
ÁRA (TT) FILLÉR

HÉTFŐI NAPLÓ
XXV1U. évfolyam. 46. szám I MEGJELENIK HÉTFON REGGEL | Budapest, 1931 november IS

Jelentős magyar futballsiker Svájc ellen

otrányos éjszakai tüntetés
az elitéit Málnási miatt

Eger, november 14.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka han
gos, izgalmas tüntetés volt Egerben, amely
ről vasárnap is sok szó esett a papi város
ban:

ismeretlen szélsőséges fiatalemberek 
vitéz Málnási ö:’on dr. nyilas történet 

Író mellett rendeztek tüntetést.
Málnási Ödön, aki nz egri érseki tanitó- 

k.'pzö intézet tanára, az elmúlt héten nem- 
zctrágalmazás vádjával állott a budapesti 
bünletötörvényszik előtt. Málnási „A ma
gyar nemzet őszinte története" címen köny
vet irt s e könyv miatt szombaton kéthó- 
naoi fogházra, 500 pengő pénzbüntetésre 
ítélte a törvényszék.

KSctobá^ás, abíakbeverés
A botrányos éjszakai tüntetés az egri 

Szent Imre-téren kezdődött Itt lakik a 83 
éves egri zsidó rabbi

A tüntetők a rabbi háza elé mnultak 
s kődarabokkal bezúzták házának vala

mennyi ablakát.
A Szent Imre-lérről azután az Újvilág-utcá
ban folytatódott a tüntetés. Itt van az egri 
zsidólemplom és zsidó iskola.

A tüntetők nyilaskcresztekkcl mázolták 
tele a templom és iskola épületének 

fakit,
maid ökölnyi betűkkel rámázolták az épü
letek falaira: „Éljen Málnási Ödön!**

Vasárnap az egri rendőrség erélyes nyo
mozást indított a tüntetők kézrekeritésére. 
Az ismeretlen szélsőséges elemeket, akik a 
tüntetést rendezték, eddig még nem sikerült 
kézrekeriteni.

Az egri rendőrségen folyik a nyomozás, 
folynak a kihallgatások. A városban úgy 
tudják hogy rövidesen eredménye lesz a 
VLí^.ilatnak és

a rendőrség kézrekeriti a kődobáló, tün
tető, szélsőséges fiatalembereket

Egerben egyébként érthetően nagy feltű
nést keltett Málnási Ödön elitéltetése. Az 
egész városban mindenki jól ismeri Málná
sa, az érseki tanítóképző intézet pedagógia-, 
történelem- és rajzszakqs tanárát. Már ak- 
’’or sok szó esett Málnáéiról, amikor

a nylteskercsztesek legutóbbi budapesti 
nagygyűlésén na;.»y bestédet mondott s 
ezzel a börzédével jegyezte cl magát a 

nyllaskcresztcs mozgalommal.

Vitéz Subik Károly érseki 
helytartó a szélsőségek 

ellen
Málnási szélsőséges felfogását és megnyi

latkozásait az egri érseki egyházi főhatóság 
már hosszabb idő óla rossz szemmel nézte, 
ennek tudják be azt, hogy szeptember 1-én 

az egri érseki tanítóképző Intézet tan
tervét úgy osztották be. hogy Málnás! 
türlír.c’.mel és pedagógiát nem tanít 

már, hanem csak földrajzot.
Málnási szélsőséges felfogása annál feltű

nőbb, mert hiszen
vlléz SnMk Károly érseki helytartó, 
Málnási felettes hatóságának egyik vc- 
wlő.e legutóbb az egri katolikus Ifjú- 

nagygyűlésén éles beszédet mon
dott, amelyben állási foglalt a szélső

ségek ellen.
Kifejtette, hogy a gyűlölködő antiszemita 
Keccpolitikánalf véget kell vetni s aki ezt a 

politikát szolgálja, szemben áll a keresztény 
társadalom józan, higgadt felfogásával. Vi
téz Subik Károly beszéde országos feltűnést 
keltett és mély hatást tett Egerben is.

A papi város közönségének túlnyomó 
része nagy megértéssel fogadta Subik 
bezédét s egy törpe kisebbség az, amcly 
Málnási Ödönnel, a nyikskercsztcs 

történetíróval szimpatizál.

Azonnali intézkedés lesz 
Málnási Ödön felfüggesz

tése UgyéHen
Eger városában ezekután fokozott érthető 

kíváncsisággal kérdezi mindenki:
milyen konzekvenciái lesznek a buda

pesti törvényszék Ítéletének 
Málnási Ödön nyilaskeresztcs történetíróra, 

A kereszténypárt monstre- 
felvonulása a pécsi és a 
szécsényi nagygyűlésen 
a választójogért, a legitizmusért, 
a diktatúra és az ujpogányság ellen

Pécs, november 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap zászlóbontó nagygyű
lést tartott Pécsett az egyesült keresztény
párt.

Molnár Kálmán egyetemi tanár azzal nyi
totta meg a gyűlést, hogy

olyan politikusok fognak beszédet tar
tani, akik soha Idegen áflumok mérgét 

zugkercskcfclcmhől nem vették, 
hanem akik alkotmányos alapon állnak és 
meggyőződéses hívei a jogfolytonosságnak 
és a királynak.

Ernszt Sándor rámutatott arra, hogy sú
lyos körülmények között van a nemzet. A 
belső helyzetre az a legjellemzőbb, hogy 

mindenki uralomra tűr, 
még pedig olyan elszántsággal és tradíció
kat elsöprő módon, hogy az már aggasztó. 
Európában annyi provokáció történt a há
borúra, hogy más körülmények között már 
régen összeütköztek volna az egyes államok. 
.4 szabadság a túlzók miatt van veszélyben. 
A kormány polilikójárói a következőket 
jelentette ki Ernszt Sándor:

— Én tisztelem a miniszterelnök urat, 
akit tctőtől-talpig becsületes embernek tar
tok, ámde

a miniszterelnök ur a legfontosabb dol
gokról nem monfott semmit.

Az a véleménye, hogy meg kell csinálni a 
reformokat, mert különben forradalom lesz.

Gróf Sigray Antal hangoztatta, hogy a 
körmendi gyűlés megmutatta, hogy

az alkotmányos gondolatokban és a fel
forgató elemek ellen való küzdelemben 

az egész ellenzék teltesen egysége?
és velük van a kormánypárt legnagyobb ré
sze is és az a kormány, amelyet jóhiszemű- 
nek tartanak és amelytől nem választja cl 
őket olyan óriási szakadék, mint a megelő
zőtől, amely a diktatúra felé haladt.

Rámutatott arra Sigray, hogy a jövő há
borúját nemcsak emberek, nemcsak kato

az egri érseki tanítóképző intézet tanárára.
Most a budapesti büntetőtörvényszék sú

lyos Ítélete után a Hétfői Napló munka
társa az egri érseki tanítóképző intézet egy
házmegyéi főhatóságához fordult azzal a 
kérdéssel, hogy mi igaz azokból a hírekből, 
amelyek szerint Málnásil az Ítélet után fel
függesztették tanári működésétől? Az illeté
kes egyházi tényezőktől a következő nyilat
kozatot kaptuk:

— Vitéz Málnási Ödön érseki tanítóképző
intézeti tanár

felfüggesztésének ügyében nem történt 
Intézkedés, mert az intézet igazgatósága 
még nem kapott hivatalosan értesítést

az Ítéletről és arról csupán a napilapokból 
szerzett tudomást. Ain:nt a hivatalos érte- 

i sitvs megérkezik, mi néhány napon belül 
•esedékes, azonnal intézkedés fog történni a 

naság és szellem nyeri meg, hanem 
megnyeri az a gazdasági erő. amelyet 
elsősorban az a koalíció képvisel, 
amelynek élén a brit birodalom, uz 
Amerikai Egyesült Államok és Francia

ország áll.
Az az engedékenység, amelyet a brit biro
dalom nagy kérdésekben tanúsított, nem 
gyengeségnek, hanem éppen az erőnek a 
jele.

Sigray kijelentette, hogy tagadja, hogy 
valamit érnénk azzal, ha valaki a diktátor
jelöltek közül átvenné az országot.

A diktatúra forradalmasítást jelentene 
és ez az országot végromlásba süllyesztené. 
A diktatúrára törekvők nem akarnak mást, 
mint

a Nemzeti Bank, a gyárak, az Iparvál
lalatok és a földbirtokok kisajátítását.
Hangoztatta, hogy
a törvényes királyság helyreállítását 

sürgetik 
és tiltakoznak az ellen, hogy „ezek az 
urak" úgy merjék beállítani a kormányzó 
személyét, mintha őmellettük állna.

A kormányzó a mai alkotmányosság leg
első és legfőbb őre.

Nem mi állunk szemben vele, hanem azok, 
akik a parlamentarizmus félredobásával 
akarják megvalósítani céljaikat.

Kijelentette, hogy 
undorral fordulnak cl n szovjetrendszer- 

től
és ha Németország megkapja gyarmati kö
veteléseit, ennek csak örülni fognak, mert 
ez azt kell, hogy jelentse, hogy

Németország lemond a Dunavölgye felé 
való imperialista törekvéseinek folyta

tásáról, 
amelyek vszélyczletik Ausztriát és közvet
lenül vagy közvetve a magyar önállóságot 
is. Az pedig egyenesen csodálatos, hogy 
azok, akik mint a nagynéniéi gondolat hor

felfüggesztés ügyében.
Munkatársunk ekkor felhívta a figyelmet 

arra, hogy Féja Géza tanár írót, a Viharsarok 
szerzőjét, miután őt a bíróság elítélte, a kul
tuszminiszter azonnal felfügesztcttc tanári 
állásától. Megkérdeztük:

miért nem történt ugyanilyen gyorsan 
intézkedés a Málnási-ügyben Is?

A következő választ kaptuk:
— A kultuszminiszter urnák alkalma le

hetett megfigyelőt küldeni a tárgyalásra, 
vagy a bíróságnál érdeklődni az ítéletről,

ha szándékában állt volna, értesítést 
küldhetett volna erről

az egri érseki tanítóképző intézet Igazgató
ságának. Ez azonban nem történt meg és 
1(111 uz igazgatóság sem foganatosíthat sem
miféle intézkedést addig, amig hivatalos 
utón nem hozzák tudomására nz Ítéletet

dozói vagy a német viszonyok utánzói akar
nak Magyarországon pártot szerezni, ezt 
kuruc köpenyegben folytatják.

Vitéz Makra? bajor 
hangoztatta, hogy sokszor találkozunk a 
vagy-vagy kérdésével. Egyik ez: vagy a bol- 
sevizmus, vagy a horogkereszt.

A szélsőség káros és veszedelmes.
Az egyik szélsőségen átestünk már, a má
sikat még nem ismerjük. Olyan ez, mint az 
álarcos lovag, nem tudjuk, mit rejt az ál
arca alatt.

A királykérdéssel foglalkozva, azt mon
dotta:

a király bozzátarfo/.ik a nemzet alkot
mányosságának a teljességéhez.

A magyar királv jelenti a nemzet életének, 
alkotmányának és államiságának teljességét.

Vannak, ukik elmennek és hódolnak 
Széchényi és Kossuth előtt, leróiiók kézvé
telüket a vértanuk előtt, clzarándokoln-’k 
Rákóczi szobrához, de ők maguk megvetik 
nz nlkolmányt és

idegen Imperialista gondolatnak aknr'ák 
odadobni prédául a magyar szuverénl- 

nltást, függetlenséget.
Ha van zsidókérdés — folytatta —, meg 
kell azt is oldani, nem szenvedéllyel, hanem 
a jog és igazság szerint.

A következő szónok
Friedrich István

volt.
— Én magam elölt látom a miniszterelnök 

urat, — mondotta —
a csodálatos varázslómestert,

aki soha nem szól semmit, csuk mindig 
pislog egyet, ö az a csodálatos varázsló- 
mester, aki mindenkit meghüvöl.

Derék ember, de én azért vagyok ellenzéki, 
hogy nz igazságot hirdessem, megmondom 
tehát, hogy

ő a legjobb kenőmester, ő mindent el 
tud kenni.
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összejöttek n pannonisták, ccntrumlsták és 
kimondották, hngy támogatni fogják a kor
mányt. Ezeknek azt. mondom, hogy miért 
olyan későn.

Szociális problémák elintézését sürgette, 
azután kartdlproblémúkkal foglalkozott és 
hangoztatta, a kartcllkérdést nem lehet ugy 
megoldani, hogy

a kis zsidókat ütik és a nagyokból mél
tóságon urakat csinálnak.

Molnár Kálmán egyetemi tanár zárta be 
a gyűlést.

Gróf Széchenyi 
és Grlger beszéde

Szécsény, november 14.
(A Hétfőt Napló tudósit ójának telefon je

lentése.) A nógrádihegyei Szécsény község
ben Is zászlóbontó gyűlést tartott vasárnap 
az egyesült kereszténypárt. Gróf Vay Artúr 
felsőházi tag megnyitóbeszédében hangoz
tatta, hogy

ma ugyanolyan tanok hirdetését hall
juk, mint 1910-ben,

csak más cégér alatt. A támadás Isten ellen 
fordul, ócsárolják Jézus tanait, sót pogány
ságról beszélnek. Magyarországnak jussa 
van az éleihez,

ml nem akarunk gyarmat lenni, ml ■ 
magyar Igazságot akarjuk.

Gróf Széchenyi György rámutatott arra, 
hogy a sajtószabadság megszűnésével kez
detét veszi a vallásüldözés,

már pedig nálunk Ismét veszélyeztetik 
a sujtászabadságol.

A Rajna vidékén csend van, mert a vezető 
papok, a legkiválóbb egyházi férfiak, kon
centrációs táborban ülnek. Olvastuk, hogy 
Németországban május hónapban huszonöt 
nagy sztrájk volt.

— .4 pánszláv, a pángermán, sőt a pán- 
izlám mozgalom és a sárga veszedelem 
mind a brit birodalom ellen irányul — je
lentette ki. — Pedig

Andiin valahogy az európai gondolatot 
jelenti. Azok a népek, amelyek ma 
Anglia ellen forbtlnak, Európa ellen 

fordulnak.
Grlger Miklós beszédében hangoztatta, 

hogv nem a királyi családot akarják restau
rálni, hanem u magyar államot nkarjók 
talpraállítani.

Mi nz Ideiglenes jogrendé, tiszteiéiben 
tarliuk mondotta —, de lankadatlan erő
vel küzdünk az ősi jogrend, a? ezeréves al
kotmány visszaállításáért.

Szomorú ténv, hogy vannak országok, 
amelyek a diktátora álláspontjára he

lyezkedtek.
Magyarország soluvcm szakított az alkot 
m*nvosság  elveivel. Igaz, hogy nálunk 
nincs diktatúra, de nincs valódi népuralom 
sem, csak látszntparlamentarizmus.

államosított képviselőház, meri sok 
képviselő a kormány akaratából tagja 

a parlamentnek.
Végül beszámolt Grlger Ottó királyfival 
folytatott beszélgetéséről.

Ezután Tóblcr János és Dróxler G. János 
szólaltak fel.

December 17-én terjesztik 
a Ház elé a titkos 
választójogról szóló 
törvény javaslatot

A két soronkövetkező alkotmányjogi re 
form: a felsőház jogkörének kiterjesztése 
és a titkos választójog áll továbbra is a po
litikai élet gyújtópontjában.

A felsőházi törvényjavaslat szerdán már 
a képviselőház. elé kerül, 

miután a holnapi, keddi ülésen befejezik a 
tüzharcosjavaslat vitáját. Kedden ugyanis 
már nyolcórás ülést tart a Ház, s igv a dél
utáni órákban valószínűleg befejeződik a 
vita és sor kerül

Röder Vilmos honvédelmi miniszter 
nagy záróbeszédére.

A felsőházi javaslatot szerdán ismerteti 
a Házban ErÖdí-Harrach Tihamér előadó 
Felszólalásokra csak csütörtökön kerül sor, 
mintán szerdán már féltizenkettőkor áttér
nek az interpellációkra.

