
Tavasz Parisban 
Giraudoux filmen — Cortot—Thibaud zongorázik — Long-
champi premier divatrevü nélkül — 650 frankos cipő a 
Saint-Honoré utcában, a szabadon vásárolható anyagokért 

felelősséget nem váilalunk . . . 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A „Gringoire" 'Marseilleből 

raost Szegedre érkezett legújabb 

száma számol be először Laval visz-

szatéréséről Vichybe. A kormány-

ra kerülést a szabad zóna jobbol-

dali heti revüje meglehetősen szűk-

szavúan és röviden jelenti be, mond-

hatni mostohán, két hosszú cikk és 

feltűnő cím közé beékelve az első 

oldal al ján, mindössze ezzel a Cím 

mel í M. Pierre Laval kormányon. 

A rövid beszámoló mellett közli az 

ú j vichyi miniszterelnök karrikatu-

ráját , de sokkal melegebben emlé-

kezik meg a Marsallról és bölcsen 

megfontolt elhatározásáról. Nem 

leplezi, hogy ezekben a nehéz és 

válságos időkben Franciaország ve-

rőre változatlanul Pétain tábor-

nagy, akinek pol i t ikája szolgálatá-

ba ál l í t ja egész nyilvánosságát a ré-

gi jobboldali francia polit ikai revü. 

A családvédelem 
Változatlanul első helyen szere-

pel a szabad zóna életében és beren-

dezkedésében, láthatólag igyekeznek 

hatásos propagandát kifejteni a 

francia gyermek érdekében. Erre a 

hétre a következő jelmondatot vá-

lasztották ki feltűnő és hatásos sze-

déssel, amit minden olvasónak az 

első pillantásra észre kell venni, 

láthatólag most ez a Pétain-politi-

ka. ki induló pontja: „Nincs szomo-

rúbb, mint km virág nélkül, mint 

fa gyümölcs nNkifl, mint francia 

asszony gyermekáldás nélkül". A 

Család- és egészségvédelemnek kü-

lön ál lamtitkársága van a vichyi 

kormányban, amely a. francia, rá-

dióállomásokat is felhasználja a 

germekpropnga rida szolgálatában. 

Külön Ízléses közlemény hirdeti: 

Hallgassa meg estónkint 6 óra 55 

perckor a. francia nemzeti rádióban: 

,,Tgy születik egy ének" . . . 

A Marsall a maga nyolcvan évé-

vel t.e!e van gondokkal, a gondok-

kal terhes francia politikai, társa-

dalmi és gazdasági életben, napo-

kon keresztül megállás nélkül ta-

nácskozott a Laval-kormány beik-

tatásáról és a kormányzati politika 

megoldásáról ugyanakkor sorozato-

san végezte az á l lamfő feladatait, 

egymásután fogadta a nagykövete-

ket, Leahy tengernagy, amerikai 

nagykövet egymásután jelent meg 

előtte kihallgatáson, do ezekben a 

gon*terbes és túlzsúfolt nehéz idők-

ben is időt szakított magának Pé-

tain marsall, bogy másfélórás ki-

halltfhféson fogadjon egy Vichybe 

érkezett francia írót: Pierre Be-

női t-t. ,.de fÁCademia franca isc"... 

És a híradás még hozzáteszi azt is. 

hogy a Marsall a kihallgatás után 

magáná l tartotta az írót dejenner-

ra. is . . . íme, ez a francia, politika, 

a legszebb kötelességek közé tarto-

zik: egytiít ebédelni egy akadémi-

kussal . . . 

