
intéztek PAris kfllvárn«sl ellen. A le-
dobott bombák nagyobb károkat idéz-
tek elő A lakóházakban ás álrtoüatökn! 
követeltek a polgári lakosság köréből. 

— Egyedül KzáI1ó brit repülőgépek 

zavaró repüléseket végeztek az észak 
rémet partok felelt Kél brit repülő-
gépet lelőllünk. (MTI) 

Amerikái csapatok partraszállása 
Eszakirországban 

fíer n. április .10. A Német TI je- hivatalos tiltakozásai jelentei te hé. 

lenti: A Journal de Genéte munkn-

társa Trorszng hangulatéról többek 

között ezeket ír ja : 

„Esr.nkifországban tovább folyik 

A* amerikai Psapatok parfms/.állí-

tása, ami miatt Eire szabad állam 

\l Eszakamevikai Egyesült-Álla-

mok az ismert hadásza ti szükséges-

ség miatt dlyan cselekményekét kö-

vetnek oh amelyekkel sértik az irek 

érzéseit. (MTI) 

Darlan Párisban 
ráris. április .'10. A Német Tl je-

tenti: D a r l a n tengernagy Párislia 
érkezett és mindjárt megérkezése után 
Az Elysée-pnlotnba ment. Ez volt az-
előtt a francia államelnöknek a szék-

helye. most pedig a Aieg«B«Ht terület 
katonai parancsnokságának hivatalai 
vannak elhelyezve a palotában. Dar-
lan tengernagy néhány napig marad 
Harisban. 

~ . Francia tiltakozás 
UMCaledonia amerikai megszállása miatt 

Viehy. április 30. A Német TI je-

lenti: Henri Haye washingtoni 

franhla nagykövet tiltakozó fenyzé 

ket nyújtót át li amerikai kor 

miinynak tfj Kalráónta megszállása 

miatt,. .4 francia kormány nem tár 

heti el, hogy az amerikaiak ürügyül 

használva fel a disseiden sekkel való 

szövetségükét, csapatokat, tegyenek 

parira frantia szigeteken, nmelye-

Elmány és műalkotás 
Halasy-Nagy József professzor 

előadása 

(A TJrlmogynrország munkatár-

sától) Érdekes élményt jelenteti nz 

egyetembarátok egyesületének Csü-

törtök! elfiadóesfjo, amelyre ezút-

tal f*. tniut renfdnsen, fél f 'órnYof 

Verőit nOr nz egyelem aulájában. 

Hr. Halasi Nagy József profesz 

szof, a kiváló filozófus. „Élmény 

ó* műalkotás" tímfi előadásé-

ban « sajátosan érdekes. egyé-

I I beállításban elemezte a 

művész benső élményének képét, a 

külső világgal való gondolati ösz-

szefüggéseinek és kifejezésből) for-

máinak viszonyát, nlaknlásnt. 

A professzor mindenekelőtt nép 

srerfisttő modorbnn állította n hall 

gatósfig elé a született művész a 

tehetség, vagy lángész lelki portré-

ját, fámiitntva arra. hogy bár a mű 

vászl képesség szülelésl adolteáe-. 

mégis Ignzl művésszé esak nz a te 

Vétség válhat, nkl esiszolja é* állan-

dóan fejleszti T«tentől ajándékba 

kapott képességeit. 
i 

Az előadás legérdekesebb része 

a művészi élmény boncolgatása 

volt. A filozófia és pszilmlógia esz 

közeivel mesteri módon vázolta fel 

a professzor a művészi élmény szü-

letését, a külvilággal kapcsolatos vi 

szunyát és visszahatását. Vagyis n 

benső élmény. A művész belső vilá 

gának a valóságos világra és annak 

teremtményeire történő kisugárzá-

sát. Felállította a léteit: a műrész 

abban kilttmbt'nik a közönséges em-
berfiától, hogy mlg a mindennapi 

ember a külsőségekben találta meg 

ni élményt, a történésekben és ése 

trkvésekhen maga is részt vesz leg-

alábbis érzésben, gondolatban, a mű 

rész kividről, felsőbb nézőpontból 

szemléli a külső világot, a történé 

sefret és eseményeket s arra figyel, 

hogy milyen Űnlrtsl vált e: ki belőle, 

milyen világol, épít fel a sniál lel-

kében . . . A műrész minden hffPp' 

róbb doloahan. a vita a legkisebb 

ket a degautfeistdk 1910. szeptembe-

rében történt erőszakos fetépése 

ntán is integráns részei maradtak 

Franciaország birodalmi hagyaté-

kának. Diplomáciai körükben azt 

hiszik, hogy az amerikai eljárásnak 

kevés gyakorlati eredménye van, 

mtnthogy TTj Rnledónia 10 hónapja 

ugyanis a degaullcisták uralnia 

alatt áll. 

eseményeiben is r nagy egyetemes-

séget. a történés lelki arcát képes 

meglátni, 

Hnlnsy ffagy professzor több ki-

váló küllő műveiből idézett s Igy 

Petőfi ..Halaim" Mm fi versének fel 

olvasásával. Goethe, Thomas Mann 

Dodin. Rubens művészetének tagla-

lásával é« művészi élményeik bon-

colgatásával szinte szemléltetőlég 

bizonyította baVlgatósága lelőtt, 

hogy a mit részi élmény esak akkor 

válik műalkotássá, ha mindenki, 

ragu legalábbis egy műveltebb át-

lagközönség előtt kifejező erővel hir 

nem csupán egy szűkebb körű tár 

snság. iigyncrc'-ctt ..beavatottak" 

számára van mondani való ja. 

