
lábbeliben a ,zsidó tec úszottakkal és 
ellátatlanokkal. Mindent egybevetve Bo
ros Efemer Forgószéle komoly elindulás 
a volóság- festő színdarab megteremtése 
felé.-Mert színigazgatókon és magyar 
ctnzuráfc évtizedek óta fennakad a ha-
4adó szó a színpadakon is. A darab a 
lecsúszott középosztály iránytalanságának 
megfelelően anarhikus, nem mutat hatá
rozott haladó irányt, mégse játszhatják 
magyar színpadokon. 

Szekér Lajos; Mérán Miklós nehéz 
szerepébén riagyjában jól oldotta meg 
feladatát, bár Hf-ött talán túljajgatta kö
zéposztályi fájdalmát ér elesettségét. L. 
Alácker Anna csendes, finom alakítása 
sok sötét mélységét feltakart. Balázs 
Janka, aki művészi erejét évek óta 
könnyű darabokban herdálja el, fojtott 
fájdalmában megkapóan anya volt. A 
komikusnak ismert fiatal színész, Keresz
tesi Sándor> a ' 'munkából kiesett öreg 
pincér pusztulását: fenségesen tragikus 
erővel szólaltatta meg. A többi szereplő 
is, gyakorlati és kezdő műkedvelők jól 
illeszkedtek a darab együttesébe. A ren
dezés Riesz Dezső munkája. Igyekezett 
áthidalni a vidékiesség színpadi akadozá
sait,' de ez á törekvés a forgó-színpadra 
ír),' nyolc színváltozást igénylő darabnál 
csak részben sikérült. A limonádéhoz 
szoktatott közönség 'csak a harmadik 
előadáson töltötte meg a nézőtér két-
hármadat. 

Nagy érdeme a szüböticat Olvasókör 
ifjúsági kutturosztályának, hogy a komoly 
témákért fogcsikorgatókat figyelemre sem 
méltatva szírire hozta a Forgószélet. 

hi. 

A n é m e t K l m v á l s á g r ó l . A né
met film válságáról most már az olasz 
lapok is írnak. Nemcsak anyagi vál
ságról, amelynek az az oka, hogy a 
nácifílmek előtt bezárult a világpiac, 
hanem az erkölcsi válságról, amely a 
filmek és filmszínészek színvonalában 
nyilatkozik mégi. A római „Messagero* 

részletesen foglalkozik a német film
ipar hibáival. Rámutat arra, hogy 1933. 
óta a német film egyetlen új tehet
séget sem tud felmutatni. Mindig a 
régi nevek szerepelek: Albers, Rüh-
mann, Fritsch, Dagover, Tschechova 
stb. Az új nevek is a régiek közül ke
rültek ki, mint Jannings és Pola Negri. 
Ennek á ténynek igazolása az is, hogy 
milyen erőfeszítésekkel igyekeznek meg
szerezni Marlene Dietrichet, aki pedig 
megvált német állampolgárságától és 
igen lekicsinylően nyilatkozott a mai 
német rendszerről. A „Messagero arra 
a következtetésre jut, hogyha a német 
film rövidesen nem termel friss és ér
tékes utánpótlást, akkor nemcsak, hogy 
arra nem számíthat, hogy elvesztett 
külföldi piacait visszaszerzi, hanem el
készülhet arra is, hogy a belföldi pub
likumát elveszti. Hiszen már a német 
közönség is szívesebben nézi a jó 
külföldi filmeket, mint a silány bel
földit. M. 

K r ó n i k a 
— A délafrikai Transvaalban arra 

számítanak, hogy az arany termelésben az~ 
idei év rekordév lesz. A délafrikai arany
bányákban folyó munka egyike a leg-
egészségtelenebbeknek. A kvarc-fúrók 
188—412 mgr. port fejlesztenek egy 
köbméterre számítva. Az aranybányák 
munkása fele, átlag négyévi munka után 
halott. Tíz munkás közül csak egy éli túl 
a kilencedik munkaévét. Talán a mun
kások részére is rekordév lesz ez. (Ösz-
szehasonlitásul a következő pormennyi
ségeket emiitjük meg, amelyek más 
munkahelyek levegőjében kavarognak: 
Egy vasöntöde tisztogató helyiségeiben 
80— 00 mgr., egy műgyapotgyár vágó
helyiségeiben 20 mgr., a newyorki föld
alatti vasútban 7 mgr.) 

