
elénk. 
Rövid tartalmuk: 
Tomin brünni szobrász az orosz 

fogságban belép a cseh légióba és 
mint orosz tiszt osztrák fogságba 
kerül. Ha íeismerik, az akasztó-
fától nem menekülhet. A kórház 
főoivosa, — akinek fia szintén a 
cseh légióba harcol, megismeri, de 
nem árulja el. Tomin-Riepkin, 
szökni akar, hogy meglátogassa 
családját. Szökése nem sikerük 
Fölismerik és az akasztástól a fő
orvos menti meg, úgy, hogy a 
műtét alatt megöli. 

A másik film tartalma még rövi
debbre fogható. A .szibériai vasut
vonalat megszállva tartó cseh lé
gió egyik járőre megütközik a szi-
bérai parasztok partizán csapatá
val. Két ember kivételével mind 
meghalnak, már ezekre is a halál 
vár, mikor a kutatásukra küldött 
osztag megmenti őket. 

Az el,ső film forradalmi, a másik 
ellenforradalmi jellegű. Miért? 
Mert míg a nemzetiségeket és népe
ket elnyomó Ausztria szétrombolá
sa történelmileg pozitív feladat 
volt és a haladást szolgálta.. addig 
a cári járom alól fölszabadult pa
rasztok elleni harc — ha ugyanaz 
a légió is csinálta — a legtisztább 
ellenforradalom példája. 

Mi hozta ilyen el lentéte hely
zetbe a maga szabadságáért küzdő 
cseh-szlovák inépet? A háború előt
ti nemzetközi helyzet. Az, hogy a 
kis népek csak valamelyik impe-
rüalista csoportra támaszkodva 
tudták nemzeti függetlenségüket 
elérni, mert nemzeti érzelmű pol
gártársunk nem volt önálló, a má
sodik internacionálé, különösen pe
dig az a,usztriai szocialista párt a 
nemzeti fölszabadulást csak papí
ron tette programmjává, de tény
leg mindenütt az elnyomó hatalom 
eszköze volt — az orosz bolsevikiket 
kivéve. 

Az Oroszországban alakult cseh 
légió is az ántánt eszközévé lett a 
fiatal Tanácsköztársasás: ellevni 
harcban. A lehetőséget erre Gajda
nák, a cseh légió tábornokának Le
ninnel kötött megállapodása adta. 
Eszerint a cseh légió hazaszállítá
sát úgy vélték megoldani, hogy 

azokat a szibériai vasúton Vladi-
vcsztokig viszik és onnam hajón to
vább. Az elszállítás megkezdő-
c.ött és amikor minden állomáson 
son volt egy cseh vonat, Gajda az 
ántánt vezérkarinak biztatására 
parancsot adott a svér orosz hely
őrségek lefegyverzésére. így a cse
hek Szibéria birtokába jutottak és 
annak elhagyására semmi hajlan
dóságot nem mutattak, mindaddig 
míg a partizán csapatok és a vö
rös hadsereg onnan őket ki nem 
verték. 

A cseh légió szibériai vitézkedé-
sét dicsőíteni reakciós művelet, 
ugyanúgy, mint forradalmi —- az 
emberiség haladása szempontjából 
— ugyanennek a légiónak harca 
Ausztria ellen. 

Művészileg az első film magas, 
emberi szinvonalan áll, míg a má
sik sokkal alacsonyabb eszközök
kel dolgozik. Ezért még a poli
tikától távol álló közönség sem 
mutatott olyan érdeklődést „Az el
veszett járőr" mint „Rjepkin had
nagy" iráni. 

Meg. kell még említenünk azt a 
tragikus beinyomást. amit e fil
mek befejezése — a csehszlovák 
nemzeti felszabadulás apoteózisa 
kelt, 

László Endre 
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Krónika 
— A pápa levelet intézett a kö-

\ étéihez, amelyben kifejti békeak
ciójának programiát. Elsősorban 
imádkozásról tesz említést es az 
egész akciót szigorúan vallási ala
pon akarja végrehajiani. 

— Az amerikai hivatalos adatok 
szerint a természetes népszaporu
lat állandóain csökken. Az idén az 
amerikai (iskolákban egy millió 
üres hely van. 

— Bolivia bevezette a parancs
uralmat. Az ellenzéki politikuso
kat száműzték. 