A Házban a felsőház jogkörének kiter
jesztéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása
kor csak egyetlen pont körül várható he
ves vita. A törvény — a javaslat szerint — 
az uj országgyűlés megnyitásakor lép életbe. 
Az ellenzéknek nz a követelése, hogy

csak az esetben lépjen életbe a felső
házi törvény, ha uz uj képviselőhöz 

tagjait titkosan választották meg.
Darányi Kálmán miniszterelnök a vasár

napot birtokán, Anyácsán töltötte. Ma, hét
főn reggel mór visszaérkezik Budapestre és 
a hét első napjaiban megbeszéléseket foly
tat Szél József belügyminiszterrel a titkos 
választójogról szóló törvényjavaslat ügyé
ben, umelvet az eddigi tervek szerint 

december 17-én te"'.^<enek a Ház elé.
December 17-ike lesz a képviselőháznak eb
ben az évben az utolsó ülése. Emlékezetes, 
hogy a miniszterelnök többizhen hangoz 
tatta, hogy a választójogi reformot még eb
ben a naptári évben a Ház elé viszi. Ezért 
döntött ugy; hogv december 17-én terjessze 
be a belügyminiszter a történelmi jelentő
ségű törvényjavaslatot.

A miniszterelnök még ezen a héten vala
mennyi minisztertársával tanácskozásokat 
fog folytatni, amelyek összeköttetésben áll
nak a berlini úttal. A jövő szombaton uta
zik el a miniszterelnök és Kánya Kálmán 
külügyminiszter.

Darányi miniszterelnök helyettese min
den valószínűség szerint Röder Vilmos 

honvédelmi miniszter lesz.
Darányi Kálmán csak hazaérkezése után 

fogja folytatni a tárgyalásokat a sajtótör- 
vényjavaslatról és ugyanekkor az ellenzéki 
pártvezérekkel ismertetni fogja a választó
jogi törvény tervezetét is.

Újból Tatarescu 
alakit kormányt Romániában

Bukarest, november 14.
64 Hétfői Napló tudósítójának telcfón- 

jelentése.) A Tatarescu-kormány lemondása 
után Michalache, a nemzeti parasztpárt 
egyik vezére kapott megbízást kormányala
kításra. azzal a feltétellel, hogv Vajda-Voj- 
voda Sándorral, a jobboldali Román Front 
vezérével együtt alakítsa meg kahinetjét.

Michalache dezignált miniszterelnök va
sárnap kihallgatáson jelent meg az uralko
dónál és

visszaadta megbízatását a királynak.
A nemzeti pnrasztpárt vezetősége ugyanis 
ugy határozott, hogy n király által megsza
bott feltételek mellett Michalache nem vál
lalhatja a kormányalakítást és Michalache 
ezért ndtn vissza megbízatását

Hir szerint a király vasárnap intézkedett, 
hogy

Vajda-Vojvoda Sándor audienciára je-

•1 ö>

Templom és iskola
védelmét kérik a kultuszminisztertől és az egyházi ható
ságoktól az autósok és az idegenforgalmi szervezetek 

a kődobálók ellen
A mngyar autóstársadalom és nz idegen

forgalmi szervezetek rendkivül érdekes meg
mozdulása foglalkoztatja a kultuszminisz
tériumot és nz összes felekczelek egyházi 
vezetőségét. Régi panasza az nutósoknak, 
hogy vidéken sokszor kövekkel dobálják 
meg nz autóknt. Valami megmagyarázha
tatlan

ellenszenvet érez sok helyen a falu 
népe az autókkal szemben, 

különösen a gyerekek teszik, hogy pajkos- 
Ságból néhol valóságos kőzáport zúdítanak 
a községen áthaladó autókra. Sokszor 
„csak" betörik a kocsik üvegtábláit, néha 
azonban komolyabb balesetet is okoz ez a 
kődobálás. Legutóbb már az is előfordult, 
hogv a vonalokat dobálták meg. A kövek
ből persze válogatás nélkül jutott a magyar 
és a külföldi autósoknak és természetesen

nem kedvezett Idegenforgalmi hírne
vünknek n kődobálás.

Ilyen előzmények után történt, hogv*  a 
Királyi Magyar Automobil Club és Társ
klubjai Országos Központi Szervezete egye
nesen Hómon Bálint közoktatásügyi minisz
terhez fordult és nz ő révén kért védelmet 
n kődobálókknl szemben. A A’.VÁC igen ér
dekes módot talál a cél elérésére. Arra kéri 
a kultuszminisztert, adjon ki rendeletét 
hogy u falusi iskolákban

a tanítók havonként cgyszer-kélsier né
hány percig beszél’enek a gyerekeknek, 

magyarázzák meg nekik, hogv az autó nen: 
ellensége a falunak, sőt csak hasznot hoz. 
hiszen a falvakon áthaladó autósok sokszor 
megállnak, étkeznek, vásárolnak, egyébként 
pedig az autó — éppeu ugv, mint minden 
gép — elősegíti az emberiség fejlődésit.

Arra számit a KMAC, hogy ha az idei

lentkezzék. Lehetségesnek tartják, hogy 
ő kap megbízást a kormány alakltá- 

• sóra,
de ez esetben is feltételt szab az uralkodó, 
még pedig azt, hogy Vajda-Vojvodának 
együtt kell működnie Michalacheval, illetve 
a nemzeti paraszt párttal.

Vasárnap estére megoldódott a kormány
válság:

a király újból Tatarescut, a lemondott 
miniszterelnököt bizta meg a kormány 

megalakításával
és minden jel arra mutat, hogy Tatarescu- 
nak sikerül is a kormányt megalakítania, 
amely tulajdonképpen választási kormány 
lesz és előkészíti a december második felé
ben megtartandó parlamenti választásokat. 

Tatarescu vasárnap este kihallgatáson volt 
az uralkodónál és és még ma összeállítja 
kormányának névsorát.

iskolaévben rendszeresítik ezt a magyará
zatot, akkor tavaszra, amikor az ország
utak-n megindul az aulósforgalom. meg
szűnik már ez a csúnya falusi szokás. A 
mozgalom azonban még ennél a lépésnél 
sem állt meg. A kultuszminiszterhez intézett 
beadvánnyal egyidöben kéréssel fordult va
lamennyi felekezet egyházi hatóságához és 
azt kérte, hogy

a templomokban, a szószékről Is Intsék 
a kődobálás abbahagyására a gyerme

keket
és egészen bizonyosra veszik, hogy a szó
székről és a katedráról elhangzó intés meg
találja az utat a falusi gyermekek szivéhez 
és leikéhez.

Tizennyolc kődobáló gyereket 
fogott a rendőrségi

fcrdekes különben, hogy mlnlnlt n ktil- 
luszmlnlsztériumot í? nz egyházi hatóságo
kat foglalkoztatja a KMAC. beadványa, a 
rendőrség éppen most fejezte Im? a nyomo
zást az utóbbi időben történt kődobálások 
ügyében.

A panaszok szerint mostanában egymás
után többször is előfordult, hogv Budapest 
halárában parittyákból kőzúport zúdítottak 
a főváros felé robogó vonatokra A kőbá 
nvni, lárosligeli, kelenföldi és ferencvárosi 
•’ályaudvar környékén történlek Ilyen cse
lek. Vasárnapra ért véget a rendőri nyomo 
'ás:

a detektívek Összesen tizennyolc kődo
báló gyereket. apró fiukat és nagyobb 

gubancokat találtak. ip ón kcddfn penteMcn ueiuian •> -■
A gyerekek mind azl mondották, hogy I kor főzőbenu'tntö a takarékos gázha»m<J»'- 
rabló-pandúrt játszottak és játékból pa- tói. Belépődíj nincs.

rittyáztak.
A rendőrség ugy döntött, hogy ezúttal 

még nem lép fel velük szemben túlságosan 
szigorúan, nem állítja őket rendőrbiróság 
elé. Valamennyit átadták a szüleiknek, de 
figyelmeztették a szülőket, vigyázzanak a 
gyerekekre, mert ha legközelebb parittyázás 
lesz, megfelelő bírói eljárással javító neve- 
lésre utalják a fiukat

Az anyaföld kincse
(Knut Hamsun regénye.) Észak legnagyobb' 

elbeszélője klasszikussá vált regényében, a 
primitív, fáradságban és fájdalomban meg
gyötört egyszerű emberek lelkének minden 
rezdülését megmutatja. Hősei messze, távol 
a rengetegben élnek, sok órajárásnyira a 
legközelebbi falucskától. Irtják a rengeteget, 
küzdenek az éghajlat ridegségével és a sivár 
keretben kicsinységükben is megdöbbentő 
nagv sz.ivbeli és erkölcsi problémákat élnek 
át. Egyszerű, igénytelen eszközökkel dolgo
zik Knut Hamsun, egyszerű szavakkal be
szélteti embereit, de minden képe és minden 
szava költészet. A kitűnő fordítás Hajdú 
Henrik munkája. A Dante könyvkiadó most 
másodízben nyújtja át a magyar olvasó
közönségnek ezt az irodalmi remekművet.

T.ökéletes szerelem
Pontos statisztikai adatok igazolják, hogy 

a szerelmi házasságoknak cca 30 százaléka, 
sajnos, rövidesen válással végződik. De a 
többi, látszólag boldog házasságot is leg- 
többnyire a gyermek vagy az anyagi érdek 
tartja össze s alig 6—8 százalék az olyan 
szerelmi házasság, ahol mindkét fél meg
találja állandó és nyugodt boldogságát és 
harmónikus az együttélés. Tudósok és or
vosok már régóta kutatják, hogy miért oly 
gyakoriak a válások a XX. században s 
hogy miért párolog el oly gyorsan a legbol
dogabbnak induló házasságban is a ..sírig 
tartó szerelem". Mire végre napjainkban 
Van de Velde, a haarlemi (Hollandiai ece
tem bölcs tanára megfejtette a titkot. Kéz- 
zelfoghatólag bebizonyította a Tökéletes sze
relem cimü könyvében, hogy a legtöbb sze
relmi tragédiának — a legtöbb elhidegülés- 
nek, a szerelmesek tudatlansága (nem ta
pasztalatlansága) az oka. S ez a megismerés 
késztette az ősz tanárt korszakalkotó mü
vének megírására. Könyvében bátran, 
őszintén és szókimondóan megírja és fel
tárja mindazt, amiről eddig csak suttogva 
mertek beszélni az emberek. Figyelmeztet 
és megtanít mindazon jelenségekre, ame
lyek mellett észrevétlenül haladtunk további 
s amelyek majd mindig okozói voltak bol
dogtalanságunknak. Szerinte nincsenek hideg 
(frigid) nők, csak ügyetlen, tudatlan fér
fiak. Éppen ezért részletesen megismerteti 
az olvasót könyvének első felében a férfi 
és a nő testi és lelki berendezésével. Mert 
Velde szerint ismerni kell ugy a mn"unk, 
mint élettársunk testi és lelki sexuális sa-
iátságait, ha boldogítani akarunk és bob 
dogok akarunk lenni magunk is. Szinte fel
parcellázza az emberi testet, melyet erogén 
(nemileg érzékeny) és közönyös zónákra 
oszt be, megmagyarázván, bogv ezen zónák 
egyénenként váltakoznak, különbözőképpen 
reagálnak s megtanít arra, hogy ezen reak
ciókat miről és hogyan lehel felismerni. 
Könyvében a szerelmest színésszel és a sze
relmet egy zenés színdarabbal hasor’il’a 
össze. Egy zenés darab a nyitánnyal és 
előjátékkal kezdődik, a második felvonás 
nagv crescendős fináléjában kulminál, hogy 
végül az utójátékban a kedélyek lehiggad- 
janik s biztos utón érkezzenek el a „happjr 
end"-hez. S bár a szöveg mn.id mindig 
ugyanaz, az előadásnak számtalan válta
kozó formáin van, nmeivel nagy részletes
séggel ismertet a szerző. S jálszhatják azt 
kontárok, akik jóformán sohasem jutnak 
kontaktusba hallgatóikkal, ügyes naturalis
ták, akik néha-néha eltalálják n helyes han
got, de játszhatták fanult művészek, akik 
tisztában vannak a szinbtszás minden 
csiniával-bih'ával, akik rögtön me«talál’ák 
a kontaktust, mert kívülről belülről lemé
rik pnrtncrukat, megihlctik, extázisba hoz
zák őt s n játék alatt extázisbán vannak 
mamik is.

Hogy e szinnad és szinjáték külön’öro 
válfa’aival megismertessen, hogy a k«. ‘ • 
rokhól művészt, a tudatlanokból tudósokat 
neveljen, ez a célja, ezért Íródott e könyv.

— Mit tanulhatunk ezen ■ héten a Nép" 
művelési Bizottság háztartási telepén a <»'•**  
művek VI., Vilmos császár út 3. szám nlulti 
hemulató helyiségében: November 15 én. h i
fiin cstű C óinkét .le Mikes Mtugií. A 
vétel zavarainak étrendi szabályai. Főzö- 
h"mutaló: Diétás ételek készítése Véren’ r 
ti én szerdán este 6 órakor ^Itinwl 
rolyné: A német háziasszony háztartása- , 
bemutató*  Német élelkOlftnlcgcsségck készí
tésé. November LS án, csütörtökön este ('• ''rn* 
kor <lr Si/tór Kamilla Legyek és “gvéb rova
rok elleni védekezés. November W-án. 
boton <1. in ő órakor Szili Lconlin: VcniK-g- 
látás különféle ílelD rmák mellett Ffl'«- 
bemutató- Tolásélclek készítése. Az 
adások belépődíja «0 fillér. November 
és iP-én. kedden és pénteken délután »
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Bosszúból agyonfitotiek
egy cigányosszonyt, bátyját élet
veszélyesen megsebesítették, 

meri a hatáság kezére jutatták cigánytársaikat

Kapható minden Orion rádiókereskedőnél,

Vasárnap hajnalban az Örkényi csendőr- 
ség rejtélyes gyükossági ügyben inditoll 
nyomozást. A gyilkosság áldozata Bafjael 
Mária CD éves cigányasszony, akit valószí
nűleg bosszúból gyilkollak meg környékbeli 
cigányok.

Vasárnap hajnalban öt óra tájban az Ör
kényi csencörörs két tagja szokásos ellen
őrző körútját végezte. Amikor a csendőrök 
a Eáthory-kastélyt elhagyták, az országin 
irányából nyöszörgésre lettek figyelmesek. 
A hang irányába igyekeztek és a sötét or
szágúton zseblámpáik fénye mellett igye
keztek eljutni oda, ahonnan a hang hallat
szott.

Az utnienll árokban egy vérbefagyott 
idősebb nőre és mellette egy férfira ta

lállak.
A nő feje teljesen szét volt zúzva, nem volt 
már benne élet. A férfit fején, arcán és tes
tének csaknem valamennyi részén véres se
bek borították és súlyos állapotban talál
tak rá.

Rövidesen eszméletre tért a férfi és el
mondotta, hogy llaffael Jánosnak hívják, 
hetvenéves üstfollozó cigány, nővérével, a 
hatvan esztendős llaffael Máriával faluról- 
falura járva keresték a kenyerüket. Szom
baton Örkényben voltak és az esti órákban 
tovább indultak Kecskemét felé. Az éjszaka

Angol, német és amerikai vállalkozók 
rohama Szent-Györgyi Albert 
érdekes gramofontalálmányáért

Érdekes találmány került bejegyzésre a 
szabadalmi bírósághoz. A találmány rövid 
műszaki megjelölése: „hanglemez, mely 
adott átmérő melleit az eddigi hanglemezek
nél több szöveg, avagy zene regisztrálására 
alkalmas." A feltaláló neve: Szent-Györgyi 
Albert dr. Mondani sem kell: a feltaláló nem 
más, mint a Arobe/-dijas Szent-Györgyi Al
bert. A kiváló tudós, aki a vitaminkutatással 
világdicsöséget szerzett a magyar tudomány
nak — mint mostanában megírták róla —, 
nagy zenebarát is. Úgy látszik, ez a hajlan
dósága adott neki impulzust ahhoz, hogy eyy

zenével kapcsolatos felfedezéssel is gaz
dagítsa az embereket 

és igy találta fel a hanglcmczkészités és al
kalmazás uj módszerét.

