
leménye, hogy váljanak ki a. mun
kában is, nemcsak a sportban. Bizo
nyítsák he, hogy a jó sportember a 
munkahelyen is megállja a helyét. 
Igyekezzenek hozzájárulni egy ma
gasabb erkölcsiségü, értékesebb új 
embertípus kialakításához.tt

A rádió újabban — nagyon helye~ 
zen —- többször foglalkozik a sport
tal. Szepesi György xiezetésével szí
nes, érdekes és tanulságos riporto
kat kapunk a sportélet minden ese
ményéről. Legutóbb Lukács László, 
a Szabad Nép sportsze.rkesztdje ér
dekes beszélgetést folytatott. Mitró- 
val, <t «magyar Ame Borggal", aki 
bejelentette., hogy hétfőn este a gö
rög szabadságharcosok javára ren
dezendő úszóversenyen meg akarja 
javítani a 800 méterest úszás magyar 
rekordját.

*
Becsüljük meg az olimpiai győz

teseket*. Csife Ferenc olimpiai baj 
»ok özvegye és gyermeke a legna
gyobb nélkülözések között élnek—

*
Majd ha, újra fagy, addig teljesen 

rendbejött % jégsport ügye. A Buda-

rti Korcsolyázó Egylet elnöksége 
választmánya feloszlott, és egy 
régi sportemberekből álló ötös bízol 1 * 

Ság szervezi át az egyesületet és 
biztosítja a jégsport: fejlődését

«
Kamarás Árpád most ünnepli 25 

éves futba.llbírói jubileumát. Az 
egész sprrtvilág szeretettel ünnepli 
a tehetséges, kitűnő játékvezetőt, 
akinek működése e? elmúlt huszon
öt évben nagymértékben hozzájárult 
« magyar labdarúgás port fejlődésé
hez,

4t
A* elmúlt vasárnap 3 labdarugó

id rák fekete vasárnapja volt. Külö
nösen sok kifogás hangzott el Te- 
snesi, Somogyi és Barna működése 
ellen.

*
A World Sport», a Londoni olimpiai 

játékok hivatalos lapja legutóbbi 
számában Magyarország sportjával 
foglalkozik részletesen. Székely Éva 
mellúszóbajnoknőnket, aki pillangó 
stílusban úszik, a ,,Madame Butter- 
flyw elmen mutatja be. A világ leg
jobb tenniszezői mellett közli As- 
bóth fényképét. Cikket írnak Elek 
Ilonáról, Novék Éváról. Király Edé
ről és Kékessy Andreáról. Különö
sen érdekes Jimmy Hogan naiv a 
Brentford FC edzőjének cikke. A ki
váló mester, aki annakidején a* 
MTK játékosait oktatta, hangoztatta, 
hogy a kontinens legjobb játékosá
nak Orth Györgyöt tartotta és olyan 
csatársora, mint a régi MTK-nak, 
Braun — Konrád II. — Schaffer — 
Schlosser—Szabó, sohasem volt és 
sohasem lesz a kontinensen

örökre eltiltják a játéktól 
a szabotáló futballistákat?
Gallovich Tibor szövetségi kapi

tány, a vasái-nap MOGÜRT-botránv- 
»yal kapcsolatban kijelentette, hopv 
® MOGURT játékosai már hetek ótu 
veszélyeztetik a Nemzeti Bajnokság 
realitását. Lehetetlenség, hogy egyik 
vagy másik csapat meg nem, enged
hető előnyhöz Jusson. A szabotáló 
MOGURT-játékosokra örökös eltiltás 
vár. Ezzel kapcsolatban e sztrájkba- 
iépett MOGÜRT-játékosok azzal vé
dekeznek, hogy az egyesület vezető
sége hetek óta nem fizeti ki nekik a 
járandóságukat. Mindig csak hitege
tik őket.

Magyarország főiskolai bosárUbdá- 
«6 csapata 81:40 (24:13) arányban
győzött a jugoszláv válogatott ellen.

A Bratislava kikapott Kassán A 
csehszlovák lutballbajnokságban Je
lenleg első helyen álló Bratislava 
vasárnap Kassán a jednota csapatá
tól 2:0 arányú meglepő vereséget 
szenvedett. (Kubalu nagyon hiány, 
•ott a pozsonyi csatársorból...)

A futballisták egyesületi cseréiét 
betiltotta a csehszlovák futballsrö- 
Ttteég akcióbizottsága. Egyben a né
met nsmwtiségü játékosok működé- 
aét felfüggesztették. Az ifjúsági já- 
tékofok fejlesztésére egymillió cseh- 
ketonét szavaztak meg.

ÏÏÈÊËÊlÊk.
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• Tizenegy találatot T/OQ-an, tízet 19.000-en értek el

A Reg 
u teán. a

Amikor vasárnap délután 
gél elsőnek közölte a pesti 
teljes l?. találaton tolószelvényt, mind
járt köztudomásúvá vált, hogy ez al
kalommal sok nyerő lesz. A mérkő
zések ugyan nem mind papírforma 
szerint végződtek, de különösen 11 
és 10--es talál a tost vártak nagy szám
ban. A totómérkőzések befejeztével 
este hét órakor Jénay Kálmán fő
felügyelő irányítása mellett felvonul
tak a Postatakarékpénztár helyisé
gében ezerszám — azok, akik a 
beérkezett 1,262.847 darab totószel
vényt kiértékelik. A legnagyobb fi
gyelem között rendezték a totószel
vényeket..

Az első 12 taiáfátos; 
Kohut László százszázalékos

rokkant
Este; kilentí óra felé Járt az. idő, 

amikor az egyik számláló jelentette, 
hogy 12-es tejitalálatos szelvényt fe
dezett fel. Mindjárt fel is olvasták n

Az első díj : 16.000

nevét: id. Kuliul László 100 százalé
kos rokkant, lakik Budapesten, X., 
Ceglédi-út 5—7. (Biztos, hogy jól jön 
neki a nyeremény!. Közben sorjában 
jöttek elő a. Il es, majd a 10-es ta- 
Iá latos szelvények, azután szinte egy
más után fedezték fel a 12 tahi lato
sokat, A második: Orosz Gyula 
nyomdász, Kaposvár, a harmadik 
Béréi Mihály földmunkás, Mezőbe 
rény. Később megtalálták Domori 
Sándor kiskunfélegyházi tisztviselő 
12 találó 1-os szelvényét.

Egy szelvénnyel 12 találat
Ugyancsak 12 találatot ért el Ti 

hány’ Olga tanuló, aki Budapesten a 
XIV. kerületben, Lipótvári-utco 11. 
szám alatt lakik. Hétfőn délelőtt jer 
lent keze tt a Postatakarékpénztárnál. 
Örömmel mutatta fel győztes szelvé
nyét, Elmondotta, hogy egyetlen egy 
szelvén nyel pályázott ér, mindjárt 12 
találatot ért el. A lapokban tanul
mányozta a totótájékoztatókat és ezen 
az alapon töltötte ki a szelvényét.

Gusztáv svéd király 
jó szereplést vár 

Asbóthéktól a Davis Cup-ban
N i zza mell ett, Beaulieuba n A s both 

József 7:5, 7:5 arányban legyőzte az 
olasz: Be lar diné Ilit és ezzel megnyerte 
a nemzetközi teniszversenyt. A via- 
dalt, végignézte Gusztáv .<vcr) kiráJv, 
aki y verseny után elsőnek gratulált 
Asbóth Józsefnek, mint régi ismerő 
sének. A beszélgetés során Gusztáv 
svéd király élénken érdeklődött h 
magyar toni.sz.sporí iránt évs kijeién 
tette, hogy Asbóthiól és Stolpától jó 
szereplőst vár n Davis Cvpbnv.