— A jugoszláviai szappanüpar ál
landóain nagy nehézségekkel küzd, 
mert a nyersanyagot a különböző 



-adók, vámok és egyelj terhek na
gy cn megdrágítják. így azután 
nem csoda, hogy 1.25 kg fejenkénti 
és évenkénti fogyasztásunkkal az 
utolsó helyen áííunk egész Euró
pában. 

— Tokiói hivatalos körök pa
naszkodnak, hogy a Komintern el
leni szerződés nem hozta meg a 
várt eredményeket. 

— Az „önálló" Szlovákia kormá
nya kitiltotta az ország területéről 
majdnem valamennyi külföldön 
megjelenő szlovák lapot, mert azok 
nincsenek elragadtatva a szlová
kiai viszonyoktól. 

— A jugoszláv tanítóegyesület 
akciót indított a kenyerüket vesz
tett cseh tanítók támogatására. 

— A német hatóságok néháríy 
ezer csehet vezényeltek a dán ha
tárra, akik ott éjjel-nappal föld
alatti repülőtereket építenek. 
-— Zogú albán exkirály és kísé

rete Konstantinápolyban egy szál
loda három emeletét kibérelte. 

— Von Papén, ankarai ném,3t 
követ kijelentette, hogy Törökor
szágnak új barátságot hoz, mire 
egy török napilap azt felelte, hogy* 
Törökország meg van elégedve a 
régi barátaival. 

;— Francia kormány erélyes rend
szabályokat foganasított a nemzet
ellenes és antiszemita propaganda 
letörésére és három német egyesü
letet feloszlatott. 

— Oroszországban egy hernyótal-
• pas traktorral egy ember egy mun-
kaidény alatt 5.238 hektár földet 
munkált meg, ami 3.324 munkás 
munkateljesítményének felel meg. 

— Németország költségvetési hi
ánya 700 milliárd dinár. 

— Moszkvában a miilt évben 
350 iskola épült. 
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— Jan Kiepura, a híres lengyel 

operaénekes egry millió dinárt ado
mányozott a lengyel honvédelem
re. 

— Pilsenbem (Csehország) isme
retlen tettesek sósavas merényle

teket követtek el a német katonák 
ellen. 

*S 
— Brückel, Ausztria helytartója 

kénytelen volt elismerni, hogy 
Bécsben egy év alatt 400 százalék
kal emelkedtek az árak. 

— A beögrádi francia késkiálü-
tást több mint 60 ezer ember te
kintett meg. 

— A francia kormány rendeleti
leg megváltoztatta a sajtótörvényt. 
E szerint 1 hónaptól 1 évig terje
dő elzárással büntetik a fajok és 
felekezetek elleni izgatókat. 

— A spanyol * kormány vissza
adta Alfonz exkirály elkobzott va
gyonát. 

— A berlini rendőrség parancs
noka, három rendőrtiszt kíséreté
ben Barcelonába „látogatott" el. 

— Franco tábornok kormánya 
£5 ezer, a szabad Spanyolországban 
kötött házasságot érvénytelennek 
nyilvánított. 

— A News Chronicle berlini tudó
sítóját kiutasították a Birodalom 
területéről, mert kedvezőtlenül írt 
Németországiról. 

— Tokióban kijelentették, hogy 
a japánok kínai veresége már 
csak azért sem érvényes mert 
Csangkajseket nem ismerik el. 

— Francia- és Németország kö
zött megindultak a sport- és kul-
turháború. Előbb a franc'a kor
mány betiltotta a Parisban terve
zett francia válogatott futballmér-
közést. Erre a német sportvezér 
megtiltotta a német futballcsapa
toknak, hogy franciákkal játszanak, 
újabban pedig a francia kormány 
betiltotta a berlini filmharmoniku-
sok párisi hangversenvét. 

— Japánban betiltották Shakes
peare Hamletjének előad isit. mert 
rossz színben tünteti fel a monar
chiákat. 

— Oroszországban 1917 óta több 
könyvet nyomtattak, mint a könyv
nyomtatás feltalálásától 1917-ig. 

— Egy angol állatvédő egyesület, 
gyüjtőfelhívásai a 18 ezer n nt ado
mány futott be egy hét alatt 
Ugyanakkor egy gyermekkórház 
építésére 183 fontot adományoztak. 



— Az amerikai szakértők kiszá
mították, hogy a távolkeleti hábo
rú naponta 144 millió dinárba ke
rül. 