A rendkívül értékes, hatásosan 

felépített és egyéni mondanivalója 

előadást dr. Ratiifalry János pro 

fesszor vezette be. majd köszönte 

meg. 

Meqha t 
Sztranyayszky Sándor 

Budapest, április ül). Dr. Szlratiyuv-
szky .Sándor n). kir. titkos tanáeshv 
py. földművelésügyi miniszter, a kép 
viselőhöz, volt elnöke, csütörtökön ó. |. 
ntán fél :t-kor hosszas szenvedés után 
un életévében Nógrádnuircallon et-
liunvt. 

Szlranvavszky Sándor nagy szere 
net játszott a mitávar politikai életben. 
lül'2-bná ÖaÍBSSHgyarinat kcpviselő.1" s 
a*, HMi-es bábomban többszörösén kl-
lünletlék 1022-ben Nógrád- és Hoot-
ttiegyé főispánjává, majd löiö-bao bel-
ügyi államtitkárra nevezi ki a kor-
mányzó. Később földművelésügyi mi 
Hisrter és a képviselőház elnöke. lO.'íő 
hnn íí szervezte meg a képviselők al-
kotmányvédő Csoportját Imrédy dikirt-
tnrás törekvéseivel szemben. 198ö-bfn 
teljesen visszavonult a politikától és 
estik gazdálkodott. Halálával rgy 
rendkívül érdekes politikai pályafutás 
ért véget. 

Korlátozzák a nyugdíjas 
közalkalmazottak elhelyezkedését 

Radocsay i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r b e j e l e n t é s e a k é p v i s e l ő h á z b a n 

Budapest, április ,'JO. T a S fi á d I-
N a g y András elnök ncgxed 12 koi 
nyitotta meg a képviselőház pénteki 
ülését. Folytatták a közélet törvénves-
Ségét és tisztaságát hiztosltó egyes 
büntető rendelkezésekről szóló tftr-
vényjavaslat vitáját. 

B i r ó István. M o s ó n VI Kálmán. 
l\özi-Hor vá th József. M e z e i La-
jos. S z a b ó Zoltán. N a g y László 
hozzászólása után R a d o e s a v Lász-
ló igazságügyminiszter emelkedett 
szólásra. 

A miniszer nyomatékosan bangm-
Ivozla. hogy a kormánytól távot áll 
minden olyan szándék, lmgy az (igyvé, 
dekef megakadályozza hivnfássze:n 
munkájukban. A javaslat esryáltalAlian 
nrm iigyvédellcncs és kiemelte: az Or-
szág ügyvédségének !>5 százaléka é1-
l.épzelbetrllennck tartaná, há megkér 
d( znék. hogy a miniszter személy s*e 
rlnt képes volna-é egv iigwédéllcnrs 
törvényjavaslatot hrnyiijtnnt. 

Foglalkozott A miniszter Az egres 
felszólalflsokhak nZZal A részévéi, bogv 
mrg keltene szüntetni a dennneiAlást 
és a -ti'ömnnsáeot l*. általában hogy 

sok egyéb dolgot néró szabályoz * ja-
vaslat A denuneiálásra például van 
hatályos büntetőjogi jogszabály. An»i 
pedig * strómanok büntetését illeti: 
elsősorban nemzetnevelési kérdés a 
stróman-ág megszüntetésé, a sfrómia-
ságót egyedül csak bflnfélőjogt szabá-
lyokkal megszüntetni nem lehet. 

Szólott á miniszter Közi-HórtAtn 
József első határozati javaslatáról. 
Azt javasolta Közi-Horvá'.h log* hív-
ják vissza a közszolgálatból a magái , 
gazdaságba távozott tisztviselőket 
vagv pedig szüntessék be nyugdijukat. 

Kijelentette a m'niszler. bogv ilyen 
eljárás ilyen célzattal már folyik. 

Elfogadta A miniszter és a Háznak 
is elfogadásra ajánlotta Kőzi HorríUh 
lozséf második határozati javAsfatAf. 
Arról szól ez a halározati javaslat, 
bogv utasítsa a Ház a konnánvt olyan 
Intézkedésekre, amelvek telítetlenné 
fe«zik. boffy tfozalkalmázoff ny0edit»-
/A* Áfán olyan vállalathoz mehessen 
anielv bármiféle kapcsolatba* van rasv 
lehet előbbi hivatalával. 