A gramofonlcmezekcn eddig a barázdák 
egymástól való távolsága a középtől szá

A „Charité44 főorvosai * 
ma megfellebbezik 
az íngryenrendelőkről 
szóló kamarai rendeletet

Az egész fővárosi orvostársadalom érdek
lődésinek középpontjában a Budapesti Or
vosi Kamarának az ingyenrendelők ügyében 
kiadott rendeleté áll. Eszerint ingyenes ren
deléseken ezután

folyamán egy öt tagból álló társaság — való
színűleg azok is cigányok lehettek — meg
támadta és karókkal, botokkal és egyéb 
kémény tárgyakkal felszerelve, ütlegelni 
kezdte őket.

Rafiael Mária nem sokáig bírta a súlyos 
ütéseket,

belehalt sérüléseibe.
R.'.,írac!, Jónos segítségért kiáltozott és ennek 
köszönheti, hegy életben maradt, mert kü
lönben őt is agyonütötték volna támadói.

Az öreg cigány azt is elmondotta, hogy öt 
és nővérét már régebben üldözik a cigá- 
ny°k> mert megszakítottak velük minden 
közösséget és igy többször előfordult, hogy 
amikor vidéki útjaik közben egy-egy ci
gány, akit a hatóság keresett, náluk akart 
elbújni, nem adtak nekik szállást, sőt, hogy 
kellemetlenségük ne legyen, a hatóság ke
zére juttatták a menekülő bűnöst. A többi 
cigányok ezért megharagudtak rájuk és 
többször megfenyegették őket, hogy 

előbb-utóbb cl kell pusztulniok.
Ok rá sem hederitcltek a fenyegetésre, azon
ban, mint a történtek igazolják, a cigányok 
bosszúja utolérte RafTaelékat.

Raffael Jánost a vármegyei mentők sú
lyos állapotban a kecskeméti kórházba vit
ték. A rejtélyes bűnügyben# a csendőrség 
széleskörű nyomozást indított.

mítva mindig nagyobbodott, a tű és a lemez 
viszonylagos sebessége a belső körökben ki
sebb, a külső körökben nagyobb volt. Az uj 
találmány ezt teljesen megváltoztatja, a le
meztányérhoz surlódó dörzskerék hajtja a 
lemezt és a tűt is. Az egésznek lényegben 
két nagy előnye vaní

elsősorban több anyagot, zenét vagy 
szöveget lehet felvenni egy lemezre, 
másodsorban pedig zenei szempontból 

jobb a leadás.
Most, hogy a találmányt hivatalosan Is 

közzétették, szinte bámulatos gyorsasággal 
megindult érte a verseny. Angol, német és 
amerikai vállalkozók jelentkeztek már, hogy 
a szabadalmi formaságok végleges lebonyo
lítása után maguknak szerezzék meg a A’o- 
M-dijas professzor gramofontalálmányát.

csak hatósági szegénységi bizonyítványt 
felmutató betegek

kezelhetők s ezektől semmiféle pénzbeli 
hozzájárulás nem kérhető és ezek ingyen
rendelőkből nem utasíthatók magánrende
lőkbe. A rendelet előírja azt is. hogy

fizetés nélkül ingyenes rendelőkön nem 
dolgozhat orvos.

1938 december 31-éig meg kell állapítani az 
ingyenrendelőkben dolgozó orvosok hono
ráriumát.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
beszélt a feltűnést keltő rendeletről

dr. IIÜLTL HüMÉR egyetemi tanárral,
aki a következőket mondotta:

— Helyeslem a rendszabályokat, noha az 
a véleményem, hogy azok mai formájukban 
kissé még drákóiak. Meggyőződésem azon
ban, hogy azoknak Bzigcru'ágán n jövő 
sok tekintetben enyhíteni fog Csak egyetlen- 
egv kérdésben nem következhetik be eny
hülés:

az ingyenrcndelőkben jelentkező bete
geknek minden körülmények között 

igazolniuk kell szegénységüket.
Ettől a kamara semmi esetre sem tekinthet 
el.

— Minden tekintetben helyeslem azt Is, 
hogy az ingyenrendelőkben dolgozó

orvasok munkáját meg kell fizetni.
A honoráriumok összegszerűségét minden 
bizonnyal méltányosan fogják elintézni.

A rendelettel szemben foglalt állást

dr. GERBER BÉLA, a Charité Poll- 
klinika sebész-főorvosa,

aki a következőket közölte munkatársunk
kal:

— A Charité Poliklinika főorvosai hétfőn 
értekezletet tartanak, amelyen azt a döntést 
fogják hozni, hogv

a kamara rendeletét megfellebbezik a 
belügyminiszterhez.

A rendelet ugyanis a jelen körülmények kö
zölt nugvalósil hatatlan. Közel százezer 
olyan szegény beteg él a fővárosban, aki 
ingycnrendcléseken kezelteti magát. Ezek
nek jelentékeny része nem rendelkezik ha
tósági szegénységi bizonyítvánnyal.

Lehetetlenség tehát az. hogy ezeket má
ról-holnapra eltiltsák attól, hogy Ingyen

rendelésen kezeltessék magukat.
Keilő előkészítés után, talán egy félév múl
va megvalósítható lenne a rendelet. A sze
génységi bizonyítványokra vonatkozó rész a 
Budapesti Orvosi Kamara intézkedésének 
legsérelmesebb pontja.

Rendkívül érdekesen világította meg a 
problémát egy kiváló

OTI-FŐORVOS.
Az alábbiakban fejtette ki véleményét:

— A rendelet célja mindenekelőtt az, 
hogy az ingyenrcndcléscken valóban csak 
arra rászorulók vehessenek részt. Régi elv 
ez, a Budapesti Orvosi Kamara jogelődje, az 
Országos Orvosszövetség azonban nem tu
dott ennek érvényt szerezni, mert nem ál
lottak rendelkezésére alkalmazható szank
ciók. A Budapesti Orvosi Kamarának már 
módjában van megvalósítani ezt az elvet, 
mert

fegyelmi ellárást Indíthat a rendelet el
len vétő orvosokkal szemben.

— A középidőn van az Igazság: az in
gyenrendelőkre szükség van. de a kamarai 
határozat teljes mértékben méltányos, ami
kor kimond ia, hogy az orvos sem dolgoz- 
hátik ingyen annál a társadalmi intézmény
nél, vagy egyesületnél, amelynek módiában 
ál! rendelőintézetet fentartani és a többi al
kalmazottat fizetni.

Elképzelhetetlen, hogy éppen az orvos 
honorálására ne lenne pénz.

Helyes az is, hogy több mint egy év áll 
rendelkezésre, hogy megállapítsák az orvosi 
honoráriumok összegszerűségét.

— Van viszont egy szempont, amelynél 
fogva káros hatása lehet a rendeletnek: a 
megszorítás következtében

esetleg megszűnik néhány Ingyen
rendelő

és ezáltal két-hároms.’áz fiatal orvos elesik 
attól a lehetőségtől, hogy továbbképezze 
magát.

Mint a tárogató...
sírnak a szép ősmagyar nóták

Városinak, vidékinek

ZENEI ÉLMÉNY!

Orbán Sándor 
énekében a

Spolarich
kávéházban

SÁRAY ELEMÉR cigányzenekarával.
A GRILL-ben ÖSSY MAR IÁN NE, Pottyondy Vera 
Kazal László énekelnek • Kertész jazz.

Revolveres hajnali 
kaland Újpesten

Vasárnap hajnalban Újpesten a A'ap-ulcá- 
bán haladt Székely György magántisztviselő 
társaságával, hölgyekkel és urakkal, össze
találkoztak három ittas emberrel: Czibók 
Józseffel, Szűcs Mártonnal és Springer Vin
cével. Czibókék hangosan viselkedtek és 

sértő megjegyzéseket tettek a hölgyekre.
Székely rendreutasilotta őket, mire Czibók 
és egyik barátja fenyegetően Székelyre tá
madt. A magántisztviselő erre elővette re
volverét és három riasztólövést adott le.

Az egyik golyó Czibók johklábát érte.
Az újpesti mentők elsősegélyben részesítet
ték és kórházba vitték, a rendőrség pedig 
megindította a nyomozást az éjszakai revol
veres kaland ügyében.

Az „uí német könyv1 
Budapesten

A Vigadóban vasárnap megnyílt az ..uj né
nid könyv" kiállítása, amelyet a német koló
nia rendezett Ottó von Erdmannsdorf buda
pesti német követ védnöksége alatt. Az ünne
pélyes megnyitás >n a magyar kultuszkormányt 
Tusnádit Nagy András államtitkár képviselte. 
Képviseltette mag't Budapest székesfőváros és 
i> budapesti osztrák követség is.

Erdmannsdorf követ üdvözölte a megjelente
ket és annak a reménynek adott kifejezést, 
hogv a könyvkiállitás szaporítani fogja a né
metbarát magyar >k számát.

Utána Gerhard Schumann német költő tar
tott érdekes előadást az uj Németország művé
szetéről. Hangoztatta,

el akarja oszlatni! a tévhitet,
amely szerint Németországban megszűnt n mű
vészet szabadsága. A művészet sem lehet gát
nélküli — mondotta —, feltétlenül bele kell 
illeszkednie egy közösségi világnézetbe. A régi 
Németországban a művész nem tudott érvé
nyesülni, csak akkor, lm az expresszionista 
vagy dadisla irányi képviselte. Ezért volt szük
ség nz általános tisztogatásra. Kiemelte, hogv 
a német kormány felkarolta a művészetet és 
a művészeket.

— Németországban van művészi szabadság — 
mondotta a többi közeit —. a művészek hálá
sak a vezetőség nagylelkűségéért, és nagyvona
lúságáért és

esak egyetlen korlátot kell szem előtt tar- 
taniok: nem szabad éthá'»nlok a közjó vas

törvényét.
A megjelentek ezután megtekintették a ki

állítás anyagát.
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7.
Mozgo/om indull, I ogy szobrot állítsanak 

llárd Miklósnak, a katona-költőnek. Molnár 
Gyula ezredes. a katona-szobrász, már el is 
készítette a gipsz- modellt, amely filel nagy
ságban, Hifi helyzetben ábrázolja Bárd Mik
lóst.

"■
Páriából írják a Klsnaplónak: A világklál- 

lilAsssal kapcsolatban a minap Jovugavntást 
tc'tott a Borkóstolók Lovagrendje, amely a 
XVI. századbeli vidám hagyományokat fel
újítva, végezte el a ceremóniát. Felavatták 
a lovaorendbe a francia földmlvelésflgyl mi
nisztert. kitűnő francia politikusokat, fő
szerkesztőket, a külföldiek közűi pedig qróf 
Teleki Andort, a magyar kiállítás helyettes 
ffikormányblzlosát. A tagavatást reggelig 
tartó vidám pezsgő- is borkóstolás követte.

Hl.
A bécsi lopok nagy riportokat Írnak egy 

Hallos nevű bécsi gépészmérnök-autógyártó
ról, abból az alkalomból, hogy szenzációs 
hnrcikocsl-találmányát bevezette az osztrák 
francia és lennyel hadsereg. A Kisnupló 
ezennel „leleplezi" a zseniális feltalálót: 
Herr Hallos magyar ember, Hollós Zsigmond 
a neve, Sopronban született, a budapesti mű
egyetemen szerezte mérnöki dinlomájűt, hoz
zátartozói ma Is Budapesten élnek.

IV.
'Amerikai hű üzleti szellemért nem kell a 

szomszédba menni... A múlt héten vasár
napra virradóra zailott le a nagy port föl
kavart razzia a Dob-utca táiékán. Kedden 
reggel már röpcédulaáradnt lepte cl a ..raz
zia-róna" házait. Egy élelmes környékbeli 
fotográfus szárat fa szét a rőnrédulákat, ez
zel a szöveggel: .Razzia ellen védekezz’ 
Személunzonossdnl Igazolványhoz rendeljen 
n&nnal gyorsfényképet!"

V.
A Kis Róva! éttermében merkezdődőtt n 

féli szezón. Esténkint debreceni Klrs Lajos 
halktőnusti, kiváló cigányzenekara muzsikál 
az éttermet látogató internaclonálls közön
ségnek.

VI.
Illetékesek számára tisztelettel tálalunk 

eay kis idegenforgalml-Iecke csemegét Stur 
Sándor, a mc,lomegyesület kiváló elnöke, a 
minap hivatalos utón Londonban járt. 
Szarvasbőrkesztyfíje bepiszkolódott, a szál
lodában odaadta a londinernek, hogy tlsz- 
tltlassa ki. A londiner visszahozta a kesz
tyűt. de a tisztítóban valami baj történt, 
foltos volt a kesztyű. Sitit Sándor szóvá- 
tette, mire a szálloda igazgató fa, sokszoros 
bocsdnatkfirés melltft arra kérte, akármelyik 
londoni boltban vásároljon ugyanolyan kesz
tyűt az árát maid levonják a szállodai szám
lából Shtr Sándor vett is egy pdr kesztyűt, 
a jegyzéket, amit a boltban kapott, betette 
az éjjeliszekrényébe Meg is feledkezett róla, 
otthagyta, de amikor hazaért restre, Itt már 
várta a szálloda ernresszkűldemémre: taka
rítás közben megtalálták a jegyzéket az ősz
szegről, amelyet vendégük a kesztyűért fize
tett, azonnal csekket küldtek utána.

VII.
ötven urlhdzban nagy a színházi láz. Pia

rista-matiné lesz vasárnap a Művész Szín
házban. A matinén ötven budapesti tírlldny 
lép fel. Kis tréfákban, jelenetekben szere
pelnek, még eredeti grinzingi revű is lesz.

VIII.
Tenyésztett Igazgyöngy P 25.—, valódi 

Indiai clrkongyürii fehérarany foglalatban 
P 2A.—tói, JOIJE dlvatéksxerboltJAban, 
Kígyó-utca 4—6. IX.

Sós Jolán tennlszbnjnoknö, aki Délamerl- 
kába ment férjhez, a magyarszdrmazdsu 
Walter János brazillal filmemberhez, most 
megnyerte Brazillá női tennlszbajnokságdt.

X.
'.4 Park Club téli szezfinjdra nagy készü

lődés folyik Nem kevesebb, mint 90—2.5 
előkelő urikisasszonyt mutatnak be az idén 
a társaságnak. Köztük lesz gráf Széchenyi 
László fis Vanderbilt Gladys negyedik lánya, 
Sylvla grófnő Is.

Ha altkrl* tatért* ki akarja •tégiteai, 

wltii nuijll 
tiiisiMai— 
Fehér Boldizsár
BadapMU IV.. VAel-u. ’*. U. »/b. 

Telefon: 3M77O,

r - /

BAKTER: Ihaj-szottyom Lépcsős szom
széd tarka kutya legyek, ha nem Pestre vó- 
tak megen.

ÖRZSI: Még pediglen országos érdekből.
BAKTER: Csak nem? Oszt kit tisztöltek 

meg odaföl?
ÖRZSI: Szeretett képviselő urunknál vé

tünk.
BAKTER: No fene! S ml végett?
ÖRZSI: A titkos választójog végett.
BAKTER: No emmán csakugyan mázsás 

dologi Oszt mit montak néki?
LEPCSES: Hát mondok: „Naccságos kép

visellő úr, jó-e az emlékedző tehcccsége?" 
Aszongya: „Az altul függ, én tartozok-e, 
vagy nékem tartoznak." Mondok: „De bi
zony naccságos uram tartozik nékünk av
val, hogy segít megcsinyálni a titkos sza
vazást, amit annyira ígérgetett a múlt vá
lasztáson!"

BAKTER: A szenvedést! neki! S mit felelt 
erre?

ÖRZSI: Hát, aszongya. ű erre adhatna 
kitérő választ is, de Inkább nem mond sem
mit. <

BAKTER: Pedig hogy hfzelgett a népek
nek csak őrá voksoljanak!