Sáros!— Zsengeliér 2:0

a második; 570,
a harmadik: 55 forint

Vasárnap tartották meg a Bo
logna —Roma olasz, labdarugóbaj- 
nőid mérkőzést. Bologna csapa
tában Sárost Bein, Róma együtie 
seben Znenycllér Gyula játszott.. 
Bologna 2:0 arányban győző it...

Hétfő re»» 
a kiértékelés s
ták, hogy körülbelül negyvenen ei
tek el 12-es telitalálatot, 1700 0 li-es
találat, és 10 ezer szervényen' van 
10-es találat. Ezek szerint az elsődf- 
jasok fejenként 16.000 forintot kap 
nak. A második díj szelvényen kínt 
370 fonnt. 19.000-en találtak el tíz

Iöt. órakor véget éri j eredményt, c:mk fejenként .17 forint. 
akkor megállapító», j nyereményben részesülnek Termő
éiül negyvenen ér- 1 fwtes.®? a to’evemenyek kÜltetésénélI levonjak y 20 százalékos nyeremény- 

adót. A íszelvértyek kiértékelése után 
megkezdődött <)z ellenőrzés, munkába 
leptek a revizorok, majd a pénzügy- 

igazgatóság Szál ay-u teái helyiségében 
felülvizsgálják n z ellenőrző-szelvé
nyeket.

ö k ö l v í v ó i n k  
nem voltak gyávák az olaszok ellen

—  mondja Iván Ferenc dr.
Hazaérkeztek «»< BT Olaszországból

Hétfőn délben elég viszontagságos 
utazás után --- Olaszországban, majd 
Nagykanizsánál lekéstek a csatlako
zást — hazaérkezett Magyarország 
ökölvívó válogatott csapata. A túra 
vezetője, dr. Iván Ferenc, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség elnöke volt, aki 
A Reggelnek a következőket mon
dotta :

Milánóban, Torinóban és Práto- 
ban szerepelt a magyar válogatott 
csapat. Milánóban óe Prótóban 
mindkétszer a teljes olasz váloga
tott csapat tagjai mérkőztek elle
nünk. Mindkét helyen 10:6 lelt vol
na igazságos eredmény, de az óla- 
pontozó bífák mindent

hogy győzelmünket megakadályoz
zák., Mindkét helyen 8:8 döntetlen 
lett az eredmény, Torinóban pedig 
szép győzelmet arattunk. Az olasz 
pontozóbirák sportszerűtlen maga
tartásával szemben boxolóink mind 
megálltak a helyüket. A legjobb 
teljesítményt nyújtották., egyik sem 
volt gya va. Mindannyian hősiesen 
harcoltak. Az olimpiai előkészületek 
szempontjából is jó volt a túra, 
azonkívül az olasz ökölvívóknak 
magyar származású edzője von 
Siewe Çlaus személyében, aki igen 
tok jótanáccsal látta el botolóinkat. 
Az olasz ökölvívószövetséggel meg. 

e az ola"z áll apadást kö‘ öttünk, az olimpia után 
elkövettek, ök is eljönnek. Magyarországra.

A  Bratislava elnöke
ma délelőtt visszavitte Kuhalát Pozsonyba

I*
a Ferencváros, majd a J gyógyult Kuhalát .utóba ültette esBratislava játékosa, két hét óta mint 

beteg feküdt a budapesti Sportsza- 
natóriumban. Súlyos sárgaságot ka
pott. Héttőn délelőtt megjelent a 
Sportszana tóriumban Csaszny, a 
Bratislava elnöke és a még fel nem

visszavitte Pozsonyba. Kubaia távo
záskor közölte, hogy a diétát és a 
kúrát Pozscpyban folytatja, majd 
i'észtvesz a Bratislava mérkőzésein, 
de a nyáron végleg Budapestre köl
tözik.

S zu sza , H idegkúti, Puskás 
csatársor a B udapest—Vidék  

válogatott mérkőzésen
Budapest i jusági válogatottja Î1:0-ra verte

D-ilmagyar országot
Az ÜllöLútÁ sporttelepen 8000 néző 

előtt mérkőzött Budapest válogatott 
Ifjúsági labdarúgócsapata Dél-Ma- 
gyarországgal. Budapest 11:0 (2:0)
arányban győzött. Schmidt, a buda
pesti középcsatár egymaga hét gól
nak volt a szerzője. Nagy remények
re jogosuló, kitűnő labdarúgótehet 
ség. Ezután került sorra Budapest és 

Vidék válogatott futballistáinak: 
mérkőzése. Különösen nagy érdeklő- a nyomdáért felelős: Agárdi Károly lg.

déssel várják * Szusza—Hidegkúti— 
Puskás belső hármas összjátékát.

a  R e g g e l  <
M egjelenik m inden hétfőn  

és pirosbetüs ünnep után.
A szerkesztésért és kiadásért PÁRTÁT  
'TIVADAR felelős. Ig. TÍMÁR SÁNDOR, 
v Bajcsy ZsiutiszKy-ui is le leton ok  

Szer^esztőseg 129-079 és 128-345 
K iadóhivatal 129-870

A Vasas vezet 
a Petőfi-vándor díjas 

vívóversenyen
A SsMTK rendezésében botion 

délplött rerdeztok » Petőfi vándor- 
díjas vívó versenyt- A kardvívóver- 
senyén hármas holtverseny alakult 
ki Kárpáti, Masz lay és Rajosán y 1
között. A győzelmet a megismételt 
összecsapás utáD Kárpáti szerezte 
szerezte meg, miután Ipgyözte M;>sz
ia.y t és Rajcsányit. A tőrvívó ver
senyt tierevlch Inyerte, a női »őrvi- 
vóversenyben pedig Kun fiva győ
zőt». A Petöfi-rándordijas küzde
lemben a Vasas vezetV * ♦ • * r

Agyrézkódással a Sport- 
szanatóriumba szállították 

Csabai-Klimentet
A vasárnapi Újpest—Haladás mér

kőzés után ez újpesti mentők a 
Sportszanatóriumba szállitottkák C.sa- 
bai-KUmeritet, a bajnokcsapat csa
tárá t összeütközött az egyik szom
bathelyi játékossal, tarkóját ütés 
érte, agyrázkódást kapott és elájult, 
Krcisz László dr. főorvos hétfőn dél
után közölte A Reggellel, hogy Csa
bai-Kliment már jobban van és pár 
nap múlva egészségesen hagyhatja 
el n Sportszanatóriumot.

Buhovi M árton  fia 
az MTK kölyökcsapatában

Vasárnap délelőtt az MTK kölyök- 
csapata az RMTJ5-vol bajnoki mér- 
kiőz est játszott. A taccsvopalon ott 
szurkolt Bukovi Marci, az MTK hl* 
rés edzője is. Mint kiderült: az MTK 
k e 1 y ök es a pa tában j o b bősszé k Ö t ö t
Bukovi pöttömnyi kisfia játszott. A 
technikás kis játékos igen ügyesen 
mozgott. Ha igaz az, hogy az alma 
nem esik messze a fájától, néhány 
év múlva a kapusok rémévé válhat 
a kitűnő edző gyermeke.