A párisi sz nházak 
újabb eseményekkel szolgálnak, sőt 

megint élénk lendületet vett. a mű 

vészi élet. Lcrednn úr nem győz 

beszámolni párisi levelében a leg-

újabb premierekről. Kiilön alcím 

alatt foglalkozik azzal az irodalmi 

esernéanyel. ijosrV Oir«udouz. a W* 

re* íré bevonnft a francia fi lm ai 

tá ján. A Biarritz és a Francia fi lm 

színház most mutatta be első fi lm 

jét, amelyet a híres író Balsac 

egyik elbeszéléséből írt át, mozivá-

szonra: „Langeais grófnő" címen. A 

főszerepeket a Kamél iás hölgy sze-

replőire bízták: Edwige Fetiillere-

re és Pierre-Bichnrd Villm-re. De 

Loredan hozzáteszi a beszámolóhoz: 

Azért ezzel a fi lmmel még mersze 

vagyunk a Comédie humaine nagy-

vonalúságától . . . 

A Gymnase színházban Maurice 

Potte'eher hindu legendáját mutat-

ták be ..Rakuntala. gyűrű je" Cím-

mel zenével és tánccal, nyolc kép-

ben. Az Atelier színház Alfréd Adam 

színművét prezenátlta „Szilvia és a 

fantom" címmel. 

Gannesban Cortot és Thibaud 

szonátaestet tartott, míg a Gábriel 

Bouil lon kvartett hat estén át Bee-

thoven vonósnégyeseit játszotta. 

Ugyanakkor a tavasz és a virágok 

városában nagy hokki-mérkőzése-

ket rendeztek a legnagyobb érdeklő-

dés Svájc és Franciaország gyep-

hokki csapatainak mérkőzése iránt 

nyilyái iult meg. 

Tavasz van 
vrsszavonhatat'anul, 

ezt jelenti a. Lougchamp-i lóverseny-

pálya megnyitója is. A máskor oly 

jelentős párisi társadalmi ese-

ményről ezalkalommal mindössze 

nt sorban számol be a párisi levél 

és rezignáltán hozzáteszi, hogy a 

lovacskák vidáman futottak a ta-

vaszi pályán, de a híres tavaszi 

longehampi divatbemutatók ezal-

kalommal. tekintettel a változott kö-

rülményekre. elmaradtak . . . A dá 

mák tavalyi kosztümjeikben jelen-

tek meg a gyepen . . . 

A Tfue Snint-Honorén tavaszi 

cipőkroáeiókat árusítanak, az egyik 

női attrakcióért megállapíthatatlan 

bőrből vaíó, 450 frankot kértek. Egy 

fényűzőbb kiáll ítású félcipőről bizo-

nyos szintetikus anyagból ..mind-

össze" 650 frankba kerül . . . És a 

fényes Saint-Honoré utcai cipész-

mesterek kirakataiban megjelent a 

következő szövegű tábla: „Szaba-

don vásárolható árúinkért sajnála-

tunkra — nem vál lalunk garan-

ciát . . 

Két apróhirdetés keltett feltö-

ltést a párisi lapokban, úgy látszik, 

ezek is a tavaszhoz tartoznak. íme, 

aa egyik: 

„Negyvenöt éves vagyok, szim-

patikus özvegy, magastermetü, ki-

tűnően konzerválva, házasság Cél-

jából megismerkednék bérház, vagy 

szálloda tulajdonossal. Élefkojf nem 

számít." 

Egy másik párisi apróhirdetési 

„Ezkereskedö vagyok, gyermek-

telen Özvegyember házasság CéH 

jóból megismerkednék csinos öz-

veggyel. 60 évig. J ó anyagi viszo-

nyok között, vagy nyngdíasok 

előnyben. ..Kontnly" jeligére . . ." 

És legyen szabad végül említést 

tenni egy ú j könyv-beszámolóról is, 

Hiszen ez is hozzátartozik a franeia 

éleihez. Paul Lombard á r most kö-

zöl az ú j könyvek rovatában eléggé 

részletes bszámolót Jean Giono 

,Az élet győzelme," c ímű könyvéről. 

Szélesen méltatja Giono írói művé-

szetét, de kissé fanyarul ismeri el 

jelentőségát és valahogyan olyan 

kicsengéssel számol be az irodalmi 

eseményről, hogy nem hiszi, misze-

rint Jean Giono úr folytatója len-

ne a nagy rrapcta regénynek . . . 