LEPCSES: Tuggya, hájjá, egész idő alatt, 
ahogy ott álltunk vele szemközt, annak a 
Bikarogvasztó Kelemoájsz Józsinak a mon
dása járt eszembe. Mer azt. mikor harmad
fű házas vót, eccer megtámatta a felesége 
a szokásos asszonyi panasszal, hogy aszon
gya: — „Miúta feleségül gyűtlem magához, 
se nem pitvarul, se nem hízeleg, még csak 
szagos bazsalicskát se hoz soha, pedig jány- 
koromba mennyit azalatt utánnam!" — 
„Szeretett kedves Borcsám, e*  mán igazán 
marha beszéd" — felelte Bikarogyasztó, — 
„mer aki eccer főkapaszkodott a vonatra, 
a*  mán nem szaladhat útónnal"

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt azon
túl mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: A Duliny képvisellő úr kimonta 
ii tűzharcos vitagzásba, hogv hát nem köll 
a büntetett előéletet ollan komolan venni. 
Mer faluhelen könnyen főbe magasztajják 
egymást a pógárok.

LEPCSES: Amit én, mint bogvocskai la
kos ezennel megcáfolok. Mer néha beletel 
lik egy esztendő Is, míg odóig jut az em
ber, hogy a szoldás-fluskóval mcgsércse a

kk BÖB.K A B AT Sí •
BECK EMIL bőrruházat! Ozeme Rákóczi-út 65, I. emelet

EZ IS A DIVATHOZ TARTOZIK
Egészen fantasztikus, hogy mit tud*  

nak a pesti hölgyek kézimunkázni, 
össze-vissza kötik magukat... Ru
hát, pullovert, ágykabátot, kosztü
möt és minden elképzelhető ruha
darabot kötnek a legcsodásabb angora 
és angoretto anyagokból, szebbnél 
szebb és komplikáltabbnál kompli
káltabb mintákkal. Fonással, csikósán, 
kockásán kötik bele a mintákat. A 
kézimunkaüzletek tele vannak kötni 
tanuló nebulókkal, akik között akad 
nem egy 50—60 éves is.

Ha két barátnő találkozik, első 
kérdésük biztosan :

— Te hogy kötöd a kosztümödet? 
„Egy sima, egy fordított?”

— Mi az a sima és mi az a fordított, 
— kérdezheti a laikus. Nos, mi meg
felelünk! Sima az, amikor az asszony 

"■........... ........................

Tévfí k&ztneiiUa!
Kenje fel ujjával vékonyan az arcra a Hezollte-Rapld gyors- 
borotvakrémet és minden további várakozás nélkül borotválkoz
hat. — Nem kell az arcbőrét percekig dörzsölni, mert a Hezollte- 
Rapld arcápoló gyorsborotvakrémmel víz, szappan éa ecset 
nélkül egy perc alatt tökéletesen borotválkozhat, utána nem ég 
és nem pattan fel az arcbőre, megszűnik az arcbőr száraz fel- 
kapartsá^a és arca bársonyosan üde lesz. Próbadoboz 24 fillér, 
ezt Is visszatérítem azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kspható minden szaküilefben és a készítő: Dr. HOLCZER 
vegyész Illatozói-tárában, Budapest, VI., Teréz-körul 8. szám

komája integritását.
BAKTER: Egy esztendő??
LEPCSES: Az ám. Ippen mút hónapba 

történt, hogy Üvegreszelő Botka Mihál a 
korcsmába rettentőjén kupán rotlyintotla 
Méltányos Kudar Ferencet, de úgy, hogy 
menten elvesztette a szemléletit. — „Mér 
cselekelte eztet?" — kérdezte a csendőr. — 
„Mer tavai aszonta nékem hogy víziló!*  — 
monta a vádlott. — „Hinnye" — kajátott 
rá a kakastollas, — „és csak most jut eszi- 
be főbe ütni?" — „Igen" — aszongya Üveg
reszelő, — „tennap nézegettem a fiam os- 
koláskönyvit, oszt abba van egy kép a vízi- 
lórulí ..."

ÖRZSI: A szél üsse össze a bokáját!
BAKTER: Hát abbul mi Igaz, hogy a 

Szlaliny államfő aknra lenni?
LEPCSES; Lesz is, nyugott lehet
BAKTER: De vájjon ünnep lesz az a 

muszkák részire?
LEPCSES: Nézze csak, eccer odaát Pápó- 

ezon járt egy vándor föstőművész, oszt meg
alkudott Kummogó Retkes Bódizsárral, hogy 
lepingájja ölet életnaccságba. — „Hát osz- 
tán hogyan csinajjam a föstményt? — kér
dezte a vándorművész — „ünneplőbe, vagy 
csak úgy hétköznapi gatyába?**  — „Jobb 
ha gatyára vetkőzve csinájja" — tanácsúin 
Kummogó — „mer kár vóna összemázúni 
az ünneplőjil."

ÖRZSI: Oszt gyerünk aptya.
BAKTER: Hő. hői Arrul még nem szólt 

Lepcses szomszéd, hogy abba a Brazllijába 
is diktatúra lett.

ÖRZSI: Ugv áml Elnöknek kajátotta ki 
magút egy illető, még hozzá élete végéig.

BAKTER: Élete végéig? De meddig tart 
az élete?

LEPCSES: Hábizony Délámerikába ál
lamfő. meg mérges ember házába anyós 
nem igen szerelnék lenni.

ÖRZSI: Magam se.
LEPCSES: Tuggya hájjá, eccer az a Föl- 

hőrúgó Szimák Lajos összerúgta a port az 
anyóssóval. Hál amint éppen kezdi elka- 
nyaritani az öregasszony alleluja keservit, 
tévedésből űhozzájuk toppan be a halott
gém s fölkérdi: — „Hun a halott?**  —• 
„Nono**  — aszongya Fölhőrúgó — „még 
csak most vesztünk össze!" — Oszt Isten 
álgya.

megköti a férfipullovert és fordított, 
mikor nem a férjének adja..,

*
A kalapfronton pillanatnyilag a jel

szó : marad a magas!
A múlt héten egyik előkelő rrisz- 

tokrata hölgy 25 cm magas turbánt 
rendelt, amelynek hegyéről hátrafelé, 
miként a spanyol nőknél, sürü fátyol 
hullott alá. A modistine a rendelést 
szószerint teljesítette. Sőt: csucs- 
teljesitette.

Estélyi kalapnak pedig az elegáncia 
tökélye a —fátyol. Például egy hatal
masra méretezett, kerek sclyemfátyol 
zsenilia virágokkal, pettyekkel és bor
dűrrel.

A fátyolt egyszerűen ráborítjuk fe
jünkre, kissé felhúzzuk balszemünk

felett és megrögsitjük virággal vagy 
BtraBBS-cnattal.

A Nemzeti Szinház centennárís dísz
előadásain ugy éreztem magam, 
mintha háremben volnék... Csupa 
fátyollal letakart keleties frizurája 
hölgyet láttam.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.J
♦

A Petőfi Sándor-utca íl. sióm alatti Nádas 
kézimunkaüzlelben láttuk a legcsodásabb an
gora. angorett és egyéb divatfonalakat. Itt lát- 
luk a legtöbb kölni tanuló hölgyet is, amint 
legszebb fazonú ruháikat készítik megfelelő 
felügyelet mellett. Nádasról nem Írunk ajánló 
sorokat. Nádast minden jóizlésü hölgy ismeri 
és szereti.

★

A Calvin-téri Fenyves Áruház szenzációs e heti 
ruhaajánlata: Gyönyörű szövetruhák minden 
színben, 14.80, angoraszerii szövetrubák, kriim- 
mer dísszel, 19.50, csodaszép kötött ruhák 
14.80 pengőért. Aki hallott már ennél előnyö
sebb árakat, az nyújtsa fel a kezét! Jól van, 
látom, nem jelentkezik senki, tehát Fenyves a 
legolcsóbb! I!

Longwort Chambrun: 
Kitűnő barátom, 

Shakespeare
A Shakespeare-röl szóló kftnvvek élén rend

szerint egy rövid fejezet szerénykedik .Sha
kespeare, az ember" vagy hasonló címen Éle
téről megfoghatatlanul kevés és üres adat ma- 
rndl fenn. Műveiből semmit sem tudhatunk meg 
róla. Egy mód van csak, hogy Shakespeare-e, 
az emberi megsimerjük: ha a reá és korára 
vonatkozó adatok alapos ismeretére támasz
kodva megpróbáljuk — elképzelni. Ez nem 
boszorkányság, csak tudósnak és költőnek kell 
lenni hozzá. Mme de Chnmbrun ezt a kél tu
lajdonságot egyesit! magában. Shakespnrc életé
nek regényét ugy irta meg. hogy abban semmi 
kitalálás nincs, a művész csak az adatok össze
fogásában és értelmezésében él szabadságával. 
Ennek a könyvnek alapján először érzi azt az 
olvasó, hogy Shakespeare-!, az embert sikerült 
megismernie. A könyvel Benedek Marcell for
dításában Dante könyvkiadó vállalat hozta for
galomba.

Gál György Sándor:
A zene története

Hézagpótló könyv. Az eddig megjelent zene
történetek a tudós kutatóhoz szóltak, vagy a 
zenetanulóknak szolgáltak {anyagul. Gál 
György Sándor zenelörtéete — a nagy közön
ségó ... Egyszerűen, világosan beszél. És ami 
talán egy ismeretterjesztő irás legnagyobb 
erénye, — érdekesen. A hatalmas mű lapjain 
sorra éledtek a zenetörténet héroszai. Gál 
György Sándor a regényíró ihletével, a muzsikus 
rajongásával és a történész pontosságával 
mondja el Monteverde, Lully, IIHndel, Bneh, 
Rnmeau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Berlioz, Rossinl, Bel
lin!. Liszt, Wagner, Verdi, MuMzorgszkIJ, De
bussy éleiét.

A nagy mesterek életrajza azonban csak ke
ret, melyben az egész kor. stílus elevenedik meg 
minden eszmeáramlatával egyetemben. Meg
tanuljuk a flamand kultúra stílusjegyeit, meg
ismerjük a zenei barokkot, klasszicizmust, ro
mantikát. a romantikus másodvirágzásl. a szá
zadforduló szerteágazó törekvéseit, végigkísér
jük a hatalmas, évezredes evolúciót, melynek 
gyümölcse az európai muzsika.

Gál György Sándor könyve valóban hézng- 
pól'ó írás: azok, akik már foglalkoztak rene- 
tőrténrltel, e regénvesen lebilincselő irás jó- 
vollából felfrissíthetik tudásukat akiket pedig 
merőben uj területre kalauzol ez a mniika, azok 
nyugodan rábízhatják magukat az Íróra: — 
biztosszemfl, biztos itélelfl ciccrone vezeti a 
zenebirodalom zegzugos ösvényein. A váloga
tót! szép illusztrációkkal díszített mű Dante 
kiadása.

Mirko Jelusich:
Cromwell

Mirko Jelusich Cromwell-regénye a törté
nelem legtragikusabb, legsorsdönlöbb fejezetét 
mondja el. Azt a pillanatot —, azt a néhány 
évtizedes pillanatot — ragadja meg. amikor a 
már világbirodalommá nőit Angliában nz ural
kodó kezéből örökre kiesik nz önkényesen gya
korolt hnlalom. Az újkori Európa első forra
dalmát. amely nélkül aligha hullott volna le 
másfél évszázad múlva XVI. Lajos feje.

Ezt a forradalmat s ezt a közjátékot drama
tizálja regényében Mirko Jelusich. Tölrénelé- 
nek középpontjában n belülről, emberileg meg
világítóit Cromwell áll A dnrnbos, nehézkes, 
.kerekfejö" puritán lassan tolódik ai esemé
nyek homlok lőrébe

Cromwell története a legjobban megvál"* ’-' 
toll lárgy. ha az ember ma irodalmi formában 
meg akarja Írni a diktátor és a diktátum lé
lektanát Jelusich jó léleklsmcrö és az elbeszé
lés drámai hnlósnlnnk biztos Ismerőié Könvve, 
nmilv érdekes olvnn meggnndolkozfnló is Nem 
mondja el és nem is nini nrrn. hogvnn folvla- 
lódult Cromwell utóit nz angol királv és nz an
gol parlnment hnlnlmánnk kievvcnsulvnzó<'ft*n,  
de hiszen erre mngálól h gondol n mni 
történetét Ismerő olvasó - s annál nngvobb 
érdeklődéssé! merül el nnnnk n korszaknak a 
lörlénelébe. amikor a szabadság Irányába ki- 
'endűlt Inga vlssznlódult a cromwelll diktatúra 
felé.

E munkához Bálin Antal kitűnő tanulmányt 
irt a Cromwell-korabell Angliáról. A gazdagon 
llluszrtált szép kiállítású könyv Dante kiadás
ban jelent meg.
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Az OT7 adminisztráció jónak csődjéről, 
az öregek pénzének kidobásáról és Ön
a felügyeleti hatóságok fejetlenségéről

beszélt Peyer Károly
Vasárnap tartotta meg az Országos Társa

dalombiztosító Intézet idei közgyűlését, ame
lyet délelőtt kilenc órakor nyitott meg dr. 
Huszár Aladár.

DK. HORVÁTH ISTVÁN vezérigazgató 
beszámolt az intézet 1936. évi működéséről, 
bemutatta az 1936. évi zárszámadást és az 
1938. évi költségvetést, majd bejelentette, 
hogy az OTI egy év alatt tizenkétmillió 
pengő körüli összeget fizetett ki táppénzben, 
110 000 biztositottat részesített kórházi ápo
lásban, több mint hétezer beteget egy évig 
terjedő szanatóriumi ápolásban, 23 000 anyát 
terhesséid, gyermekágyi és szoptatási segély
ben. 9103-an részesülnek már öregségi, rok
kantsági, özvegyi és árpajáradékban és 
3,155.000 pengőt fizetlek ki eddig öregségi 
biztosításként. Az elmúlt két év alatt az in
tézet tizennégymilliőnál . többet szavazott 
meg építkezésekre. A vezérigazgatói jelentés 
szerint Magyarországon

336 biztosítottra jut egy orvos, ami a 
külfölddel szemben kedvező arányszám.

Jelenleg tizennégy OTI-épitkezés van folya
matban, további tizenhat indul meg a közel
jövőben. A támadásokkal kapcsolatban 
megemlítette a vezérigazgató, hogy az egyes 
eseteket kiragadva nem szabad általánosí
tani akkor, amikor

az egyes cselekben nem állanak fenn 
teljes mértékben

azok az okok, amelyeket az intézetnek tu
lajdonítanak.

A beszámoló után elsőnek
CHORIN FERENC

szólalt fel a nagyipari munkaadók részéről 
és megemlékezett arról,, hogy ebben az év
ben lelt

harmincéves a társadalombiztosítás és 
tízéves az öregségi biztosítás.

Fontosnak tartja, hogy az öregségi biztosí
tás tőkéjét úgy helyezzék cl. hogy az minél 
előbb visszajusson a gazdasági élet vérke
ringésébe.

A munkavállalók álláspontját
PEYER KÁROLY országgyűlési kép

viselő

csupán

ismertette.
— A közgyűlés nem egyéb — mondotta 

— az évi egyszeri panasznapnál, amikor
a munkaadók Is, a munkavállalók is el
mondják a panaszaikat, ami 

falraborsóhányás.
A javaslatokat hiába terjesztik a 
fiúmba, onnan még választ sem 
hiszen a tavalyi

negyven felterjesztés közül egy év alatt 
harmincötre nem érkezett válasz.

Kétszáznál több elnökségi határozatot nem 
hajtottak végre 1030 óla Ezek között van 
az Aggteleki-utcai házvétel is. Már 1932-ben 
elhatározták, hogy sürgősen meg kell vizs
gálni. hogyan történhetett meg, hogv

a 2-10.900 pengőért felkínált Deák Fc- 
renc-szátlőt 425.000 pengőért vásárolta 
meg az OTI. Még azt az Ítéletet sem 
mutatták be, amely súlyos megállapítá

sokat telt egyes főtisztviselők ellen.
— Mindez azért történhetett meg, — 

folytatta emelt hangon Pcyer Károly — 
mert az OTI felügyeleti hatósága

felügyelet helyett — rendelkezik és irá
nyit.

Hasításokat küldenek le például arról, hogy 
a kartotékokat kézzel írják le és ha igen, 
milyen színű tintával, hány tisztviselő üljön 
egy szobában és milyen zsinórt varrjanak 
az altisztek blúzára. Minden apró ügybe 
beleavatkoznak és ezzel megteremtik az OTI 
adminisztrációjának csődjét.