A vasárnapi Ugetőeredmé- 
nyék — a VI.—X. futamig!
Az ügetőverseny vasárnapi részle

tes eredményeinek közlését az aláb
biakban folytatjuk:

VI. L ITmbrina (K ente) mii), 2. Me
ridián III. (.Tónál.) 5. Fm.: Filter, Ka
cér, Híradó. Tót.: 10; 12, helyre: 10, 10, 
befutó: 26. — V il. L Ottowo (.Jónás) 2.
2. Janika (Földi) 3, 3. Blrzsók (G alls) 5.
Fm.: UadalJo, Sacy, P om o II., Cuda.r, 
Ele mes, G eoffrey, Sárika, Vámos, Iz
gató. Tót.: 10:38, helyre: 14, 28, 20. b e 
futó: 19H ér, 128. -•  VIII. L M ályva
(Fö di) 7:10, 2. H egyes (Kovács F.) 2 ’á,
3. Igazgyöngy (Hauser) 2Vi. Fm.: Ga-
ráb II., Babér, Cigány, Gazéi!a, K icsi, 
Miss England. Romeo, Bokros, H atal
m as. Tót.: 10:14, helyre: 10, 14, 12, be
futó: 42 és 23. — IX. 1. Lepke B. (Zi
chy) 5, 2. TaLlsmán (Bumnyíl) 4. Tót.: 
10:106, befutó: 591. — X. 1. Bogár
(Wtesner) 2, 2. Ilonka (Istók) 3. 3. De- 
zsöné (K ovács M.) 2. Fm.: Igazgató, 
Kazinc, Labda, Legenda, Se lő, Cseléd 
D., Tarzan, Csibész. Tót.: 10:45, helyre: 
10, 10, 10. befutó: 107 és 62.

Ü G E T Ő V E R S E N Y E K
MÁRCIUSBAN 21, 2 9 -ón.

Kezdete dé lu tán  /,3 ó rako r

A „$%al>a<J If jú sá g  
M árciusi Estje4*

Var űrnap este a Városi Színház
ban a Népi Kollégiumok Országos. 
Szövetségi? tart otto a „Szabad Ifjú 
ság Márciusi Estjé“-t. Tildy Zol* 
t.áv köztársasági elnök és felftsége 
Mihdlufi miniszterrel érkezett, RÁ* 
kosi, és Szakosíts miniszterelnök- 
helyetteseki, Veres és Gerő mi
niszterek is megjelentek, valamint 
Vorosilov marsall vezetésével g 
Szovjet k.üUlottségfí* Csonki, Imre 
vezényletével a  NÉKOSZ központi 
kórusa énekelt, majd tapsvihar 
közben egymást, váltogatták a szín
padon a népi tánccsoportok,. Szín- 
pompás, gyönyörű este volt!

Kávésok szabadságünnep© 
a Pilvax-kávéházban

A Budapesti Kávés Ipartestül éli 
március 15 én a történelmi neveze
tességű Pilvax-kávéházban szabadság
ünnepélyt rend özeit. Strausz Vilmos 
ipartestületi elnök mondott beszédet. 
,,Eg.v kávéházből indult, el a már- 
rtusi ifjúság — mondotta — és « pesti 
nép forradalma. Büszkén gondolunk 
a régi Pilvaxra, amely a forradalorn 
csarnoka volt!" Ezután Ascher Ősz 
kár. Adóm Éva és Jdkó Pa 1 Petőfi' 
verseke» szava Itak.

érA rádió-iiagydíj nyeft^seí 
Halász Péter, Setéf István, 
Déry Tibor, Kadosa Pálr Ve= 
ress Sándor, Mátrai László, 
Békés István, Karinthy Gábor

Va.sárnop este sugârozte «tét à 
rádió a rádi ó-nagy díj nyerteseinek 
névsorát! At eredeti hang játék tíz- 
ezerforintos diját Halász péter, A 
Reggel belső munkatársa, a fiatal 
magyar irodalom egyik legszine* 
•sebb é,s legértékesebb tehetsége 
„Lapzárta előtt" című bangjáteka és: 
Sötér István „Budapesti látomás"-<n 
között osztották meg. A tízezerfe 
rintos zenei nagy díjat Kadosa Pál 
„Concertino"'ja — zongorára é* ' ze
nekarra — ,és Veress Sándor „Szent 
Ágoston psalmus"-z között osztották: 
szét. A tudományos előadóssoretzat 
háromezer forintos díját Mátrü\ 
László „A magyar regény ős létek- 
te.n“ tart u 1 m á n y sor o za te nyerte. A 
műsorötlet pályázat, háromezer fo'- 
ríntját Békés István dramatizált, je- 
lenelo, ..Negyedóra az Arany An
gyalban" kapta, míg a költeménypár• 
Igazat kétezer forintját Karinthy 
Gábor ,,Középkori baltáidá"-ja, at 
elbeszélés pályázat kétezer forintját- 
Déry Tibr>r „Az országúton" nn r! 
Iája nyerte: el.

Párisi
iniszter találkozók

Bülaiüt. francia k ül u gy minisz
ter megbeszélést folytatott Sa dák 
török külügyminiszterrel. A meg
beszélés tárgya azoknak az alla.- 
mohnak a csatlakozása, volt a. 
brüsszeli egyezményhez, ak.i.k a 
nyugateurópai államok szerződé
sét nem írták alá. Utána, Bidault 
Caldaris görög külügyminisztert

ugyanerről a kér* 
A délutáni órák’

fogadta és vele 
dtsröl tárgyalt, 
ban

a török és görög külíigy* 
miniszterek találkoztak,

hogy megbeszéljék államaik maga
tartását a Párisban összeülő 16-os 
értekezleten. Caldaris Sforza olasz 
külügyminiszterrel Is tárgyalt. Va
sárnap délután Unden svéd, Lan
ge norvég és Rasmussen cián kül
ügyminiszter Parisba érkeztek, 
hogy résztvegyenek a 16 os érte
kezleten.

tn n cp sé fjp h  
a  í o r r u d a n n i  

v  m i é  h m  ü v e l i  n  fii
Petőfi és Kossuti) szobrának meg 

koszorúzásával egy időben küldöttsé
gek keresték fel a magyar szabad
ságharc többi hősének emlékműveit if: 
a Kossuth-mauzóleumot, e Batthyány- 
mauzóleumot, Táncsics Mihály sír
emlékét, Kossuth és Táncsics börtö
nét, a Bem-szobrot, és a Batthyány 
örökmécsest.
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Reggeli levél
Ha Petőfi élne

Petőfi halálának 50-ik forduló
ján már elhalványult a remény, 
hogy él és hazatér. Hatvannyolc 
esztendős volt akkor Ferenc Jó
zsef, Banf f  y Dezső a miniszter 
elnök, a millenium nagy ragyo
gása után fáradt, fanyar és fa - 
nyalgó hangulat ülte meg már az 
országot 8 az irodalmat, ,,A Hét", 
az új magyar Irodalom bölcsője, 
k ö r k é r d é s t  i n t é z e t t  189b 
m á r c i u s  1 S-é n ft l e g k i 
v á l ó b b  í r ó k h o z :  Í r j á k  
m e g ,  h o g y a n  f o g a d n á k  
P e t ő f i t ,  ha él Tie nem  az ifjúság 
füzében égve, hanem ezüst haj
jal, m i l y e n  v o l t t á  i t t  az 
é l e t e ?  E válaszok, amelyeket 
ma újra lenyomatunk, érdelce t 
affbh és izgalmasabb olvasmAny, 
mint amikor megjelentek:

Jókai Mór;
Ha vissza jönne!