A Ház legközelebbi ülését tiéotat** 
délelőtt tű órat kézdettel tartja. 

Törl ik az árvízkárosultak 
földadóját 

Budapest, ápri l is 3*1. A pénz-

ücyminlszter PtasttottA az alája 

rendelt pénzügyi hatóságokat — if-

ja az ITj Vi lág —, hogy az 1942. év-

re előirt földadót és járulékait tö-

röljék AZ olyAti területek titán. ame-

lyeket gátszakadás, gátátvágás, fa-

kadó vtz és egyéb belvizek követ,kez-

teben keletkezett árvizek se 1941. és 

1912. éxben elárasztottak é* fgy gAz-

dnságiUg nem tudtak hneztlosftnnl. 

A károkat 1942. június 1-élg lehet 

bejelentetit. Teljes egészében kell 

törölni az 1942. évre kivétett föld-

adót cs 'járulékait az Olyan földek-

nél. amelyeke! hatósági rendelkezés 

folytán zsilipek bezárásával. Vagy 

töltések átvágásával árasztottuk él 

vízzel abból a Célból, hőgy községe-

két, vagy más fóntos területeket 

megvédjenek. 

Az adótörlés alapfeltétele. Kegy 

ezeket az elöntött területeket, ebben 

a gazdasági érRen mezőgazda-isi 

termelésre liászőální már nem t ehe t . 

Abban AZ esetben. Ka AZ ffryíwm 

területek' gazdaságilag még h'asfmó-

sífh'afók. A kivetett földadó és jár® 

léka! báromnegyedrészben engedhe-

tők el. 

Ötven százalék ne elengedésbe* 

részesíthetők azok * földterülete*, 
amelyek a* eimnlt évben nem ezen-

védtek ngyaő árvízkárt, de az idén 

vtz nlá kerültek és ezért nem lehetett 

megmunkálni, 

Ezeket a földeket még akkot te 

részesíteni kell a kedvezményben, 

ha a gyakrabban isméltődÓ árvíz-

károk A minőségi osztályok megál-

Inpításánál má r tekintetbe jöttek. 

Megengedi a pénzügyminiszter, 

hogy a fagykárokat, ebben az érvben 

az, érdekelték ápril is 3Ö éig jelent-

sék be. > 

Föigazg, ,eng. sz. 2539/1941—42. 

Major Ákosné gyorsíró- és 
e p r ó i í k o ' i j á b a n 

tanu'jiói gyorsírást, gépirás1, levele-

zést, ' heivesirást. H- ntáth M. u. 3. 

lüartestiiíet. fetetöft 19-10 

Hómon miniszter a magyar tehetségele 
kiválasztásáról 

Budapest, ápril is űfl. Csütörtökön 

délelőtt nyitotta meg Hómon Bá-

lint kultuszminiszter azt, a három-

napos tanári továbbképző tanfolya-
mat, amelyet, a kormány a falusi 

tehetségmeiitésspl kapesolato- ver-

senyvtz.sgék módszerének elsajátf' 

tnsa céljából a Vidéki gimnáziumi 

tanárok részéri* rendezett. Az or-

szág minden részéitől 152 gimnáziu-
mi. tanárt gyűjtöttek ősszé 72 gim-
názium képviseletében. 

Hómnn miniszter a tanfolyam 

megnyitásán nagy beszédet mondott 

a tehetségek kiválasztásáról. 

— Jöjjenek magyar népünk tii 

dománysznmjiis, egészséges fiai 

mind többen és többen, bogy 

a középiskolában és az egyé 

temekre hozzanak friss vért 

és új etöt, vállalkozó 'kedve! 

és komoly álkehikésm-Qnl <> 

magyar értélmleóai rfreg 

szar vasét éhé. 

He AB Anyagi értényesülésf. elhe-

lyezkedést, állást, jövedelmet, avagy 

hivalkodó szerepét és külső elisme-

rést keressenek A nékik ú j Világ-

ban, hanem erkölcsi eyarpandást. 

-zdlemí műveltséget és élethiva-

tást. mert A magyAf életnek nem. 

szónokló, törtető és önmaguk érvé-

nyesüléséért mások elhnktafásár* 

megengedhetetlen eszközökkel Har-

coló fiatal-ágra, hAnem elméletileg 

és gyakorlatilag egyaránt Alaposa a 

képzett, érős felkészültség!}, szilárd, 

keresztény magyOr világnézettel fel-

fegyverzett- munkás és Szociális ét-

er síi magyar fiatalságra tan szűk-

ség. Ez nz út vezet a nép bnldognlá-

sáhőz. a nemzet felemlkedéséhez. az 

ország megerősödéséhez. Hiszem, 

hogy a mneyar tanárok szívesen 

'rányit ják majd népünk fiait efelé 

is Iffftli út felé, ők maguk pedig 

örömiftftl fogják Aít járni , bármily 

tiAbés ós gcróngVö* legyen iá. (HTl ) 