— Az OTI — miniszteri rendeletre — 
nu’n-’cn felmondás nélkül elbocsátott mint
egy száz orvost. .4 bíróság sorra megítéli a 
panaszos orvosok felmondási idejére szóló 
járandóságokat, kártérítést, perköltséget, ami 
eddig már

százhúszezer pengőt
tett ki. Az OTI jóelőre figyelmeztette a bel-

miniszté- 
kapnak,

a Társadalombiztosító vasárnapi közgyűlésén 
ügyminiszteri, hogy ebből az intézkedésből I Beszélt a rendelőkben használt hangról 
baj lehet, de az intézkedő belügyminiszteri arról, hogy néhol az orvos olyan hangotbaj lehet, de az intézkedő belügyminiszteri arról, hogy néhol a: orvos olyan hangot ül 
tisztviselő nem merte hibáját bevallani és az I meg a beteggel szemben, aminek hatására 
OTI most fizethet. megszűnik az orvos iránti bizalom. A büro-

Pcyer Károly ezután igy folytatta éles-' kratizmus megakasztja és drágítja az admi- 
* nisztrációt.

— Komoly és pártatlan felügyeleti ható
ságra van szükség, — folytatta beszédét 
Pcyer — nem ellenőrizhet a belügyminiszter, 
amikor ö is intézkedik. Szakfelügyeletre van 
szükség, olyanra, mint amilyen az Állami 
Munkásbiztositási Hivatal volt.

Peyer Károly beszéde után n kisipari 
munkaadók nevében Füredi Lajos beszélt, 
majd a keresztényszocialista munkavállalók 
nevében Lillin József titkár szólalt fel. Vági 
István és Dombay János beszédei után 
Horváth István vezérigazgató a felszólalá
sokra válaszolva, kijelentette, hogy

konkrét panaszokat kér, amelyeket 
legszigorúbban ki fog vizsgáltatni 

meg fog toréiul.
Több felszólalás és indítvány után a 
gyűlést az elnöklő Huszár Aladár bcrckesz- 
tette.

hangú beszédét:
— A felügyeleti hatóságnak félő gondos

sággal kellene ügyelnie, hogy az öregségi 
alap eddigi százhuszmillió pengője, köny- 
nyclmü kölcsönök kiadásával el ne vesz- 
szen. Ezzel szemben a belügyminiszter erő
szakos intézkedéseket tesz és arra akarja 
kényszeríteni az OTI önkormányzatát, hogy 
többmillió pengőt adjon a balatoni fürdők 
tatarozására, ami azt jelenti, hogy ,,/ia te, 
önkormányzat, nem dobod ki az öregségi 
pénzt, kidobom én, a belügyminiszter". Bi
zonyíték erre, hogy az egyik kölcsönkérő 
például nem fizetett járulékot és amnesztiái 
kért. Igazolta, hogy tönkrement. A minisz
ter azonban ennek a kölcsönkérönck is köl
csönt akar adni a: öregek pénzéből.

Pcyer Károly ezután kifogásolta
a felügyeleti hatóságok fejetlenségét és 
azt, hogy a székház építésénél pénz

pazarlás folyik.

Szemák Jenő a budapesti 
büntetőtörvércyszék elnöke, 
Gadó István 
elnök lesz

kúriai tanács
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap Igen 

érdekes információkat szerzett azokról
a személyi változásokról, amelyek a leg
exponáltabb birói állásokban lesznek a 

közeljövőben.
Értesülésünk szerint a királyi Kúria bün

tetőosztályának két tanácselnöke: Loyczcll 
Kálmán és Polgár Viktor nyugalomba vo
nul.

A Loyczcll-tanács elnökéül Gadó Ist
vánt, a budapesti büntclőlürvényszék 
cinükét nevezik ki, mig Gadó helyére dr. 
Szeműk Jenő táblai tanácselnök kerül.

A büntetőtörvényszék másodclnöki állása is

7
mercjümk siemi 

napos ausztriai tartózkodás alapján 
40% oda utazási kedvezmény 
40% visszautazás! kedvezmény 

az Osztrák Szövetségi Vasutak útvonalain. 
Kisebb téli sporthelyeken penzióárak S fi.-tőL 
Számos menedékház. Modern függővasutak. 

Elsőrangú síiskolák.
Karácsonykor olcsó csopor.os utazások.

Forfait Utazási Iroda
V., Mária Va éria-utca 13 

Osztr&k Forgalmi Iroda 
Budapest, VI., Andrássy-ut 28.

Százhúsz budapesti ügyvédet 
töröHek tegnap a kamarából

Ujabb megdöbbentően szomorú eseménye 
van a budapesti ügyvédtúrsadalonmak: 
százhúsz ügyvédet töröltek a kamara tagjai
nak sorából. Százhúsz ügyvédcxisztcncia 
megsemmisülését jrlenti ez, mert köztudo
mású, hogy kamarai tagság nélkül ügyvédi 
gyakorlatot nem lehet folytatni.

A királvi Kúria ügyvédi tanácsa elölt dőlt 
el ezeknek az ügyvédeknek a sorsa. A tör
vényes rendelkezése’ nck megfelelően a ka
mara legutóbb 180 olyan ügyvédet törölt 
tagjai sorából, akik tagdijaikat mindezidáig

a 
és

köz-

megüresedik, mert dr. Patay István jövő év 
elején ugyancsak nyugalomba vonul. A má
sodéi nő ki állást dr. A védik Fílixxel, a bün
tető járásbíróság jelcn'cgi elnökével töltik be. 
Avcdik utóda minden valószínűség szerint 
dr. Csilléry Kálmán lesz.

A legfelsőbb bíróság egvik jelentős pozí
ciójában ugyancsak változás várható: vitéz 
Szcntkulhy Istvánt, a Kúria elnöki tanácso
sát az egyik polgári tanácsba osztják l>c és

az uj elnöki tanácsos Paula? Gyula 
táblabiró lesz,

aki most az igazságügyminisztériumban tel
jesít szolgálatot.

megfizetni nem tudták. Ezek közül hatvanon 
a törlésbe belenyugodtak, de százhúszon fel
lebbezéssel éltek a Kúria ügyvédi tanácsá
hoz, ahol tegnap tárgyalták ügyeiket.

Az ügyvédi tanács u fellebbezéseket el
utasította és igy jogérvénycs lett a ka

marai tagságból való törlés.
Erről a megdöbbentően szomorú esemény

ről vasárnap megkérdeztük
a budapesti ügyvédi Kamara több vezető 

tagját,
akiktől a következő felvilágosítást kaptuk:

— Minden ügyvédei mélységes szomorú
sággal tölt el a százhúsz kartárs tragikus 
sorsa. A Kúria ügyvédi tanácsát köti a tör
vény és másképpen nem határozhatott. A 
törvényes rendelkezések azonban még egy 
utolsó módot adnak arra, hogy a törléstől 
eltekinthessünk. Természetes, hogy ezt az 
utolsó módot megadjuk kartácsainknak. 
Még vasárnap intézkedés történt, hogy

a százhúsz ügyvédet a kimaró levélben 
szólítsa fel, hogv három napon belül a 
hátralékos tagdíjat fizesse be. Azokat 
nz ügyvédeket, akik ennek az utolsó fel
hívásnak sem tudnak eleget tenni, kény
telenek vagyunk törölni a tagok név
sorából, a törvényes rendelkezéseknek 
megfelelően, ezeknek nevei még a héten

nem volt
még abban a szaküzletben, ahol testápolási 
szerelt vásárolni szokta és nem kért

5 darab 48 filléres, vagy
2 darab 72 filléres

Diana fogkrémet
s ehhez hozzá

1 doboz 72 filléres

Diana púdert
tetszés szerinti színben

mindössze 1.44 pengőért.
Pedig a Diana-pudert Igy tulajdonképpen el
lenérték nélkül kapja s ennek az a célja, hogy 
egyszor minden kockázat és befektetés nélkül 
saját magán kipróbálhassa. Meg fog győződni 
róla, hogy a Diana-puder minőségben és 
árban verhetetlen magyar készítmény, mely 
a legjobb külföldi gyártmányokkal lagelább 
Is egyenrangú Az arcbőrhöz krém nélkül 
Is hamvasan tapad, nem pereg le, a ránco
kat, pörsenéseket, mitesszereket és egyéb 
szépséahibákat tökéletesen eltünteti, vonzó, 
tartós Illata van, minden egyéni színárnyalat
ban kapható.
E propaganda akció keretében, mely novem
ber hó 30-lg tart, mindenkinek alkalma van 
egyszer kipróbálnia és biztos, hogy aki egy
szer használta, állandóan híve marad
Azok között, akik kipróbálás után az ered
ményről Írásban beszámolnak és legtalálób
ban megindokolják, hoqy miért jobb a Diana- 
ouder annál a készítménynél, amelyet eddig 
használtak, külön jutalmakat oszt szét aDIANA

Ipari és Kereskedelmi R.-T 
Budapest, XIV, Angol-u. 19.

a hivatalos lapban megjelennek.
— A szcrcncsétlcnsorsil karlársaink ér

dekében több életrevaló és figyelemreméltó 
akció van készülőben. Igv tervbe van véve, 
hogy az ügyvedek közmeghizatásból járó 
liszt-Jetdijait, amelyekről a legtöbb ügyvéd 
könnyűszerrel lemondhat, bajbajutott kar
társaink megsegítésére, tagdijhátralékaik 
rendezésére fordíthatjuk.

Évente ötvenötezer pengő! tesz ki az 
ügyvédek küzmcghizatásl dija, ha ezt az 
összeget Ilyen szociális célra fordíthat
nánk, sok ügyvéden isztcnclát meg le

helne menteni.
Többen felvetették azt a tervet, hogv na
gyobb intézmények, társadalmi alakulatok, 
kaszinók, klubok utján is mozgalmat kell 
indítani, amely az önhibájukon kiviil bajba
jutott ügyvédek exisztcnciáját megment
hetné. Máris komoly tárgyalások folynak 
cz.cbnek az. akc’óknak sürgős lebonyolítására 
és bízunk azok eredményességében.

Elkobozták 
a „Harc” című 
nyilas röpiratot

A budapesti törvényszék vizsgálóbirája az 
ügyészség indítványára szombaton este le
foglalta a Győzünk ciinü szélsőjobboldali 
röoiratot. Érdekes, hogy vasárnapra virradó 
éjjel crty másik, hasonló szellemű röpirat 
ellen törl 'nt ugyanilyen intézkedés : az 
ügyészség indítványára ii törvényszék vizs
gálóbirája

elrendelte a „IIar.',“ cimü nyilaskercsz- 
les röpirat lefoglalását.

Az intézkedésnek az az indoka, hogy az. 
ügyészség véleménye szerint a Harc 

hitlelckezct és katonaság ellen való 
Izgatást

követelt el és rágalmazó cikket közölt 
Knox budapesti angol követről.

----------------------------------------------------

KOVÁCS ISTVÁN 
koncertszámai

Érdy Rózsi 6n Gábor Baby 
chansonokkal<------------------ J



A SZOMBAT -VASAtWAF me'jtarMI 
hö.gfib'ijnoi.ság ,,/ni.i főpróbáján" adódóit 
a: alábbi szép kioszlás, amelynél a félve- 
váré, a legjobb magyar hölgy játéka-
v.'nxr< Aratódé Beregi Aliccta, a bajnok
éi ont kapitányára, n: a nehéz feladat 
\irult, hugi előre meg kelleti látnia a: el- 
..ne tervezett remek ellen játékot. hevés já
tékos akad még a fér fűik, köt öli is, al.i l)il 
helyén ezt a ragyogó műveletet ilyen szé
pen meg tudta volna oldani.

Oszló: Dél. Kelet - Nyugat beliben.
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A licitálás menete:
Dl-L NYUGAT észak KELET

passz passz passz 1 káró
1 pikk 2 kór 2 pikk 4 kör
4 pikk passz passz kontra
(Észak -Dél helyesen menteit a tnnnsban,

miután kenés reménye leheteti volna a négy 
kör megbuktatására és másrészt nagyobb 
bukás nem látszott valószínűnek/) A kon
trázott négy pikk ellen Nyugat káró 8-sttl 
indult. Kelet az ásszal ütött és a káró dá
mát hívta vissza, melyet n királlyal a kéz
ben ütött a felvevő, aki kis treffet hívott, 

‘átment a királlyal az asztalra és onnan 
aduznl kezdett. ,4 pikk 2-csbe Kelet termé
szetesen a IO-cst tette, Dél ütötte a király- 
lyal, melybe Nyugat a fl-cst adta. Dél most 
agy pillanatra megállt és gondolkodni kez
dett. Próbálta kiszámítani Kelet lapjait és 
rájött arra, hogy a Kelet kontrája főkép
pen az adu A., /»., 10-escn alapszik, vissza 
kell tehát mennie az asztalra, hogy az adu
zást onnan folytassa az ász ellen. De azt is 
megállapította, hogy Keletnek maximum két 
treffje lehet, Icb--: ha most treffel újra az 
asztalra megy é:. onnan adut !:iv, Kelet beüt 
az adu ásszal, ütésbe hozza körrel Nyuga
tot és lop egy treffet, már pedig ez cselben 
menthetetlenül megbukja a négy pikket. — 
Meg kell tehát akadályoznia, hogy Kelet
nek legyen mivel átadni nz ülést, akkor a 
felvétel menthető' Ezért kihívta szingli kör
iét! és ezzel kikapcsolta Nyugat beütését. 
Ezt ütheti Nyugat és ha tetszik litvhát tref- 
fet, vagy bármi mást. Ila valóban treffet 
hiv vissza, nyugodtan üthet az asztalon és 
onnan adut hívhat. Kelet hiába üti az ász- 
szal és hiába igyekszik partnerét sürgősen 
ülésbe hozni, ez mái nem lehetséges.

Dél ezzel a játékkal teljesíteti, meri csak 
egy pikkel, egy kört és egy kárát adott ki 
s valóban megérdemele kitűnő játékáért 
partnernőjénvk. Jlobicsckné gratulációját és 
a llélföi Napló C heti Brávóját!

¥
AZ IDEI NÖH.SAPATBAJNOKSÁfi szombat 

este ti órnkor n Királyt Magyar Autó Club dísz
termében sok néző és kevés résztvevő jelenlé
tében metíkczdOtlö'l. Csak bárom csapul neve
zett: n DSC. (Arii(óné. liánóné. Dióslité és Ito- 
blewkné), n Mac— Dinbe kombinált (ilr, lludn- 
vrrnlgné, Nemeimé, Cobenné, lhr’erné) és nz 
Újpesti OrvoM KiinzIiió (dr. Selmeczlné, dr. 
Sárin', dr. Srefftillé, dr. Tátimé és dr. Wor- 
srhákné). Éjfélkor befejeződött iiz első félidő, 
élen van a DSC. k'tliníi remek együttese, oki
két klubjuk lirldgr MakoMlálvánuk figyelmes 
vezetője gvUnytirll ►.íegfllMokrokknl lepett mert. 
Eddig Mól n tárgyilagos tudósítás, melynek 
vérén meg szoktuk dicsérni árokul, okik ön
zetlen és ídmdsiVcos munkával megteremtették 
n verMiiy előfeltételeit. Most nzonhnu nem dl- 
csérl’e'Mnk, mert o rendezőség — Jelen esetben 
a llrldgc Szövetség tllkdrsógn -- nem érdemel 
dicséretet. Amint mis iilknlomkur őszinte kri
tikaként dicsérnünk kelleti a szövetség mun
kásságát, most ngyunii'.*y  állapit luk meg, hogy 
a rendezők éppen olt hnrtyldk nbbn a munkát, 
nliol az Igazi rendezésnek kezdődnie kellett 
volnai meghirdették u bajnokságot, kikiildl'k 
a meghívókat. de hogy ezek a meghívók papír
kosárba Kerítitek**,  miIv sem. azzal már sen
ki --ni v'rfldOll. Igy történt, hogy a fejlett női 
bil'.h'es-mrt mlndlissze három csapatot küldött 
Mtromnóba a hivatalos magyar bajnoki rím 
elnyerésére! Pedig tehetséges női l>rld>'előlnk- 
ből kllcnc-th csuualra Is bőven telnék! (A huj- 
nokság végső állását hírrovatunkban közöljük.)