*
Ai lenne ország zengő*, 

népki állá*!
Követelné magánék minden 

váróit
örök vendége lenne a hazának, 
Kire minden lakásban egy 

vetett ágy
És minden asztalnál vár egy 

üres hely
És minden azlvben égy 

áldozat-oltár.
S a dics-toroknak és a 

lakomáknak
Nem lenne vége-h ossza évekig.

#
S a  költő tán megannyit
végig in n á ? ...

Vt'gy a legelsőn fogná a pohárt 
S vágná a felköszöntőnek fejéhez; 
Fülébe ordítván tele torokkal: 
„Hát még mindig csak isztok 

és beszéltek?
Csak nyelvetek tanult tornázni

meg
S szóköpködéssel lőttök célba 

most is?
Tvásba’ és kiáltozásba’ hösök!

*
S mit szólunk ehhez, „tisztelt 

társaság!1*
Szakállunkat hosszabbra 

húzogatva,
Busan mosolygónk? .,A szegény 

bolondl1*
„Hisz nem csoda, hogy meg ven

háborodva,
Hagyjuk futni egy várossal odább. 
S beszéljünk másról"; ~  míg 

ő elbusultan
Könnyekbe törve, keserűn kiált: 
„Ereszszótek ólombányámba

vissza!
Tömjéntek füstje engem émelyit.
A kén a mireny füstjét már 

megszokám.
Olt jó, barátim! Vissza hadfi 

megyek !"

Mikszáth Kálmán:
flo?y mi len n e  ma P ető fi, h a  élne?
Uont’ltárHai tizem ében mindem* 

esetre k e v e s e b b  — m in t m ost. 
fUobra nem  á lln a  a  P etó fl» tére ii * 
verseit m ég m in d ig  n em  árulnák 
•try forin tért. (A  h o lt  p o étá k  k e d 
vesebbek-)

Hogy mi le tt  vo ln a?  H á t  k é  p- 
▼ U e l f i .  Ml m is  le h e t  ftt a* » » *
kér? Világi pozíciója aszerint álft*

M á r c i u s i  ü n n e p i  ó r a r e n d

>i

UDVf US GYÖRGY
virégosboltjft,

,v- V À C I - U T C A 1é. SZÁM, 
V*. SZENT 11T VA N*KCRUT 8.

kulna, hogy mint képviselő a 
m é l s S b s l h o r .  o s i t l t k o z l k - e ,  
v a g y  a k o r m á n y p á r t h o z .  Ha 
an előbbiekhez csatlakozik, akkor 
meghasonlott lelkű, összetört, félig 
elfelejtett aggastyán, ha pedig az 
utóbbit választja, a k k o r  ő is 
a l i g h a  n e m  f ő r e n d i h á z i  
t ag,  m i n t  s ó g o r a ,  G y u l a i  
Pál .  Sőt, ha nagy szerencséje 
van, m ég  t a l á n  az  A k a d é 
m i á b a  is b e j u t o t t  vo l na . . ,

Kiss József :
Nem adatott néki ülni őszi fényben,

A tölgyek alatt,
Mint. ama. másik, ki. a tölgyek 

Szedett babérokat, (jegyében

Nyárspolgár-erényről 6 soha se 
A tölgyek alatt, [zengett 

Nyárs polgár-szemekkel illetni ne 
A szent vonásokat! [merjed

Ha él, örök Isten! királyi palástját 
— A tölgyek alatt —

T a lá n  m e g  ié té p ik ,  tá r r a l  te le  
Ró p é ld a  a k a d !  ( h á n y já k  —

Dn leköpve, tépve, bár nincs 
A tölgyek a/latt: [pihenése

A született király koldusok mezébe 
Ts király marad,

Eötvös Károly;
Petőfi lelkületű féktelen volt. 

Aj  állam, a társadalom é* a be
csület törvényei közül csak azo
kat tartotta meg, a melyek önér
zetéhez szükségesek voltak s ön
érzetét nem nyűgözték.

A negyvenes évek *zeUemél*te 
alkalmas volt ahhoz, hogy benne 
a2 ily lelkűiét megélni, félnőn?., 
fensége* magasra emelkedni ké
pes legyein.

Az ötvenes évek hivatalos kor
szaka erre nem volt alkalma*.

A Petőfi-lelkűiét ily korszak
ban vagy összetörik, m int a bika 
a vasúti vonat előtt, vagy elme
nekül erdőbe, nádasba, kietlenbe, 
mint az oroszlán és tigris. Vagy 
elzüllik, ahogy Jókai irta le a 
„Politikai Divatokéban.

Mind a három sors szebb és 
igazabb, mint az, mely a forra
dalmi hősöket az alkotás béke- 
korszakában éri.

Az igazi forradalmi hős élete 
akkor teljes és akkor tiszta, he 
vagy a csatatéren, vagy az akasztó
fán, vagy a börtönben vesz el, 
vagy megőrül.

A hős a hivatalos békeidőn 
\;agy renegát lesz vagy házsártos 
agg. Rombolnia nem lehet, alkot
nia nem tud. Vagy kiállhatatlan 
hivatali főnök, vagy örökké szid 
minden élőt és minden munkás 
közférfi t-

Képzelhető-e Petőfi számára 
más sora, mint a csatatér! vagy a 
bitóhalál? Vagy a megőrülés0

Rákosi Viktor;
Egy kormánypárti újság írná:

Bánffy Dezső báró miniszterel
nök meggyőző érvekben gazdag be
széde után Petőfi Sándor, a kis
kőrösi kerület agg képviselője kelt 
fal, « újra elmondta a párszor el
csépelt szélbali frázisokat, mely* 
két, igazán csak Bessenyei Ferenc, » 
liberális, párt a kifogyhatatlan hu 
moru tagja, tett némileg Nvftzhe 
lőve szelleme* kozbojzőlásaival, me. 
lyeket folytonos derültség kiséft. 
Az öreg bácsi végre is kijött s fleg
májából, • «gy durvasággal féléit 
Bassenyeynek, amire Gajiri Oésa 
®gy talpraesett rögtönzésben, a libé- 
rális párt zajos tetszése kőgt egy 
kis leckét tartott a vén kurucnek a 
pirlanusnti ilflemrőL OáJárL a libe
rális párt e ronkonszenvee flatftl 
tagja a mai napot legalább sikerei
közé «orozhatja."

7 óra
Ezer és ezer ablak nyílik a már

ciusi napsütésre — méltóságteljes 
léptekkel vonul végig az András- 
sy-úton a katonazenekar, rikkant 
a kürt, recseg a bombardon, brum- 
mog a nagydob: zenés ébresztő! 
Nyílnak a kapuk s élénkülnek az 
utcák, feldíszített villamosok za
katolnak Budáról Pest felé, a Széli 
Kálmán-térnél már rendőr vigyáz 
a forgatagra s a Mártirok-útján 
sikló 5-üs lépcsőin fürtökben lóg
nak az emberek. A  Kossuth-hidat 
úgy megrohamozzák, hogy le kell 
zárni az utat, rendőrszakasz ér
kezik — a Margit-híd felé irá
nyítják a forgalmat. Zászlóerdő 
hömpölyög végig a Dunaparton, a 
túlsó partról a Kossuth-téren vé~ 
gig-végig kifeszített trikolórok bi
tének vissza. Zene szól már min
denütt, harsogó rezesbandák s tíz
ezrek torkából száll az ének: Kos
suth Lajos azt üzente . . . S a  he
gyek felől, a városszélről, Peslkör- 
nyékröl, s Óbudáról Százezrek jön
nek és jönnek végeláthatatlan so
rokban a Parlament felé.
8 óra