— A budhista papok Japánban 
elhatározták, hogy a 73 ezer temp
lomban levő Budha bronzszobrokat 
átadják a hadseregnek munició-
gyártás . céljából a békés kínaiak 
leigyilkolására. 

— A kimutatás szerint Olaszor
szágban 1600 emberre jut egy 
könyv.' A „Fasiszta Rezsim" cimű 
lap ebből arra következtet, hogy az 
olasz nép felfogóképessége össze-
hasolnlíthatatlanul gyorsabb, mint 
bármiely más népé. 

— Dr. Breitwetter, német tanár 
egy „komoly*' cikk keretében azt 
bizonyítgatta, hogy az emberiség 
először akkor esett bűnbe, amikor 
a zsidó Ádám elcsábította az árja 
Évát. 

— Kairóban letartóztattak egy 
(német pilótát, aki Németországból 
világkörüli útra indult. 

— Londonban jellemzőnek tart. 
ják, hogy Hitler április 28-án tar
tott bszédében egy szóval sem em
legette a Szovjetet. 

— A szófiai rendőrség öt egyete
mi hallgatót, akiket cgv nagyhata
lom elleni tüntetés szervezésével 
vádol, Bulgária belsejébe internált. 

— A spanvol hatóságok minden 
indokolás nélkül lezárták Le Pertis-
nél a spanyol—francia határt. 

— Bácan, romániai város ren
dőrsége letartóztatott egy leányke
reskedő bandát, melynek tagjai va-
lameninyien a város előkelő társa
ságához tartoznak. 

— A világ két legnagyobb álla
ma percenként másfél millió di
nárt költ fegyverkezésre. 

— Az angol biztosító társaságok 
fcgy áj biztosítási ágat vezettek be. 
A térképészeti intézeteket és tér
képkiadókat biztosítják a kiadvá
nyok elévülése ellem. A biztosítás 
tartama egy év. 

— A kubai választási bíróság el
utasította két baloldali párt listá
ját és csak a rezsim listáit fogad
ta el. 

— Az angol légvédelmi terveket 
és egyéb fontos katonai okmányo
kat isimcretlen tettesek ellopták. 

— Kokinaki és Gordjenko szovjet 
repülők jMoszkva" nevű gépükön 
Moszkvából Izlandon és Grönlan
don át Amerikába repültek. Ere
deti céljuk az volt, hogy New 
Yorkig menjenek de a vihar miatt* 
amely New York fölött tombolt 
kénytelenek voltak egy mocsaras
szigeten leszállni. A 22 órán át tar
tó útjukon nyolcezer kilométert 
tettek meg. A szovjet repülők sike-
íe a világ sajtó érdeklődésének kö
zéppontjában áll. Kokinaki, akinek 
tábornoki rangja van. a legjobb 
szovjet pilóták közé tartozik. 1902-
ben született. Szülei egyszerű sze
gény parasztok voltak. Tizenhat
éveskoráig dohánytermeléssel fo# 
lalkozott. A repülői vizsgát 19SÜ 
ben tette le és azóta a szovjet két 
mány megbízásából sok sikot*! 
vállalkozást hajtott végre. 

— Az egyiptomi kormánv kiuta 
sította a „Völkischer Beobachter 
kairói tudósítóját. 

— A „Popolo d'Italia" cáfolja 
egyes francia lapok híreit hogy 
Milánóban a lakosság tüntetett a 
német katonaság ellen. • 

— A német konzul tiltakozott a 
mexikói kormánynál amiatt, mert 
május elsején az önneplő tömeg 
letépte egy német cég házáról és 
(nyilvánosan elégette a német zász
lót. 

— Bata. cseh nagyiparos csehor
szági cipőgyárát Svédországba he
lyezi át. 

Kína londoni nagykövete nyi
totta meg a kínai császárok köntö
seinek kiállítását. A kiállítás tisz
ta jövedelmét a távolkeleti háború 
áldozatainak segélyezésére fordít
ják, 

— Madagaszkár, francia gyarmf 
ton a benszülött községii tanács^ 
kat, akiket eddig a francia hat§ 
ságok neveztek ki, ezentúl titkd* 
szavazással maguk a benszülöttek 
választják meg. 

— Magyarország cáfolja az 
„Oeuvre41 és a „New-York Herald44 

azon tudósítását, hogy Németor
szág Magyarországhoz ultimátu
mot intézett. 

— A francia kormánv betiltotta 
a japán árúk behozatalát. 