♦
AZ EVEZŐSÖK bridgtcsapntvcrscnye talloll le 

nt elmúlt héten <» Margitsziget pesti oldalán 
lévő evezős egyesületek részvételénél. Első leli 
a ' emzrti Hajós Egylet, második a Hungária 
és harmadik a Pannónia. A versenyt dilkinxztó 
vurtora követi t. A szövetség figyelmét szeret 
nénk felhívni arra a kitűnő anyagra, amely 
ezen a versenyen rfszlvetl.

Gyermekzsurra
apró ajándékok, meglcpetésok. TomboluHrijwii
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^tózatos méreteket öltött 
a Sajó áradása!
Húszezer hold víz alatt

Miskolc, novcmlrr 14.
(A Hétfői Naptó tudósítójának telefon

jelentése.) Ieisőborsod népe ismét u rémü
let napjait éli és ii fenyegetett fa hűk lakói 
három napja éjjel-nappal talpon vannak, 
Fogy harcoljanak az ellenük törő vízórádat- 
tál A Sajó áradósa vasárnapra hihetetlen 
méreteket öltött és

jóval túllépte n múltban történt árvíz
katasztrófák méreteit.

A Sajó vízállása. nm/dy rendszerint 1.20 
méter, most elérte a 4.60 métert. Vasárnapra 

több mint hiuHiczcr hold került viz nlá 
és Crtnrévétől fiirelé valóságos tenger 

n vidék,
amelyre egyre hull a hó. V^harzó hóesésben 
folyik mindenfelé a mentési munka. Nincs 
falu, amelynek határát ne öntötte volna cl 
a viz és a legtöbb község belsejébe Is beha
tolt az áradat.

Legsúlyosabb a helyzet Sajónémetl és 
Hitközség környékén. Ezen a két helyen 
törte út a Sajó n gátakat s elárasztotta 
Sajónémetl, Hétközség, Sajóvelezd és Dubi- 
csány községeket. A

két méter magas víztömeg sok helyen 
elöntötte a házukat is, amelyek közül 

rengeteg beomlott.
Különösen szorongatott volt a helyzete Hét- 
község lakossága egy részének, akik még 
szombaton a templomba menekültek és éle
lem nélkül fagyoskodlak, mig vasárnap késő 
este csónakokkal kimenthették őket.

Bánré vét ól-— Miskolcig 
huszonnégy község területét öntötte el 

a Sajó árja.
Bánrévc-Őzd és Bánréve-Fülck között va
sárnap is szünetelt a vasúti közlekedés. 
Emberfeletti küzdelem folyt a vasárnapra 
virradó éjszaka l'ulnokon. ahol az árvíz a 
gőzmalmot fenyegette, amelyben négyszáz 
vágón búza van beraktározva. A fél község 
lakossága dolgozott a gátakon és eddig si
került megmenteni a malmot. Hasonló volt 
a helyzet Űzd községben, ahol a Hangony- 
palak áradása a gyárat fenyegette.

Borbély-Maczky Emil főispán vasárnap

Letartóztatták
a szekszárdi haramia 
menyasszonyát

Szekszdrd, november 14.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Páncél János, a sopronkőhidai 
(egyházból megszökött haramia, akit szom
baton Szekszárdim elfogtak, vasárnap rész
letes vallomást telt ii rendőrségen. Elnfon- 
dolla, hogy Vas Imre nevű társával együtt 
leütötték a fegyházört, átmásztak a keríté
sen,

a mezőkön n madárijesztőkről lehúz
ták a rongyokul, azzal cserélték ki rab

ruhájukat, 
azután nekiváglak nz Útnak.

Előbb Vassal, azután egy Simon András
0

88 éves matróna 
halálos szerencsét*  
lensége az utcán
Vasárnap reggel a Szent István-kórhóz 

igazgatósága értesítette n főkapitányságot, 
hogy a kórházban meghalt Parádi Vcncelné 
88 éves magánzónő, akit nz esti órákban 
szállítottak be a mentők. Az Idős urlasz- 
szonv különös baleset áldozata leli. Pnrú- 
diné idős kora dacára is naponta kétszer 
elment a Mária Terézia-lércn lévő plébánia
templomba.

Szombaton influenza tünetei mutatkoztak 
az idős asszonyon s család ja kérte, hogy 
maradjon otthon, mert az utcán még job
ban megfázik. Parádiné azonban azt han
goztatta. hogy elmegy u templomba, majd 
csak jobban lesz. Végighallgatta a litániát 
é» utána, amikor kijött az utcára,

elszéJült.
A járda széléről leeseti nz úttestre és esés 
közben a szerencsétlen Idős asszony

eltörte a jobb combját, azonkívül a le
jét bezúzta a lúrda szegélyébe.

Azonnal nagy tömeg verődött össze a sze
rencsétlenség hírére, értesítették a mviilő- 
kel is, akik első segéllyel látták el n ma!ró
nát, majd kórházba vitték. Parúdiné h mén 
töautóbnn még eszméletnél volt, később 
nzonban kiderült, hogv

belső verőéit is aoeavcdctt 
és nt éjszaka folyamán belehalt térüléséhc

körútra Indult, hogy végigjárja az árvizsuj- 
lott'i vidéket. Autóutját azonban csak ilosz- 
szuré'ig folytathatta, mert az áradat olyan 
nagy, hogy ettől a községtől kezdve már 

az országutakat is elöntötte a két mé
ter magas víz és ez a vidék teljesen el 

van zárva a külvilágtól.
Ide a‘katonaság vonult ki csónakokkal és 
nagy erővel folynak a mentési munkálatok.

Miskolcon vasárnap reggelre váll veszé
lyessé a helyzet. A Csorbatelcpen, ahová 
tavasszal is betört az ár, egész éjszaka dol
goztak és épitetlék a gátakat. Hajnalban 
azután

a hirtelen emelkedő víztömeg másod
percek alatt elsöpörte az egész, éjszaka 
munkáját, betört a telepre és a gátak 

fölött még egyre zudul a víz,
A telep házai kétméteres vízben állanak és 
az elhagyott vidéken lakásokból kihordott 
bútorok, elpusztult háziállatok tetemei úsz
kálnak. Az áradás elöntötte a miskolci rádió- 
Icadótclcpct is.

Életveszélyes helyzetbe került vasárnap 
hajnalban a Bolgár-tanya és a Tóth-tunya 
lakossága. Érdig még az árvíz soha nem 
jutott el idáig, úgyhogy váratlanul lepte 
meg őket a veszedelem. Az áradat elöl

a háztetőkre menekítitek
és különböző Jelekkel próbálták a mentő
csapatok figyelmét felhívni, azonban a nagy 
hóesésben nem vették észre őket. Nagyso
kára

sikerült a tetőkön tüzet gyujlanlok, 
amire már felfigyeltek és csónakokkal se
gítségükre siettek.

A viz magnssága 
vasúrnup délután is emelkedett 

s már centiméterek választják el a Vav-uli 
barakkteleptől, ahol százötven család lakik. 
Állandóan építik a gátakat, de egy-két centi
méteres emelkedés esetén ezt a részt is el
önti a viz. A felsőborsodi árhullám megér
kezését hétfő reggelre várják és ebben az 
időpontban dől cl, hogy sikerűi-e Miskolc 
környékének a nagyobb árvizkatcuzpófát el
kerülnie. A Hcrnád és a Boldva is nagyobb 
területet öntöH cl.

nevű csavargóval sorozatos b, két, lo
pásokat, rablásokat, utónálló tok:.t követett 
cl. majd elvált társától és Szckszárdra ment. 
Menyasszonyának, fNagy Károlyné szü
letett Béke Teréznck kerékhegyi lakásán 
húzódott meg, innen járt „kirándulásaira", 
betörő- és tolvajkalandokra, amíg azután 
elfogták.

A vallomás után n rendőrség 
fogolyszükletés miatt Irtat ióztatta 

Nagy Károlynál,
valamint nz asszony fivérét, Beké Józsefet 
és ennek a feleségét is, akik szintén isme
retségben álltak Páncél Jánossal.

Egy fillér haszon nélkül 
tíz évig illant a levegőbe 
a karcagi földgáz

Karcag, november 14.
fA Hétfői Napló tudósilófálól.) A karcagi 

halárban 1927 őszén mélyfúrásokat végez
tettek. A bcrekl halárrészen a fúrások so
rán nagykllerjcdcsü földgázmezőt és hŐ- 
vizet találtak.

Mcgállapítolták, hogy a földgázkutak 
évente egy és félmillió köbméter gázt tér 
tnelnck.

A gáz azonban, anélkül, hogy egy fillér 
hasznot Is látott volna belőle n város, 

kihasználatlanul Illant cl fis évig.
Most az iparügyi minisztérium engedélyt 

adott egy’ részvénytársaságnak «z ipari te
lep létesítésére. Ez ügyben beszélgetést 
folytattunk dr. Sánta Miklós polgármester
rel, aki kijelentette, tudomása van arról, 
hogv az Ipnrllgvl minisztérium vegyipart 
üzem létesítésére engedélyt r.dott Karcagra.

— Értesülésem szerint — mondta a pol 
gármeslcr — a Karcagon létesilondő ipar 
telepen

búzából és tengeriből fognak keményí
tői előállítani.

A telep a bcrekl gózkvtakhól nyert földgáz 
energiát fogja felhasználni a gépek hajtó 
sára.

A karcagi föhl(,; .bél ilyenformán mosd 
már jelentékeny bcvcteltöbblethcx jut a 
város.

Budipert, IMI norenü*,  jg,

A HÉT ZENÉJE
A HEGEDŰNEK vannak varázslói, akik 

a filigrán hangszer valószinütlenül vékonyra 
faragott testéből pusztító viharokat, féléid 
metes erejű Szenvedélyeket hívnak elő. Van
nak azután virtuózát és vannak szerelmesei 
a angszerek királykísasszonyának, Milstein 
hegedűje tegnapesti hangversenyén a meng- 
i gci magasságokban járó érzelem világot 
átölelő és mindent magába szívó aa|dtowd- 
gait csillogtatta meg a szemünk előtt. Mu
stéin mámoros tüze elhamvasztotta Brahms 
józan mértéktartását és a csillagokig fokozta 
Goldmark D-dur hegedűversenyének izzó 
szenvedélyességét. Milslcin hegedűiének 
éneke mindent egységbe olvasztó harmóniát 
teremtett: eltűntek az egyes értelmi és ér
zelmi egységet képező részek közölt a csen
des átmenetek, a szükségmcgoldásu téma
ismétlések. Milstein művész, költő, akinek 
belső világa, lelkének egei és napjai útra
gyognak a külső sötéten, akinek lágy érzel- 
messége és csorbít hatatlan, nagyszerű hite, 
harcbaszáll és győz a széjjelesö, alsóbb és 
felsőbb fokúra tagolt, néha az alaktalan 
ösztönökre mutató müveken. A ragyogó 
filharmóniai esten fcluöl Prancls Catscl 
zongorajátékában is felismeri ők, hogy erő 
és forma van a szellemében. Technikai fel
készültsége még távolról sem teljes, falán 
nem tesz sohasem nagyhírű művész, mert 
olyan bűnös tunyaságban ülte meg a zongo
rát, mint lógószárnyu varjak a fák ázott, 
letarolt gallyait. Róbert Pál karmesteri pál
cája szörnyű dübörgést szuggeráló bottá 
merevedett kezében legutolsó hangversenyén. 
A „Mesterdalnokok" nyitányát még soha 
nem hallottuk úgy clharsognl, mint ahogy 
azt a kitűnő Hangversenyzenekar vidékies 
kürtösökhöz hasonlóan, elrccsegle. Megille- 
födve, a régi nagy művésznek kijáró tiszte
let hangján írhatunk csak Riccardo Slrac- 
ctariról, a milléniami idők bariion csillagá- 
gáról, Caruso partneréről, aki hatvannégy- 
éves korában eljött ide. hogy visszaálmodja, 
ha csak két estére is, a dicső sikerekben 
qazdaq múltat. Mindegyikünk közös nagy el
lensége, az idő által leterttett hős ő, akit 
hősiessége tüzel és emel fel a porból, hogy 
harcba szálljon e kíméletlen ellenféllel^ 
Riccardo Slracciarl egyénisége iüzoszlop 
volt, amely világitolt, mint lágyult lángok 
az éjben, de örök törvény, hogy a fényt 
sötétség követi és minden elveszti ragyogását,

*
HUBAY JENŐ emlékestjére az Opera a nagy 

mester legelső és legutolsó müvét, a „Cremonai 
hegedűs"-! és a >Milói Vénu»z"-t tűzte műsorra. 
A kél t nagysikerű mű közül a Cremonai hege
dűs ni színpadi rendezésben és u/ szereposztás
ban került szinte. Hubai) ifjúkori müve oz ál
dozatos szerelem megindító romantikáju me
séje. Mese, mely éppen Hubay nagyon is erő
teljes talafból eredő fantáziája miatt minden 
erejéből azon oan, hogy igaznak fogadjuk el. 
Oláh Gusztáv színpadképe és rendezése pedig 
a mcseszerűséget hangsúlyozza l:i. Tamási 
Ilonka igen szép hangú és kellemes megjele
nésű énekesnő.

FVHTVXNr,LBR Haydn „Tetemlli-
oratóriumát dirigálja a jövő héten BécsbeUi 

tcnorszólamot Pataky Kálmán énekli.
♦

OROSZ JÚLIA mint Susanne, Lcndoay An
dor mlr.t Almavtva voltak a tegnapesti „Figaro 
házassága" ctniü operának a hősei. Orosz haj
lékony és illnziot kellő hangián megindilóan 
szóltak a szerelmes Susanne elbáfoló dallamai. 
Lendvay gráfja embcrgyűlőlkődő és szenvedé
lyes, olyan, amilyennek Mozart a nuomorhai., 
amiben élt, a kíméletlen nogyurat csak meg- 
álmodhatta.

♦
A VÁROSI SZÍNHÁZ népies zenekari dél

előttié alig emelkedett fel addig a nívóig, 
melyei az Ilyen hangversenyekkel szemben 
támaszthatunk. A kitűnő Márkus Dezső mint 
pedagógus sokkal nagyobb fclenfőségil egyé
niség, mint karmester és igy érthető, hogy 
dirigálásai nélkülözik az átütő, szuggcszliv 
hatást.

¥
Waldbauer-quartett holnnp, Z. 8. Közr.: P.

Jámbor Ági. (Rózsavölgyi.)
Dr. Lelsen László

Színes otamln és SOOom. széles krém fUgcröny-*  
anyagokolcsó eladása.Míg a készlet tart. Bút°r- 
szövetek,velúrok ésaz összes kárpItoskcIlékeK 
VÁGÓ ARNOLD ÉS TÁRSA 
VI., Knmmermayer KAroly-u. 10.
(Evangélikus * í v b i I * n ü I • t)

— * ZniMkUtfa A rWA wk.l'J*-
lúsógát ii gyskorlnt számára egyre szélesebb 
kőiben veszik igénybe, tgv például Igen értékes 
szolgálatot lesz a rádió az idegen nyelvek <’!• 
•ajátiláoónál. de különösen n zenriiklnlósniu. 
Rádión a világ legnagyobb zeneszerzőinek őrök- 
beeső müveit a legkiválóbb előadóktól hallhat*  
juk ntlhoiHinkhHn. A hnngkorrekrlós rádióknál 
a senel hangok minden erősflcsí fnkozsdhau 
ponloiRa az eredeti értékí’kbcn jutnak fülünk*  
höz, ellcnléfl>en n régebbi hrlvzctlcl nmikof 
is n teljes hangskála egyenletes erősítése mit*  
tán rémek foknZHlbnn hbonvow hangok 
emberi fül száméra (dicsen elvesztek í'x hl*  
tűnőén megfigyelhető, ha cgv régebbi kés/ÜM*  
ket áasschasonlftank a hímgkorrckclrts Orion 
86-as vagy M-es tfpnsú rádiókkal Mindén 
Orion rádlókcreskcdfi készséggel bemutat}*  •• 
szakszerű felvlMgosttóssal szolgál as érdeklő*  
(töknek.
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Budapest hó alatt!
Másfélezer hómunkás 
fa karit ja a pesti utcákat 

A vasúti k&xlskodésben nincs fennakadás
Vasárnap kcset'. ’• első hó Budapesten. 