Ez a város ilyet még nem lá
tott! Lassan kialakul a hatalmas

felvonulás rendje: a Boráros-tértöl 
a Nyugati pályaudvarig, onnan be
kanyarodva a Bajcsy-Zsilinszky-út 
felé, az Alkotmány-utcán á t höm
pölyög a menet, szembe az And- 
rássy-út felöl érkező oszlop osatla- 
kozjk. hozzá s igy özünlilc tiz és 
üzezer ember, zászlókkal és táb
lákkal, enekelve s ütemesen kiál
tozva: Szabad magyar március! 
Igen, ez szabad magyar március 
— csillognak a. szemek s nemzeti 
színek pompáznak kabátok kihaj
tóin, házak ablakain, erkélyeken, 
autókon és kerékpárokon. A gya
logjárdákon már szusszanásnyi hely 
sincs, akik együtt jöttek el hazul
ról — már elveszítették egymást,

9 ó ra
A Parlament előtti tér már zsú

folt, mozdulni sem lehet s még 
mindig jönnek ezrek és ezrek, be
szorulnak a környező mellékutcák* 
ba — végig az Alkotmány-utcán 
áll a menet, a házfalak visszave
rik a dübörgő muzsikát. A Kúria 
homlokán csillognak az aranybe' 
tűk: Iustitia Regnomm Fundamen
tum  —- s a  diadalmas márciusi ün
nep most kiegészíti a nagy igazsá* 
got: Iustitia el Libertás Regnorum 
Fundamentum! Már mindenki el-

Ábrányi Emil;
Mii terme most Petőfi, hogy ha 

élne?
Kedvetlenül nagy múltjáról 

beszélne,
S ha néhanapján tollat fogni 

bírna:
Rólunk kegyetlen szatírákat ima!

Vagy végre (Hetvenhét eves «*- 
korában)

Benn ülne Kisfgludiak sorában,
A kik  közé mindég épedve vágyott...
S lenétné a — Petöfi-Társaságót!

Szabad sajtónak ellensége volna,
Király-urakhoz ódákat dalolna,
S azt mondaná, imádván 

Tisza Plttát:
„Akasszátok föl a szocialistát!"

KÜLFÖLDI NOTESZ
KI A LEGROSSZABBUL ÖL

TÖZKÖDŐ SZÍNÉSZNŐ HOLLY
WOODBAN? A szabók és divat
cikkírók megállapítása szerint 
Paulette Goddard, Shirley Temple, 
aki „úgy öltözködik, mint egy me
nekült árvaháai növendék", Dean
na Durbin és Dorothy Lamour.

H IL D E R G A R D  KNEF A NEVE 
AZ ELSŐ NÉMET FILMSZÍNÉSZ- 
NŐNEK, akit Hollywood szerződte
tett. Hildergarde férjével most uta
zott ki Amerikába, a egy amerikai 
katona menyasszonyának a szere
pét fogja játszani egy megszállási
filmben.

4t
„V HENRlk", SIR LAWRENCE 

OLIVIER SHAKESPEARE-FILM* 
JE, a Rank filmvállalatnak több 
mint kétmillió dollár tiszta nyere
séget hozott. Angol fiLmkörök sze
rint Olivier „Hamlet"-je, amely 
áprilisban kerül előadásra, még 
sokkal többet fog hozni.

ITRUBI, temperamentumos
spanyol aongoramüvész megérke
zett Angliába 10 tucat tojás, 300 
azivar, 12 pipa és két láda kon
zerv kíséretében.

•*
IR CSILLAGOT FEDEZTEK 

FEL AZ ANGOL FILM ASZTRO- 
NÔMUSAI! Kimondhatatlan ír 
neve van, Hhiobhan Nic Chlomalth, 
de a filmen a Shiobhan Mac Kenna 
nevet használja, egyetemet végzett, 
magas, karcsú, bronzhajú, zöld- 
szemú, hallgatag és finom ir szép
ség, akinek ti agy sikert volt a 
napokban egy új fUm, „A sötét 
virág” bemutatójón, de aki, amint 
mondotta, a világ minden kincsé
ért aem hagyná el dublini ottho
nát!

*
c s o d a l a t o s  Én ek esn ő

TŰNT FEL AMERIKÁBAN. Jean* 
nine Macdonald, 21 éves, tíz évig 
torokhiba miatt nem tudott be
szélni, akkor megoperálták, a gé
géjébe ifiren könnyű fémből, vitai- 
Hűmből készült csövet illesztettek 
s azóta gyönyörűen énekel.

\  -t
jí

Avilágösszes dolgozóit lázba hozta
az „Eskü", „Nagy Péter", 
„Vlborgl városrézz"
m o n u m e n t á l i s  

t e s t v é r f i l m j e

(Műim ifjúsága)

K e d d t ő l :

U R Á N IA

veszítette a hozzája tartozót, Ó* « 
keresgélés reménytelen. Gázlém- 
pákra s ívlámpákra, hirdetfioMlo" 
polcra s házfalakra kapaszkodnak 
a kiváncsiak, akik végig akarják 
látni a tarka teret s beinmi a cső** 
dás képet. Részegítő és hódító ára*- 
dat: hevít, okár a tavaszi lás.

10 óra
Elő kerítés a Nemzeti Múzeum 

körül: ezrek kapaszkodtak a vas* 
rácsekra és nézik a menetet, 
amely egyre vonul a Múzeumr 
körúton, a Somogyi Béla'úton át 
a Bajcsy-Zsilinszky-út felé. A 
Múzeum lépcsőjén feketéink a 
tömeg — mennyi virágcsokor hull 
a jobboldali bástyára, ahonnan 
Petőfi szavalta a Nemzeti dal*t. 
Innen, erről a bástyáról nézve 
egybefolyik minden — tarka fo
lyam úszik, hullámai meg meg- 
törnek, micsoda, hevítő láz csap
hatott át Petőfi erein, amint 
szembenézett innen a százezrek" 
kel. A  főútvonalakon m ár állrmk 
a villamosok, ingajárat közlekedik 
a Múzeum-körűt s a Nagykörút 
között. Az  áramvonalas 6Pes, 
„tatján" egy nagy zászlóval úgy 
úszik a síneken, mint az óceán- 
járó a tarajos habok fölött.

11 óra
Színészek a kiskapu előtt. ö s 

szeverődnek vagy tízen, utolsó 
próba az esti előadás előtt. Még 
egy utolsó cigaretta, aztán vonul
nak be a sötét nézőtérre, reflektor 
hasít a homályba, libben a füg
göny: Petőfi áll a rivaldalámpák, 
előtt, karját magasra emeli a fel
csattan a hangja:: „Egyszerre és 
összesen: ez a varázsige, melyben 
világmozdító erő van, ó , Istenem, 
csak egyszer lenne hazám egy 

lakaratod! Megmutathatnánk, hogy 
mi vagyunk az a nemzet, melynek 
ősapja Attila volt!**

12 óra
Repülőgépek köröznek a város 

fölött. Hatan egymásután, az 
egyik hirtelen megbokrosódik, k i
válik a körből, nagy ívben bukik 
lefelé — ezrek sikoUanak föl riad
tan, de a gép már újra tör fölfelé, 
kis füstcsíkot ereszt s bukdácsoló, 
hullámzó, alázuhanó s fölfelé len
dülő repüléssel fölirja az égre a 
szót: Szabadság! „Éljen!" — kiált
ják százezren harsogón * mind 
ütemesebben: Éljen a szabadság!