Ugyanakkor ötsoros ismertetés je-

lent meg a ..Belső utazás"-ról, Ro-

máin Holland most megjelent ú j kö-

tetéről. Kri t ika hiányzik. 

ilsicsp^Sfák ci Ház üléseit 
Nyugdíjas közalkalmazott nem vállalhat régi hivatalával 
kapcsolatos állást — Elfogadták a közélet tisztasagát biz-

tosító törvényjavaslatot 
Budapest, május 1. A képviselőház 

pénteki ülését negyed 11-kor nyitotta 
ineg T ö r s Tibor elnök. A kormány 
részéről R a d o c s a y László tggzr 
ságiigyminiszter jelent meg az ülésen. 

Az elnök napirend előtt megemléke-
zett Jz'ranyavszky Sándor volt íöld-
müvelésügyi miniszter, a képviselőház 
volt elnökének elhunytáról. Szavait a 
képviselők állva hallgatták végig. 

Kiemelte az elnök, hogy Sztranyav-
szky Sándor odaadó híve volt Tisza 
Istvánnak. A közélet szolgálatát — 
folytatta — lelkiismeretes, hazafias 
kötelességként fogta fel. Az előző vi-
lágháború alatt mint huszártiszt hosz-
szabb időt töltött a harctéren. Az el-
sők között volt, aki a kommunizmus ve-
szélyére felhívta az ország figyelmét. 
A képviselőház elnöki méltóságában és 
a munkában is példátadóan járt elől. 

Bejelentette még, hogy Sztranyuv-
szky Sándor ravatalára a Ház elnök-
sége elhelyezteti a Ház koszorúját és 
a temetésen Tasnádi Nagy András el-
nök résztvesz a Ház képviseletében. In-
dítványára Sztranyavszky Sándor em-
lékét megörökítették a mai ülés jegy-
zökőynvében. 

A képviselőház ezután általános-

ságban elfogadta a közélet törvényes-, 
ségét és tisztaságát biztositó egyes 
büntető rendelkezésekről szóló tör-
vényjavaslatot, majd az általános vi ía 
során benyújtott határozati javasi;4 
tokról döntött. Közi-Horváth Józsei 
két, Nagy László egy határozati javas-
lmot nyújtott be, amelyek közül csu-
pán Közi-llorváth második javaslatát 
fogadták el: eszerint olyan törvényes 
intézkedések megtételére utasítják a 
kormányt, amelyek lehetetlenné teszik, 
bogy közalkalmazottak nyugdíjaztatá-
suk után olyan vállalat vezetői vagy, 
alkalmazottai lehessenek, amelynek 
bármiféle kapcsolata van vagy ieiiet 
volt hivatalukkal. 

Hozzászólás nélkül, részleteiben 
elfogadták az üzleti záróráról, a mér-
tékekről, ezek használatáról és ellen-
őrzéséről szóló két törvény módosítá-
sáról és kiegészítéséről, az izraelita 
vallásfelekezet jogállásának szabályo-
zásáról és a Berlinben kelt irmgya*"— 
német konzuli egyezmény becikkelye-
zéséről szóló törvényjavaslatokat. 

Az elnök indítványára elható 
rozta a Ház. bogy üléseit bizonytalan 
időre elnapolja. 

Az ülés % 11-kor ért véget. 

A Szegedi Művészeti Hetek 
<a legfőbb ufen hatodnak 

a mefwaiésuiás feié 
Dr. Pálfy György kulfurtanccsnok nyilatkozata vitéz dr. Haász 
Aladár kultuszminiszter! osztályfőnökkel folylatott tárgya-

lásáról 
(A DclniagvíU'ország munkatársától) 

Mint már jeleztük, a szerdai napon 
Szegeden tartózkodott vitéz dr. H a á ?z 
Aladár kultuszminiszteri osztályfő-
nök és P á l f y György kulturtanács-
nokkal tárgyalást folytatott a Szegedi 
Mtiveszeti Hetek megrendezése ügyé-
ben. E megbeszélés azért jelentőségtel-
jes, mert amint tudjuk, a vidéki vá-
rosokban tartott mindenkori Művészeti 
Hetek rendezését a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium engedélyezi és 
szubvencionálja, valamint a mimsz'é-
rinm egy szerve, az Országos Ii odaí-
rni és Művészeti Tanács bírálja felül a 
kiállító városok terveit. 