Peigel he*  órakor kete-odött n havazás és a 
déli órákig sűrű pelybekben hullott alá a 
hó. Délután eső váltotta fel a havazást és 
az esti órákig szitált az eső.

A főváros utcáit mór kora délelőtt sáros, 
havas viztócsák borították.

Egyes villamosmegállóhelveken olyan sár
tender volt, hogv a kocsikra alig lehetett 
felszállni. A közönség sokat bosszankodott, 
szitkozódott, de sok derűs arcot is lehetett 
látni a vasárnapi pesti utcán és villamoso
kon:

a sí-sport hívei jókedvűen indultak a 
budai hegyek felé.

Reggeltől délig valóságos népvándorlás volt 
n svábhegyi, a jánoshegyi sitercpek felé 
Ezrével keresték fel n síelők a budai hegye
ket. Délelőtt rengeteg hóláncos autó is út
nak indult a hegyekbe. A Jánoshegyröl azon
ban igen sok autónak vissza kellett fordul
nia, mert a hatnlmas bótömeg szinte lehe
tetlenné tette a közlekedést.

Végre déli egy órakor megérkeztek a 
hóseprők és hóekék, megtisztították az 

Utakat
s most már az autók is zavartalanul juthat
tak fel a Jónoshegyre. A Svábhegyen és a 
Jánoshegyen síelésre kitűnően alkalmas, 
20—30 centiméteres hó esett és a többi he
gyeket is magas hó borította.

Megkérdeztük
Balló Alfrédet, a Székesfővárosi Köztisz

tasági Hivatal Igazgatóját:
müven Intézkedések történtek a hó eltakarí
tására 1

— Egészen szokatlan november első felé
ben ilyen hatnlmas havazás — mondotta az 
igazgató. — A kora délelőtti óráktól teljes 
erővel dolgoztunk az utcák rendbehozásán. 
Háromszázhetven rendes munkás dolgozik 
is 1120 rendkívüli hómunkást vettünk fel, 
•W 1">W

körülbelül másfélezer ember tisztítja 
a fővárost.

Hatvan darab lovas hóeke, 19 motoros hó- 
eke; 12-möttitos seprő van üzemben. Este

Irodalmi affér
Petőfi és a cigánylány körül

Schöpflin irodalomtörténetét bírálták a Petőfi Társaság ülésén
A Petőit Társaság vasárnap délelőtt elő

kelő és nagyszámú közönség részvételével 
tartotta novemberi felolvasó ülését. Az ülé
sen Császár Elemér elnökhelyettes mondott 
megnyitóbeszédet, majd Havas István rend
kívül érdekes főtitkári jelentést terjesztett 
elő.

A többi között ismertette, hogy Kolozs
várott nyomtatásban egy színmű jelent meg, 
amelyben a szerző

Petőfit és a koltól clgányleányí, Plla 
Anikót oly kapcsolatba hozza, 

mintha ez a kóbor cigányleánv inspirálta 
volna Petőfit a „Szeptember végén" cimii 
gyönyörű versének megírására. Ezt a min
den alap nélküli ’ koholmányt a Pcfő/Lkul 
túsz nevében a Petőfi Társaság vissznuta- 
*itja s elismeréssel hivatkozik az „Erdélyi 

’Muzeam" folyóiratára, amelyben Kristóf 
cVörgy egyetemi tanár kimutatja, hogy ez 
a tény —
Meztelen ember fantasztikus 

botránya a Hol Ián-utcában
Vasárnap reggel fantasztikus botrány zaj

lott le az C jll pót városban. A Hollán-iüca és 
•Srlffef-utca sarkán négyemeletes bérpalota 
*pül. Az épület egyik szögletében ideiglenes 
hajlókban laknak a munkások. Reggel hat 
ófa tájban egyszerre csak klvágódotl a 
mt!nkásh.kás ajtaja, berontott egy derékig 
meztelen férfi és lármázott, kiabált. Az ál
mukból tülriadt munkások nem tudták, ml 
*örlénl. A kiabáló ember

rávetette magát a munkásokra, nagy 
kavarod'- ég verekedés támadt, közben

Café Skócia Iov0*lcül0nl»o e*s60ek

*Su<toy Gyurka műzsáXi.”'''1”3 Vezető: Moiay Óin

tízig ez a létszám van az utcán, este 10 órá
tól reggel 6-ig ugyanekkora létszámmal dol
gozunk tovább, fia ulabb havazás nem lesz, 
hétfőn reggelre megtisztítjuk a főváros ut
cáit a hólétől.

Érdeklődtünk
az Állcmvcsvtak Igazgatóságánál is: 

a vasúti közlekedésben volt-e fennakadás? 
A következő választ kaptuk:

— Az esti órákig nem érkezett jelentés 
a MÁV PazUftcságához a vasúti közle
kedésben történt zavarokról, fennakadá

sokról.
A hó n vasúti pólvák mentén gyorsan el
olvadt és igy komolyabb közlekedési zavart 
ezidclg nem okozott.

A Meteorológiai Intézetben
ígv tájékoztattak bennünket a nagy hava
zásról:

— Hosszú esztendők tapasztalatai azt 
m"tatjók. hogv nz első hó november 20-ika 
táján esik le Budapesten. Igv tehát a vnsór- 
nani havazást abnormálisnak mondani nem 
lehet. Legfeljebb nz szokatlan, hogy

az első hó, amelv rendszerint elolvad, 
most megmaradt a talajon.

Ennek hz nz oka, hogy a havazás reggel hat 
órakor kezdődött, amikor n talaj hőmérsék
lete legtöbb helyen 0 fokra süllyedt le és 
ezért nem olvadt el a leesett hó n talajon.

A budapesti és pestkörnyéki mentőknek 
is sok munkát adott a nagy havazás.

A legtöbb baleset a sftereneken történt. Az 
első vasárnap síelői közül sokan fordultak 
segélynyújtásért a Normafánál lévő mentő
állomáson.

Kél komolyabb balesethez a budapesti 
mentőket is kihívták.

Grüntvald Elza 27 éves tisztviselőnő, aki n 1 
Klauzál-utca 13. számú házban lakik, síelés 
közben a lábát törte. A mentők a szeren 
csétlcnül járt tisztviselőnővel nz l’i Szent | 
János-kórházhn robogtuk s nem sokkal ké i 
sőbb egy ujahb síbnlcsct sehesiilljét hoztál ' 
ide: Balassa Ferenc 26 éves tisztviselő, nk: ‘ 
a Vilmos császnr-ul 16 szóm alatt lakik 
Ugyancsak eltörte a lábát a síelésnél.

Petőfi költészetének ízléstelen rongyok
ba való burkolása és beszennyezése, 

vétek a költő nagyságával szemben.
A továbbiakban jelentette a főtitkár, hogv , 

öt magyar iró: Abonyi Árpád, Inczédy 
László, Szana Tanr’s és Vértesi Arnold sírjai 
teljesen elhagyatottak. A Társaság Pintér 
Jenőhöz fordult ezzel nz üggyel, aki intéz 
kedett, hogy öt fővárosi iskola önképzőkör! 
Ifjúsága vegye gondjaiba az. elhagyott siro 
kát.

A nagy tetszéssel fogadott főtitkári jelen 
lés után Felcki Sándor „A nádpálca" cimv 
verses elbeszélését olvasta fel, majd Szécsl 
Ferenc „Ujházy mester mákéiból" cimmc’ 
visszaemlékezéseiből adott elő. Agyagfalvl 
Hegyi István három székely balladáját ol
vasta fel, végül

Lázár Béla „Szcreescnmosdalás" rím
mel Schöpflin Irodalomtörténetét bí

rálta.

persze ő Is megsebesült és vér borí
totta cl.

Éppen akkor ment arra kerékpáron Szij- 
tárló Ferenc rendörfőtörzsőrmcster. A nagy 
lármára bement a helyiségbe. A garázda 
férfi most már a rendőrre támadt, elkapta 
a kezét és beleharapott. A rendőr meg 
akarta bilincselni, de kiszakította magát a 
kezei közül és fölfelé rohant az épülőfél
ben lévő ház állványán.

I Néhány perc alatt feljutott egészen a ne- 
'ygedik emelet magasságáig, ott kibújt a gc-

A muzsika csodálatos útja az ősember barlangjától a jazzig. 
Lapjain sorra életre kelnek a zene nagy mesterei. DANTE KIADÁS

Az albuinalaku, gazdagon illusztrált mii ára vászonkötésben . , » * P 10.—•

tildák közül és
artistát megszégyenítő macskaügycsség- 
gcl, deszkáról deszkára kapaszkodva 

kúszott lefelé.
A rendőr utána, n munkások a nyomában. 
Az általános nagv zűrzavarban a félmezte
len ember megint visszajutott a földszintre, 

fölugrott a rendőr gazdátlanul hagyott 
biciklijére.

'•s nagy sebességgel clkarikúzolt. Percekig 
tarló vad hajsza és üldözés után végül ulól- 
érték, elfogták, megkötözték és a főkapi
tányságra kísérték.

A rendőrorvos megvizsgálta és megálla- 
'űtoltn, hogy tökrészeg és érthetetlen, hogy 
íven állapotban hogyan India elvégezni az 

űllványmászús urtistaprodukcióját.
Vasárnap délig nrrn lehetett kihallgatni 

a Hollón utcai épülő ház furcsa láocatóját. 
Délre nngvnchczcn magúhoz tért. Ekkor el 
mondotta, hogv Kovács János a neve, hnr- 
•ninchatévcs kőműves. Kovács semmire sem 
emlékezett,

nem tud!?, ml történt vele és maga cso
dálkozott n legjobban, 

amikor meghallotta, hogy mit müveit.

Rablótámadás 
Budán

Vakmerő rnblólámadús foglalkoztatja va
sárnap reggel óla a főkapitányság bűnügyi 
osztályút. Körncr Rózsa 22 éves egyetemi 
hallgatónő nz ujahb rablótámadás áldozata.

A fiatal egyetemi hallgalónő az uj budai 
villanegyedben lakik. a Parádi-utcában. 
Szombaton este nagyobb társaságban szóra
kozott és éjfélután indult hazafelé. Többen 
cl akarták kísérni, azonban kijelentette, 
hogy nem aknr f'rasztnni senkii, közel la
kik és többször tette már meg nz utat egye
dül, anélkül, hogy bármi baja is történt 
volna

Amikor Körncr Rózsa n Parádl-utcáhn 
ért, az egyik sötét kapu mélyedésből egy 
mlcisnpkás. 18-20 év körüli fiatalember 
ugrott elő és nz ijedtségtől ájuldozó fiatal 
leányt felszólította, hogy

azonnal Luja út '• pénzét és i ’éktár- 
Cvall.

Az egyetemi hallgatónő nem volt hajlandó 
eleget tenni a felszólításnak,

futásnak eredt,
hogy becsengessen a legközelebbi kapun és 
segítséget kérjen. Erre azonban már nem 
kerülhetett sor, nz útonálló

mell' evágta n leányt és egy erős rán
tással kiszakította kezéből a fekete bőr- 

rellktlllét, 
amelyben iratain kívül öt pengő volt. A 
rnblótámadó ezután

I elmenekült,
mire ax egyetemi hallgatónő scgélykiúltá

saira a rendőr előkerült, teljesen nyoma 
veszett oz utonállónak.

A rendőrség keresi az egyetemi hallgató
nő rablóját.

Kocsit, lovat lopott
a tizenkétéves kisfiú

Győr, november 14.
(A HctllH Napló telefonjclcntésc.) Szombaton 

a győri piacról eltűnt Hegyi Ernő gazdálkodó 
vadonntuj kocsija és tova.

Hegyi feljelentést tett lopásért Ismeretlen tettes 
ellen.

V's rnnn a nvcrgesujfalul csendőrsóg meg, 
találta a kocsit és a lovat: a bakon

egy Itzenkétévcs flucska
'M. aki bevallotta, hogy ő lopta él Hegyi kocsi

ját és lovát, mert Pestre akart hajtani a nagy- 
Csak Nyergesujinlulg jutott cl. Út

közben utasokat is vett fel — pénzért. Utasai 
niég borral is megkínálták, úgyhogy 

a fiúcska illumlnált állapotban volt, 
amikor elfogták.

A kocsit és n lovat visszaadták Hegyi Ernő
nek, a Ihicslót átadták szüleinek, de az eljá- 
jás folyik a kis tolvaj ellen.

Amitől vitaikoztak...

a francia filmgyártás különleges 
művészi teljesítménye

Jean Gallarid
főszereplésével

Mától 
csak

Előadások kezdető 
11-2-4-3-8-10
Az első három 

előadás 
félhelyárakkal S1UDI0



Színházi hét
SOKAT I' S" . <•'v íc Hüllőén meglepő

szerepváltozásról egyik előkelő fővárosi kis- 
srinhóztinlthnn. Uj darabra készülnek és nz 
egyik női főszerepei ti darabben n színház fél
tő őcn tehetséges ős fialni Ingja kapta,- aki — 
mint nn ndiók - bosszú idő óta vári arra, hogy 
végre Hugó:hr.ssék. Ilalártrlan boldog volt, 
■ Il ikor incgknpla a szerepet nmeivel az első 
próbákon in r I ívűiről fújt és n partnerek vé- 
!■ inínye szerint máris ragyogó forrni! mulatott. 
Váratlanul azonban a szerepet elvették tőle ós 
<■ ‘ " OJ 1 vil . lló linlnl d« rendkívül
Bzt'-p hölgynek adták, akinek a színészt mester- 
•Ifi. hogy úgy mondjak, nem a kenyere. A vó- 
rnt'nn sze; eplővíi Hozás okút sokfeleképpen 
kommentálják. - EGYIK KIVÁLÓ SZERZŐNK, 
aki azonban a színpadon az utóbl i időben egy
általában nem éri el sikereket, (mondjuk ma- 
gyárán: megbukott), általában igen rsendesmo- 
doru előzékeny és szerény. A színházi világ 
azonban kikezd!-, egyik epés színész megje
gyezte róla: — No, és mondd, mire olyan sze
rény? ...

Párisi S vllúgklá'lllás címmel mutatja Imj uj, 
kin'lit sós nagy bohózat reviijét szombaton a 
Komédia. Komédia hétfőtől csütörtökig nem 
tart előadást.

Hajlandó-e
a kultuszminiszter ur...?

A nyugdíjas színészek nyomora nz or
szággyűlés elé kerül. Vázsonyi János ország
gyűlési képviselő interpellációt jegyzett be 
a képviselőhöz könyvébe: 1. Ismeri-e a kul
tuszminiszter ur a magyar nyugdíjas színé
szek rettenetes nyomorúságos helyzetét? 
2. Hajlandó-e a kultuszminiszter ur a nyug- 
<ii:as színészek elveszett nagy nyugdijtöké- 
jét oly módon pótolni, hogy jelenlegi

nyomorúságos kegyelitek a sovány 
mindennapit biztosítsa?

A nyugdíjas színészek megtették köteles
ségüket. odaadták nyugdi jvagyonuknt a 
kölcsönkölvényekre, amelyek elértéktele
nedtek. A háborúban 42 hősi halottat vesz
tetlek, nagyszámú rokkanljuk van. Ók 
sohasem élveztek sztárgázsit, nem voltak 
mellékes jövedelmeik, nem volt rádió, han
gosfilm és egész életükből) nyoníoruságos 
fillérekből tengődtek. Most odajutottak, 
hogy

nicnhclyen élnek és népkonyhára jár
nak.

A nyugdíjas színészek azt hiszik, hogy nem 
fog akadni macvnr ember, aki évenként ne 
áldozna pár fillért, hogy az öreg színészek 
nyomorúságát és .szenvedését enyhítse. Az. 
ország közönsége látja a xzégyenbélyeget, 
amely a magyar kultúra homlokán éktelen
kedik!

Happyendes királydráma 
az operettszinpadon

Egyik előkelő kisszinházunk kará-g 
csonyra opercltbcmulatót ad. flrodsrA'f/n 
Miklós a következőket mondja Dinasztia 
cimü munkájáról.