1 óra
Tréfás kedvükben vannak ff 

villamosok is; a Körúton fu t vé
gig a 46-os, a 6-os bemerészkedik 
a Bajcsy-Zsilinszky-útra, a 12-es 
autóbusz is fittyet hány a régi 
rendnek, az Oktogonról beszalad 
az Andrássy-útra. Most már azért 
sokan fáradnak, akadnak olyanok 
is jópárezren, akik 20—25 10lomé
iért gyalogoltak be reggel óta. 
Roskadoznak az ingajáratok a fá
radtan dadognak a verklik tíz u t
casarkokon.

2 óra
Kezdődik a sorbanállás a színhá

za előtt. A  kapuk fölött hatalmas 
táblák: Ingyen előadás! A azín- 
Igazgató kióvatoskodik az utcára, 
hunyorog a napfényben, elégedet
ten nézi a várakozó tömeget, aztán 
odafordul a mellette álló rendező
jéhez: Végre „tábla." lest!

5 óra
C s itu l  a lá za s  fo r g a ta g , halvány 

bárányfelhők ereszkednek a nap 
eíé. Megnyílnak a színházak kapni
és beözönlenek a nézők. Fél 4: kez
dődik at előadás! „Egyszerre és 
'összesen: ez a varázsige!"

4 óra
S z a b a d  o r s zá g  ír ó d e á k ja i  írják 

lo b o g ó  k e d v v e l  a s z á z a d ik  mdrohut 
ü n n e p i  k r ó n i k á já t

H á l á s t  P é l s r
—aa—■—■■ i ini ■ i ■■■ h ■ ■

Iflzmunkárs kdte eieti rruntarálltldk üde e lésíre szUk'écel
Ivrlc, ft 7: 0O/IJ48 E. K M. *t. r^nd. S. I»* 
i-lk ho», ad,"<i<* '«'Tint, krphmd rsvto«h 
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3 OKAI „A LEGSZELÍDEBB ÊS
Leg szerényebb  m árciusi
IFJÚ" az örök március 26-lk év
fordulóján, 1874 március 15-én így 
kezdte visszaemlékezését: „A már- 
elusl fénynek annyi osztályosa van, 
hogy rám igen kevés jut belőle. A 
tizenkét pont a Nemzeti Köz ér
deme, az első gyujtószikra Petőfié, 
9 fiatalság fellelkesítésében Vidats 
Volt a főtényező, Vasváry a nép
szónok, a szabad sajtó tettleg élet
belépését Irányi kezdeményezte, 
én éppen csak felolvastam a nép 
0 lött a 12 pontot. Ami pedig a nép- 
itzónoki diadalokat illeti, azokban 
annyian részesültünk, hogy már 
harmadnap nehéz volt valami újat 
mondani, negyednap már túl vol
tunk szárnyalva és azon vettük 
észre, hogy a conservativok ultra- 
radikálisabb követeléseket hangoz- 
tatnak, mint a Madarászok, vagy 
Táncsics. Jómagam semmi nagy tet
tet nem követtem el: mentem, 
amerre az események vittek, mond
tam és írtam azt, amit a velem 
érintkező közvélemény sugallt, je
len voltam országrengető esemé
nyeknél, hevültem, ahol mindenki 
hevült, a aggódtam, ahol mindenki 
aggódott. Fiatal voltam, nem ta
nultam meg félni önmagamért, 
tűrtem a mozgalmas idők nyomo
rát, amennyi minden egyes em
berre esett belőle és voltam köz* 
katona, ahogy légiószámra mások."

A„ SZABADSÁG" SZÓ 150-SZER, 
a „szabad" és a „szabadul" szava
kat 45-ször, együtt 196-szor találha
tók Petfi műveiben, — írja Ferenczi 
Zoltán, — úgy hogy a „szerelem" 
szót. kivéve, amely csupán költe
ményeiben 172-szer található, meg
mutatja a Halhatatlan, hogy ö 
valóban a szabadság és a szerelem 
költője. Már ezért is jogos önérzet
tel írhatta 1849 január 13-án: „Úgy 
hiszem, van jogom némi öntudat
tal tekinteni vissza pályámra, mert 
a magyar köznép között az én da
laim voltak a szabadság első lec
kéi, megjelenésem előtt hírét sem 
hallotta ennek az eszmének, ame
lyért most harcol."

.V.i «

IFrank Irma meghívja kedves vevőit 
|>árisi modelljeinek bemutatására.*

BOTH BÉLÁT NEVEZTE KI A 
KULTUSZMINISZTER A SZE-' 
GEDI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZ
GATÓJÁVÁ. A kitűnő színházi 
szakember kinevezésével végre 
nyugvópontra jutott a szegedi szín
ház hosszú idő óta vajúdó kérdése 
is. Both Béla kedden utazik le Sze
gedre, hogy átvegye hivatalát.

í ’árís. Tavasz. Öltözködés. Ferda M.u
7“

A SÁNDOR-UTCA (MOST BRÔDY 
SÁNDOR-UTCA) 12. ház udvari 
traktusán piros szekfűből font 
gyászflóros csokrot helyezett el va
sárnap este néhány lelkes, kedves 
diáklány. Itt halt meg ugyanis 1870 
november 5-én este 6-kor tüdősor
vadásban Petőfi boldogtalan fia, 
Zoltán. Ebben az udvari részben 
két szobát bérelt Dolinái Gyula író 
Sinkovict Stefániától. A benyíló
ban lakott Petőfi Zoltán sanremoi 
üdülése óta. Négyen állottak halá- 
loságyánál: Szendrei Ignác, a 70 
éves nagyapa, Dolinái Gyula, a hű 
barát, Sinkovics Stefánia és férje. 
Tízezrek kísérték utolsó útjára. A 
koporsó fejénél Arany János ál
lott, akit akkor láttak először és 
utoljára nyilvánosan sírni. Szana 
Tamás művészeti író jegyezne fel 
— neki Dolinái és Sinkovicsék 
mondták —, hogy Petőfi Zoltán el
múlása előtt három órával moso
lyogva mondta:

„Ifjúságomban elértem azt, amit 
mások csak érett korukban szoktak 
elérni, meghalok — végelgyengü
lésben ..

*
Springer Janka gyönyörű párisi mo
delljei megérkeztek.

*
FODOR LÁSZLÓ ŰJ DARAB

JÁT MUTATTA BE A HÉTEN A 
LONDONI EMPRESS THEATER. 
A darab címe: „Virrasztó", (Vigil) 
a színhely amerikai esküdtszék! 
tárgyalás és a vádlott Krisztus 
koporsójának őre, akinek felelnie 
kell a Megváltó földi hüvelyének 
eltűnéséért. A tárgyalás során ki
hallgatják az apostolokat, Tarzuszi 
Szent Pált is, de verdiktet nem 
mondanak- Ezt a hallgatóságra 
bízzák. A londoni kritikusok nem 
dicsérik a darabot, annál Inkább 
az előadást. A téma, írják, a fiatal 
Bemard Shaw-t követelte volna 
meg- #

berger Tercsi (Oraff Mária és Ber
ger Tercsi, Irányi-utca 21.) párisi 
Útjáról visszaérkezett. Készséggel áll 
kedves vevői rendelkezésére.

*
SHAW, a legnépszerűbb külföl

di Író ma a Szovjetúnióban. A 
moszkvai Kis Színházban most 
volt a Pygmalion JOO-ile ünnepi

Szabad ország, szabad ember, 
oh mi szép,
Mega-borral ünnepel 
a magyar nép!

*
Ér d ek e s  fil m e t  fo r g a t 

n a k  BARBADOS SZIGETÉN. A 
kép hőse Kolumbus és a főszere
pet Frederic March játssza. Rop
pant érdeklődéssel várják a ké
pet, £mély, hír szerint, ennek az 
évnek legnagyobb filmje lesz.