— 50 amerikai polgári és pacifista, 
szervezet felhívta' Amerika lakósságát-
hógy bojkottálják az összes japán árú
cikkeket. 

— Egy newyorki felhőkarcoló alp
jába beépítették a modern nagyváros 
minden zaját. Krómozott rézfapokra fel
vették az autótülkök, a rendőrfütyülők 
hangját, az autófék csikorgását és más 
jellegzetes zajt. A lemezeket védőréteg
gel vonták be és rézládákba csomagolták. 
Mellé tettek egy gramofont és használati 
utasítást, hogyan keli a lemezekről el
távolítani a védőréteget és hogyan hasz* 
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nálják a gramofont és a lemezeket. De 
miért hagyták el a következő hangok 
felvételét: gépfegyv«rkattogás, a rendőr
botok dobpergésszerű zaja, amikor az 
ütések emberfejekre zuhognak és egy 
gazember tiltakozása, amikor gázember
nek nevezik? 

— Kassák Lajost, az ismert írót el
ítélték Magyarországon két hónapra, mert 
egy kinai katona versét közölte. 

— Hivatalos statisztikai kimutatás 
szerint Angliának 1937 végén 47,288.000 
lakosa volt. Két millióval több nő volt 
mint férfi. 1923-ban Angliának 44,596.000 
főnyi lakossága volt. 

— Az északamerikai spanyolbizottság 
1937 május 1-től október 31-ig 84.473 
dollár készpénzt (kb. 4 millió din.) és 
205 880 dollár értékű (kb. 10 millió din.) 
élelmiszert és ruhaneműt gyűjtött össze 
és küldött Spanyolországba. December 
6-tól december 12-ig karácsonyi gyűjtő
akció folyt le a spanyol gyormekek ré
szére, melyben a hollywoodi filmművé
szek külön e célra alakult bizottsága 
igen tevékenyen vett részt. Vicky Baum, 
Luise Reinér, Paul Muni, Sylvia Sydney, 
Mary Karlisle és még néhány ismert 
filmszínész, rendező, szövegkönyvíró és 
mások gyűjtőkőrutat tettek Kaliforniában. 
A spanyol bizottság 5 millió példányban 
gyűjtőbélyeget adott ki a spanyol gyer
mekek javára, melynek első példányát 
Roosewelt elnök vette meg. 

— Az amerikaiak átlagos életkora 
59 év a férfiaknál és 63 a nőnél. Ame

rika összlakossága 129,257.000 ami a 
mültévi számmal szemben 828.000 főnyi 
növekedést jelent, 1930-as népszámlálás 
adatai szerint pedig a növekedés 6*5 
millió. 

— Két nő is szerepel azon a névso
ron, melyen Amerikában a világháborús 
nyugdíjasok vannak feltüntetve. Az 
1937-ben kifizetett háborús nyugdíjak 
összege 396 millió dollár volt. 

— Lengyelországban napirenden van
nak a politikai monstre perek. Az egyik 
ilyen perben az államügyész a hivatalos 
„Gazeta Polska" szerint hazaárulással 
vádolt számos munkást, parasztot ' és 
intellektuelt. Vádját azzal indokolta meg, 
hogy a vádlottak a Franciaországgal, 
Csehszlovákiával és a Szovjetunióval 
való megegyezést szorgalmazták a béke 
együttes védelmezésére. Az államügyész 
Lengyelországak és Csehszlovákiának 
Németország elleni védekezését különös
képpen veszélyesnek vélte az államra 
nézve. A pör a 30 vádlott elítélésével 
végződött. Összesén kb. 200 évi fegy
házat mértek ki rájuk. Až utóbbi nyolc 
hétben hasonló mortstrepörőkben több 
száz egyént ítéltek el összesen néhány 
ezer évi börtönre. 

— Az angol munkáspárt spanyol
akciója keretében januárban 100 nagy
gyűlést tartott. A közeljövőben a mun
káspárt további 20 képviselője látogatja 
meg Spanyolországot. 

Minden számunkban szelvényt közlünk hogy olvasóink 

kívánságát lehetőségeinkhez mérten teljesíthessük. 

Szíveskedjék e szelvényt levágni és szerkesztőségünkhöz juttatni. 
Fordíts! 