Felkerestük dr. F á l f y György 
kulturlanácsnokot, hogy hirt adhas-
sunk a lefolytatott tárgyalás eredmé-
nyéről. Dr. Pálfy György^ kijelentette, 
hogy 

vitéz dr. Haász Aladár a leg-
nagyobb megértéssel fogadta 

a kezdeményezést 

s a Művészeti Hetekre vonatkozó ter-
vet, amelyet T e m e s v á r y József 
dolgozott ki s adott elő pár nappali 
előbb egy szükkörü városi értekezle-
ten. 

— Vitéz dr. Haász Aladár — mon-
dotta dr. P á l f y György — nagv le-
hetőséget és bő fantáziát lát a Sze-
gedi Művészeti Hetek megrendezés' ben 
és az alföldi, ilielve szegedi jellegű 
program kidolgozásában. Megígér"" a 
iegmesszebbmenőkig segítséget. Meg-
beszélésünk értelmében — folytatja 
dr. Pálfy György — a város a legrö-
videbb időn belül kéri az Ötszázas 
Művészetpolitika! Bizottság dclegá'á-
sát, hogy az őszre tervezett program 
szervezését megkezdhessük. Az Orszá-
gos Müvés'zc'fpolítikal Bizottságnak 
feladata lesz felülvizsgálni a íru pro-

gramunkat, valamint az egyes kiállí-
tásokhoz szükséges feltételeket. Szám-
ba veszi körülményadta lehetőség' n-
ket, kijelöli az alkalmas helyiség; k<T 
és megtekinti a város tulajdonában 
levő művészeti és tudományos anyagot,I 
hogy a szükséghez képest kiegészít-
hesse azt, az országos gyűjtemények-
ből. Tekintettel arra, hogy progra-
munkban a művészeteken kívül a t 
ségtudomány, a néprajz, népmüvész-t 
is szerepel, a mi gyűjteményünkrolc 
esetleges hiányait pótolni fogja a Mű-
vészeti Hetek idejére, hogy minél nagy-: 
vonalubban és áttekinthetőbben pre-
zentálhassuk azokat a Művészeti He-
tek közönségének. 

_ Ez a bizottság .jelöli ki — foly», 
tatja dr. Pálfy György — azokat a, 
művészi műsorszámokat is, amelyek a 
Művészeti Hetek egyhónapos időtarta-
mát színessé és változatossá teszik. 
Igy a Nemzeti Színház, Operaház ven-
dégjátékait, tudományos és irodaimé 
előadásokat, hangversenyeket, tárlat-
vezetéseket, esztéták s művészettörté-
nészek szerepeltetéseit, stb. 

A várOs már a napokban felirat-
ban kéri a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumot, hogy engedélyezze ez-
erben egy őszi hónapra a Művészeti 
Hetek megrendezését Legalkalmasabb 
idői a szeptember, vagy október —j 
mondja dr. Pálfy György —, mert ak-
kor a Művészeti Hetek dus programjá-
nak taniló jellegéből részesülhet az 
egyptemi, valamint a középiskolai if-
júság is. 

Dr. Pálfy Gvörgv kijelentene a to-
vábbiakbon.' hogy a Szegedi Művészeti 
Hetek ügye, a legjobb mederben ha-
lad előre s a maga részéről semmi 
kétsége nir.es, hogy az össze', nipctep i, 
nsgyszabisu megjylpnésben ' megvaló-
sul. 