*
MÁRCIUS IDUSÁNAK ELŐES

TÉJÉT idézte vissza a múltból a 
La Fontaine Társaság, költőileg el
gondolt és költőkhöz méltóan meg
valósított emlékülésein, a stíluso
san újjáalakított Pilvax kávéház
ban. Kávéházi asztaloknál ültek a 
vendégek, kávéházi asztal körül ül
tek az írók is. Bokor Imre köszön
tötte a vendégsereget, Laezkó Gé
za magasszínvonalú elnök megnyi
tót mondott, majd — egyik gyö
nyörű pillanata volt az estnek! — 
a nyomdászok küldöttsége állt az 
asztal elé és 1848 március 15-e 
nyomdászainak szellemében, mint a 
szabad sajtó első munkásainak utó
dai, versben üdvözölték 1848 írói
nak utódait! Kárpáti Aurél, Ba
lassa Imre, Tamási Áron, Szép Er
nő, Barabás Tibor, Háy Gyula, 
Tempefői, Fóthy János, Halmi Bó
dog, Nagypál István, Peterdl An
dor előadásai a száz év előtti már
cius egy-egy pillanatát, egy-egy 
arcélét, egy-egy gondolatát idézték 
fel vagy — a száz év előtti már
cius tanulságait, intéseit és újjmu- 
latásait a jövő felé!

NINCS TÖBBÉ HATÁRFOR
GALMI ILLETÉK! — mondja a 
hivatalos lap mai száma. Vas mi
niszter, a G. F. főtitkára pedig ezt 
mondta A Reggel munkatársának: 
az illeték fizetésének ellenőrzése és 
kezelése olyan bonyolult volt, s oly 
sokba került, hogy a bevétel nem 
állt arányban a költségekkel! De 
nem is nehezítette meg kellő mér
tékben az indokolatlan külföldi 
utazgatásokat, ezért javasoltuk, 
hogy — inkább szüntessék meg!

4*
„ÉLETÜNK LEGJOBB ÉVEI" 

Sam Goldw'n filmje aratta ez év
ben a legnagyobb sikert London
ban. A két londoni moziban, ahol 
forgatják, eddig ötnegyedmillió 
ember látta és a tiszta bevétel el
érte a film előállítási költségének 
e felét, 800.000 dollárt, a legjobb 
kritika e filmről úgy szól, hogy 
„sziporkázik benne a vitamin".wVT

BARABÁS TIBOR, a kiváló író, 
az írószövetség főtitkára befejezte 
történelmi drámáját. Címe: „Jako
binusok" s a Nemzeti Színház cen
tenáriumi mtisordban mutatja be.

AJ.7T

A „BOEUF SUR LE TOIT" - 
„ÖKÖR A HÁZTETŐN", a híres
nevezetes párizsi kocsma végleg 
becsukja kapuit. Eljárt fölötte az 
idő, a régi vendégek meghaltak, 
elszegényedtek, más szelek fújnak 
ma Párizsban, s a kis vendéglő, 
oly sok szerelmi regény kezdeté
nek és halálának, annyi politikai 
és diplomáciai intrikának a szín
helye, megszűnik. De máris köny
vet írtak róla, persze Párizsban!«»v-

A LEHNER-QUARTETT VILÁG
HÍRŰ EGYÜTTESÉBEN ISMÉT 
SZEMÉLYI VÁLTOZÁS KÉSZÜL: 
a kiváló második hegedűs, Kutt- 
ner Mihály elbúcsúzik a vonós
négyestől és a helyét a Párisban 
élő Ináig Alfréd hegedűművész 
foglalja el, aki egyébként Ináig 
Ottónak, az ismert színműírónak 
testvéröccse.

*
ÓRIÁSI TÖMEGBEN FO

GYASZTJÁK AZ ASZPIRINT AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. 1929- 
ben Vu millió aszpirint vásárol
tak, 1947-ben már 5 millió kilo
grammot.

HÉBEKNYELVÜ PETÖFI-VER- 
SEK láthatók abban a „Kal- 
Haán" nevű újságban, amely Hai
fában jelenik meg és most eljutott 
Budapestre is. Első oldalon közli 
Petőfi arcképét, életrajzát és héber 
fordításban két versét: „Gazdagok" 
cs „Befordultam a konyhára..." 
Kassák életrajzát és verseit is meg
megtaláljuk a „Kal-Haán"-ban: 
mind a Petőfi, mind a Kassák-ver- 
seket Avigdor Hameili fordította, 
aki sokáig élt Budapesten!• 97**

POLUTNIK ERNEST AMERIKAI 
KONZUL, akit Buenos Airesbe he
lyeztek át, pénteken hagyta el 
Budapestet, s Budapesttel együtt 
— elbúcsúzott a feleségétől, Herte 
lendy Hannától is, aki hamarosan 
visszatér a színpadra.

-*
Fürst Irén, Dorott.ya-u. 1. (Gerbeaud- 
palota) Párisból megérkezett és mo
delljeit szerdától kezdve mutatja be.

*iY
BÁLINT LAJOS, a kitűnő szín

padi író, a Színpadi Szerzők Egye
sületének főtitkára befejezte új 
darabját, amely a Belvárosi Szín
házban kerül színre.

*
ORVILLE-WRIGHT, A REPÜ

LÉS NAGY ÚTTÖRŐJE, aki nem
rég halt meg, sohasem engedte, 
hogy életét Hollywood megfilme
sítse, akármilyen sok pénzt ígértek 
neki. „Belevisznek valami ostoba 
szerelmi • históriát, mondotta, pe
dig az én életemben a szerelem
nek semmi szerepe sem volt." 
Tényleg, haláláig meçcsontosodott 
agglegény maradt.

*
A „FEHÉR ÁGYACSKÁK HÁ

ZADNAK intézőbizottsága a héten 
megalakul a Fészekklubban. A 
nagyszabású akció feladata az lesz, 
hogy otthont létesítsenek az elha
gyott gyermekek számára. Fövéd- 
nöknő: Szakosíts Arpádné.

*
AZ ANGOL VÁLÓPEREK há

romnegyedrésze e következő okok
ból indul meg: bt. asszony nem 
tud főzni, a féri neon vallja be 
legénykori adósságait, az asszony 
túlsókat vásárol és nem tudja fi
zetni a részleteket, a férj pedig 
iszik!

PETŐFI SZELLEMÉT IDÉZI 
legutóbbi számában a Nouvelles 
Littéraires, a nagy párisi irodalmi 
hetilap. A forradalom százéves év* 
fordulójára rövid arcképekben vá* 
zolja fel 1848 szellemi óriásait, 
Musset, Chateaubriand, Lafayette  ̂
Baudelaire, Mignet sorában szered 
pel Petőfi, mint a 48-as szellem 
legtisztább, legmerészebb és leg
keletibb képviselője»,.

•A-
DRÁGA A SZÉN ES AZ OLAJ* 

s a világtengereken újból rnegje- 
' leniek a vitorlások. ,,Pamir" n égy. 

árbocos, 2000 tonnás bárka most 
futott be gyapjúval é6 ónnal a 
fedélzetén a londoni> kikötőbe. A 
hosszú utat Üjzélandbó] a Themse 
torkolatáig 80 nap alatt tette meg. 
Olyan ritka manapság a nagy vi
torlás, hogy a londoniak ezréoel 
sereglenek a hajó megtekints. 
sére . . .

*
CSEHOV „CSERESNYÉSKERT"- 

je a Nemzeti Kamaraszínház kö* 
vetkező előadása, főszereplő: 
Tőkés Anna. A Nemzeti Színház* 
ban viszont legközelebb a „Szenfc- 
Ivánéji álmot" újítják fel.

7f
Gergely Vilma e héten mutatja hm 
legújabb mode!ljeit, amelyeket a be
mutató után Svédországba exportál

« 4vr

a  c e n t e n A r i s  ü n n e p s é g e k r e  m A r  m o s t

J E G Y E Z T E S S E N  E L Ő  S Z O B Á T
SZÁ LLO D Á K B A N  é s  p e n z i ó k b a n

As-to-úa Szálloda JU.
IV., Kossut-h Lajos-u. 19.
Telefon: 187— 432.

Hideg-m eleg folyó vizes szobák 
Kitűnő magyaros konyhával 
várják, vendégeit. Polgári árok!
TELEFON: 128—907.

O M B A Y  P E N S l Ó
Budapest, V., Zoltán-u. 16.

ARLAMENT PENSIÓ n e m z e t i  s z á l l o d a
BUDAPEST V., ZOLTÁN-U. 6 . l (Hungária BzálIoda vezetése alatt)

József-körút 4. Tel.i 1 3 9 -1 8 0 .félem. 1. Tel.: 180-621.

Cwnfaíi ft
IV ., PETŐ FI 9Â N D O R -U . 5. l.e m . 
T E L E F O N :  389—165.

r[)a  /a  oç, pMJ/ J
Somogyi  B éla-ú t 3 /a

Telefon : 220-089 Mérsékelt árak

STIFT PENSIO
IV., Váci-utca 11/b. Tel.: 185-250

kímél orthodox kosher pensiû
Andrássy-út43. Tel.: 420-303

Központi fútéa. M elegvíz Diéta. Mór 
sékelt árak - TELEFON* 184 -  640.
C o r s ó - p e n s l ó

Budapest, IV., Váci utca 12.

?,OHMhia S<záUá
AZ A8T0RIA SZÁLLODA VEZETÉSE ALATí!
Közp. fűtés, Hideg-meleg folyóvíz. H  [| D 0 fl f  T T C  D C  U  Ç  (*í 0 |*í 7 f i 
Fürdőszobás szobák. Mérsékelt árakII UIIÜU LIILIlLlfl, uUÍi Ul U
RÁK’rtf'T I IIT k tci crcrtM «on 11 REMEK KONYHA! OLCSÓ ARAR' IRAKOCZhUT 5. TELEFO N : 139-499. U  p e t ő FJ s á n d o h -u 3.

^ o rum  pen sió
SOMOGYI BÉLA ÚT ül TEL 926 007

IV.,
KISTÓF 
TÉ 7.

é j i z p U n  p m i  Ló- It ő t ö s s v  p e n s ió

IV,, Haris-köz 6. Tel.: 187-309

IKeSSán. I ,| KosNUtb éh Marcii Ind közöl! a 
Bokhara, Stb.l I J’HMHTnerii közvetlen közelébenPevz$afz'óuy,ig,d<,

Különlegesen finom darabok
Óriási választékban © I © # ó í t | C A S l N Ö  P E N S I Ó
S z e n t g y ö r g y i  váo> utca 1 . «z I ' i onnan rénovai  va r í  v írvv "nEl-Ju üzletben. Tel.: 187 338. | TiN KH’/sitUKT KliT iii \\

S z a b a d sá g h e g y ' Mi r a b o l i
Központi rátái.. melcK víz Diéta. 
Mérsékelt árak. -  KarthousJ utca 6.

Telefon 361 --«92 361—993 

Keresse fel b’zaiommal üzletünket

Brillians, óra, ékszep
[Különlegességek Boltja

, HONVÉD-U. 18. I Petőfi Sándor utca 9. Pilvax oldal
fELEFON: 1118-941. /

SCHWARCZ ABRYS, a Párizs
ban élő magyar festő kiállításának 
igen nagy sikere van. A „Semaine" 
kritikusa ezt írja: „Sötét és komor 
külvárosi képek, amelyből csak 
nagy művész tudja kiemelni a 
méla bús, keltői és kegyetlen lé
nyeget, villámgyors, ösztönös, 
nyugtalan és mégis erőteljes ecset* 
vonásokkal.*

*
TÖRZS JENŐ-TÁRSASAGOT 

alapítottak fiatal színészek. Studio- 
előadásokat rendeznek, amelyek
nek jövedelméből minden évben 
fedezik egy-egy szegénysorsú és 
tehetséges akadémista tanittatási 
költségeit. Első előadásuk Törzs 
emlékére a „Sasfiók" lesz.

-K-
LIAO-SIN-HIO KÍNAI FESTŐ,

14 éve él Párisban, Yunanböl szár
mazik, ahol juhászbojtár volt és 
tökéletes művészettel ábrázolja a 
lovakat, kutyákat es egyéb négy- 
lábú lényeket. Pária most fedezte 
fel elragadó éllatképeit és Turner 
színeiben tartott tájképeit. Igen 
szerény ember ez a kínai festő s 
azt szokta mondani, hogy a kínai 
festészet olyan régi, hogy Kínában 
irnpresszinonista kepeket festettek, 
akkor, amikor Hódító Vilmos elfog
lalta Angliát.

*
„TŰZ!" — a címe a legújabb 

magyar filmnek, amelyet a héten 
forgatni kezdenek a Hunniában, 
írták Háy Gyula és Méreg Tibor, 
főszereplői Tolnai Klári, Básti és 
Várkonyi, rendezője Apá.thi.

*
ABEL HERMANT, o híres francia 

humorista hallgatási ideje lejárt, 
megbocsátották kollaborlsta múlt
ját s a napokban újból megjelenik 
egy könyve a párizsi könyv
piacon .. .

*
FÉLMILLIÓ FONTOT ÖRÖ

KÖLT EGY NYUGALMAZOTT 
ANGOL MUNKÁS, William Hil
ton, amerikai nővérétől. De ezré
vel elára ztották a kolduló leve
lek, úgyhogy a 73 éves ember kény
telen volt falusi házából ismeret
len helyre elköltözni.

%»*7T

"N

SZŐNYEGET 
HARTMANN-tól vegyen

NAGY  V Á L A S Z T É K
o l c s ó  A r a k

IV., Váci-utca 20. — Tel.j 188.609

EMKE-GRILL minden este 10 kor m inden  vnHárnnp d é lu tán  6 órakor

HALASZ RUDOLF új revü ja C 8 Ó K  T O T O
i. rész: Marieíla II. rész: Kazal László k  Szabó Fivérek tnzflBEonekara
A *rl11 6n « minden refterel O  4rálP nyitva.

AZ OLASZ NUDISTÁK EGYE
SÜLETÉNEK azt a kérését, hogy 
e közelgő választáson képviselő
jelöltet állíthasson, nem teljesítet
ték. Ügy látszik, a kormány az 
egyesület politikai jellegét nem 
hajlandó elismerni, vagy talán fél, 
hogy g nudisták a parlamentben 
megmondanák a meztelen igazsá
got.

*
VORKUTA, a Szovjetunió sark

övi hatalmas új szénbányájának a 
felfedezője kapta meg most a 
Lenin-rendet. A szénbányát egy 
nomád északi törzs, a kumik va
dásza, Viktor popov, találta meg 
s ő vezette a pzénerek nyomára « 
később kiküldött geológusokat.

•tt
SHAW LEGFRISSEBB MON

DÁSA: „A hit koronként változik, 
de m hiszékenység soheJ