Valaki figyelmeztetett, hogy nz idén 
jubilálok a Dinasztiával. Tiz évvel ezelőtt a 
Armj/or/.-bár zongorája mellől cltedult egy 
kis da). A Csak egy kislány, tetszett, az cin
be ek szívesen énekelgették és ezzel elindult 
a karrierem. Most ötödik operettem kerül 
sorra, amelyet egy fiatal magyar szerző, 
Várit Pál szövegkönyvére komponáltam. Az 
inti'uhatásu színházak konjunktúrája érző
dik mindenhol a világon és mi érdekes ki- 
sáridként nagyoperettet hozunk kisszinhúz- 
ban. Munkámban

visszatértem n hangos jazzliangszerek- 
től, a vonósaktól, a ritmustól a meló

diához,
tizenhat muzsikus ül majd a zenekarban és 
ugyanennyi színész játszik n színpadon. A 
nagyoperett nem a külsőségeket jeleiül ná
lam, hanem a: operett fénykorának darab
jait nevezem ezzel. A Dinasztia kamara- 
o-ereit, nem is dolgozunk külsőségekkel, 
hisz n a filmmel nem lehet konkurrálni és

az igazi operett lénvege a jó muzsika, 
jó szöveg,

nem pedig a csinoslábu görlök és tetszetős 
dlsz'e’.ek lulhalmozúsa. A Dinasztiában nin
csen güri, l:oy, statisztatömeg és kórus. A 
librettóról sokat beszélnek majd, pedig:

knlcsdornb, C"y nemrégiben nagy' port 
felvert lűrténelml eseményt vittünk szín

padra,
egv happyendes királvdrámát. Rogényben, 
drámában a történelmi drámák korát éljük, 
éppen ezért szerzőtársammal az aktuális 
történelmet hozzuk operettkeretek közölt.

HÉTFŐI NAPLÓ

1. SZTÁRHÁBOR17'
A SZINÉSZIRIGYSÉGET nem most ta

lálták ki. A vetélkedés, áskálódás és intrika 
talán olyan régi, mint a színészet. Nem is 
azért tűzzük napirendre ezt a kérdést, 
mert különösen érdekes az, hogy egyik 
színész miként igyekszik elgáncsolni a má
sikat, hanem ez az ügy erkölcsi és anyagi 
kártérítés formájában rövidesen az illeté
kes színház házitörvényszéke vagy a polgári 
bíróság elé kerül. Ha ugyan. . addig ki 
nem békédnek a felek.
tagjáról van szó. Az egyik gyakran játszik 
vezctőszercpcket a ntggijar filmekben, ahol 
arannyal fizetik munkálkodását. Szinte 
egyedülálló abban a szerepkörben, amely
nek sáncait vitézül védi. A másik ritkáb
ban kerül a filmfelvevőgép elé, viszont 
érdekes, magyaros egyéniség, akinek eset
leg jövője van a Stúdióban is. Nemrégiben 
egy nagy magyar film szereposztásáról tár
gyaltak az első számú jeles művésszel, 
akinek szerződése szerint joga jván meg
választani partnereit. Mikor a szereposz
tásban a rendező a második számú mű
vészhez ért, az első számú filmművész ki
jelentette, márpedig ha ez játszik, ö nem 
vállal szerepet a filmben. Hogy mennyi 
igaz ebből, mennyi nem, azt maid eldönti 
a bíróság, tény az, hogy ez a kijelentés a 
második számú művész fülébe jutott, aki 
valóban nem is játszott a filmben, holott 
a film rendezőié és producere előzőén már 
tárgyalt vele. Ez az ur most elmaradt g í- 
zsija teljes összegére és nagyősszegü er
kölcsi, eszmei kár megfizetésére kéri kö
telezni azt az első számú művészt, aki sze
rinte nem művészi szempontokból, hanem 
tisztára színész féltékenység miatt fosztotta 
öt meg jelentős filmgázsitól és igyekezett 
elgáncsolni filmkarrierjében. A per elé 
nagy érdeklődéssel néznek azok, akik az 
ügyről tudnak. Most már a színészek is, a 
filmesek is ...

2. Színdarab nő nélkül

NAGYKÖRÚT EGYIK VÉCÉN „A , i : o- 
n y o k“ címen olyan vígjátékot játszanak, 
amelyikben csak hölgyek szerepelnek, egy 
rövid hét után a körút másik végén, a 
A c m z c t i Színházban bemutatják 
azt a darabot, amelyben csak, férfiak ját
szanak. 4 német nemzeti szocialista iroda
lom hivatalosan elismert jelese, Hans 
J o hs t irta ezt a férfi-darabot, amelynek 
hőse Thomas P a y n e, az amerikaiak el
felejtett P e t ő f i .Vándora, aki g/jujló lel
kesedésével segitetie diadalra Washing- 
t0 n györgy szabadságharcát az angolok 
ellen. Ismerjük el, hogy ebben a darabban 
semmiféle aktuális célzás nincs a nemzeti 
szocialista birodalom politikájának propa
gandájára. Egyszerű történelmi riportot 
kapunk, amelyben az adatok meglepően 
— nem stimmelnek. A francia forradalom 
például börtönbe veti Thomas Pcync-t, aki 
tizenhét évig sínylődik a Bastdlcban, mire 
bejön egy katona és a konvent nevében ki
jelenti, hogy most már szabad. Régen a 
megkoronázott Napóleon császár volt 
már.a; ur akkor Franciaországban, a kon- 
ventnék már hirc-hamva sem volt, erről 
azonban Hans Johst ur mit sem tud. Ellen
ben gyönyörű szólamokat hangoztat a sza
badságról, testvériségről, a demokráciáról 
a humanizmusról és a színház közön
sége sűrű tapsokkal honorálja a mindig ak
tuális vezércikk-igéket. A közhelyek 
tömegében néhány nagyszerű emberi mo
mentumra is rátalál az iró, akinek nagy 
szerencséje van nálunk, ragyogó színészek 
deklamdlják el mondanivalóját. Elsőnek 
említjük Jávor Pál nagyvonalú és nagy
skáláju alakítását. A szilaj temperámén- 
tumu, lázitóan tüzesbeszédű fiatal költőből 
szemünk előtt változik át a börtönből meg
tört aggastyánná. Ez valóban nagyszerű 
színészi feladat, amelyet Jávor ■ bensősége
sen és lelkesedéssel oldott meg. Gratulá
lunk! Kürtiig György erőteljes tábornok
alakja, M aki d r y Zoltán republikánus 
polgár-figurája, a szvcngáiiszerüen hideg, 
aeélpenge-beszédü Kovács Kálmán, a 
szürkeségében is feltűnő T á r ay Ferenc a 
darab értékei, viszont megrójuk Balázs 
urat, aki harsogó kulissznhasogatásával tel
tei jcsen tönkretett egy igazán szép jelenetet.

3. Eqy csők és sok minden

CSAK Eny É1SIAKÁRA, ez az elae 
É r i-H ni ás z Ijprc, a kitűnő vigjáiékiró 
hősének, a hölgyekkel kapcsolatban. Miként 
les: ebből az egy éjszakából egy egész életre 
való szerelem, erről szál ez az izzig-vérig 
mulr'fsdqos és meglehetősen félreérthetetlen 
célzásokkal trletüzdclt komédia, amelyben 
igazi grófok és ál-arisztokraták egymás ál
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ruháiban és öleiméiben hemzsegnek. Éri- 
Halász, aki Egy csók és más sem
mi cimü zenés uig játékával régebben olyan 
nagy síkért ért el, most uj darabjával 
(amelynek ezt a címet adhat nők: Egy csók 
és sok minden), folytat ja. a szériát. Érdeme, 
hogy elhihető bohózati helyzeteket te
remt és ezeket a végsőkig ki tudja Hasz
nálni. Egyetlen fonalat sem ejt el, egyetlen 
poént sem pazarol anélkül, hogy ezen leg
alább kétszer-háromszor ne nevessen a 
publikum. A publikum engedelmes: nevet 
és tapsol, a végén pedig ezt mondja : jaj, 
de jól mulattam. Igaz, hogy ebben nagy se
gítségére van nz egészen 'kitűnő előadás. 
Lázár Mária számunkra nem meglepetés, 
de mégis üröm leírni, hogy ez a párduc- 
szerüen ragyogó asszony legalább olyan 
humoros, játékos, mint amilyen szép, 
óriási sikere van egy tangó jának. L o s o n- 
c ?■ y Dezső remekbe szabta ezt a dalt, 
pompás utánpótlásul a dancingok, bárok, 
mulatók már-már kifogyó slágereinek. 
II aj más sy Miklóst, akit eddig mint 
honvivánt elhanyagoltak, az András s y- 
Színház e szerepkörben joggal fedezi 
fel. Elegáns, kedves és emberi. A műfaj 
sava-borsa azonban qz a komika-szubrclti 
szerepkör, amelyet Kiss Mányi ezer öt
lettel, humorának kifogyhatatlan fordula
taival, színeivel kreál a maga számára. 
V a s z a r y Piroska elragadóan karikiroz 
egy porvenü arisztokrata nőt, Pártos 
Gusztáv, Z M o I n á r, a ragyogó B 111 c sy. 
a kedves Bársony Erzsi töltötték ki 
még élettel szerepeiket. Vaszary János 
a rendező, perdülő, tempós előadást pro
dukált.

4. Szerelemről sző sincs 

— kát miről?

AZ OPERETT CÍME, amelyet a Royal 
Színház mutatott be- S z e r e l e m rő l 
szó sincs. Nem csábit a szóvicc, de le 
kell írni, darabról sincs szó, előadásról 
sincs. Nem is hisszük cl. hogy a kitűnő 
Vaszary Gábor — aki néhány valóban' 
nagysikerű, pompás regényt irt —, alkotta 
volna ezt a nesze semmi, fogd meg jól lib
rettót, amelyhez a tehetséges Sándor 
Jenő ezúttal meglehetősen gyenge, szürke 
és invcncióllan muzsikát irt. Lel et azonban, 
hogy nem ilyen sötét a helyzet, ha törté
netesen jobb előadást kapnánk. .4 s-índ: 
Cf7t/ fialt I primadonnát prezentál: Bár- 
c z y Katót. Kedves, szőke, kékszemü fiatal 
leány De az Istenért ki öltöztette fel úgy. 
mintha egy Rákóczi-uti divatház modell !c 
lenne? A kisleány egyelőre még..nem szí
nésznő. Kár volt vállalta ilyen nagy terhet 
rakni. Fogalma- sints a hangsainrói, a be
szédtechnika legelemibb követelményedről. 
Sürgősen a szin'sziskolábq utasít jak! Ve
rebes Emmáról fenntartink régebbi véle- 
ménvünket Hg már Verebes, légyen 
Ernő. A kitűnő K c r t é s z Dezső vitézül -filmsiker! A közönség sorbaáll a mozi
küzdött feladatával Jő, figurát produkált 
Ihász és néhány nagyon vidám percet 
szerzett Keleti László; Az azonban nincs 
kizárva, hogy a közönség nagy része nagyon 
jól mulat és sokat nevet a, fejctetejére állí
tott helyzeteken.

RÖKK MARIKA 
MIN f KRISZKlNDLI

Levél érkezett Rökk Marikától egy pesti 
színházi ügynökséghez. A Berlinben élő 
filmszinésznö jelzi, hogy november 25 tői, 
nárom hónapig szabadon rendelkezik idejé
vel, mert az UFA filmgyártól szabadságol 
kapott.

A karácsonyt valamelyik pesti színpadon 
szeretné eltölteni, 

ezért már Berlinbe kért darabokat, hogy 
azokból kiválaszthassa, amelyiket a maga 
számára a legmegfelelőbbnek talál. Miután 
tavaly n Művész színház bari teljesített ven 
dég játéka során élt Rökk Marika ezzel a 
választójogával és a vendégjáték bizony nem 
túlságosan jól sikerült,

a pesti színházi ügy nökség nem szeretné 
Rökk Marikára bízni a darab választ ást.

Miután azonban egyik színházzal sincs még 
megállapodása, tehát nem lehet tudni, hogy 
karácsonyi ajándékul melyik színházban 
kapjuk Rökk Marikát. Kétségtelen, hogy a 
fiatal filmsztár ólt fog föllépni, ahol a maya 
számára a legmegfelelőbb darabot kapja. Ez 
a karácsonyi ajándékunk tehát már biztos.

Egy szélhámos naplója Szemben a gáncsos- 
kodóval, hangos szóval 
dicsérjük meg Sacha 
(luitry eredetiesked . iö- 
Fekvését a film |erén. 
A kitűnő francia szí

nész-író filmje szereplőit nem engedi szó- 
hoz jutni, ő beszéli végig a filmet egv nap
lót, iró konferánsz szerepében. Angyali, bű
bájos ötletek tömege kergeti egymást és ez 
kiemeli a „Egy szélhámos naulójá*'-t  az 
átlagfilmek tömegéből. Számunkra élmény 
volt és a közönségnek kulturáltabb része 
bizonnyal osztja nézetünket. Ezt a filmet 
mindenesetre meg kell nézni!

ANYÁK ÉS FIUK A még mindig szép 
asszony és kél kamasz
ba hőse az Uránia uj 
hímjének. Meglehetősen 
bonyolult történet az. el- 
•seréit gyerekről, de ez 

u történd nagyszerű ke
retet ad a világhírű „negyvenéves asszony", 
Lil Dagover szín látszó képességének csillogta
tására. Partnerei Willv Frltsch és Tasnády Má
ria. valamint a két gyereksztái 
Sicrck és Ebcrhard Itzenplitz (végi 
kimondani a neveket!) 
giílták a scenáriumirót, 
sóget.

HAJNALHASADÁS

Claus Dellcf 
. .{re sikerült

meggyőző erővel szol
rendezőt és a közön-

Annabella, Annabella, 
Annabella! — ez a
inegvesztegetöen bájos. 
Hollywoodba került 
francia színésznő a szó 
szoros értelemben pa

zar színekben tündökölt a Fox uj színes- 
filmjében Nagyskáláju szerepet játszik, egy’ 
kóbor cigánylányt, utszéli kölyköt és erotikus 
szénségü dámét. Bár a színes felvétel sokszór 
crőlíetetlnek hat, de különösen táj jelene
tekben eszményein szép. Annabella partne
rei Henry Fonda és John MacCormack. 
Nagy siker a film!

Éjszaka kezdődött é, mám
amerikai film, amelyben 
mindén van, ami jó és 
drága! Asszonyesábilás. 
hajsza, válókereset, hajó- 
süllyedés és végül Jean 
Artíiur, ez a tündöklőén 

édes szőke színésznő, valamint Charles Doi;er, 
a nagy francia nőiszivdöglesztő. Frank Borzagr 
mesterrendezése a film, amelyhez nyugodt 
szívvel küldünk mindenkit, aki jól akar szóra
kozni.

PUSZTAI SZÉL Az elmúlt hólen be
számoltunk a „Pusztai 
■zél“ c. magyar filmről. 
Jelentésünket a közön
ség százszázalékosan 
igazolta. Ez nagy ina- 

pénztárainál. Hunyady Sándor dübörgőén 
rohanó csclekmónyü drámájának emberi 
meglátásait a film szá/százalókig álmenlclle. 
Ilidig Ottó szövegkönyve. . Székely István 
rendezése kongeniális Hunyady 
színdarabjával. A film két nagy színészi 
eljesitm’nvei Lázár Mária és Kiss Ferenc 
nevéhez fűződik. Lázár Mária tündöklőm 
szén Csinlárosnéia és Kiss Ferenc kemény- 
’tötésü Öregedő helyérja olyan értéke a 
flimnek, amelyet tanítani kellene. Jávor Púi 
zerelmes pandúrja, Rózsahegyi Kálmán 

őrcgbétvár.ia, Kari Kurzmnyer tündöklő fo- 
tcgráfiá'nak tükrében m:nt egy-e?y dús- 
színű oh'nyomat. A művész lehelteié érző
dik a film minden kockájáról. Élmény!

Sándor

Szerencsés volt ez a 
film-bét, a másik mii',ynr 
Hlmbemulató, a Viki I*  
.iugy sikert araiéit. A 
közönség ug.v lóiszik sze
ret elandalndni a félrnult 
rnmantlliéján. nz 1013-n*

év m ulatós, dzsentris, megyebálos cmlé! cin, 
ahol a legszebb „.-erelinek vérvörös virágai 
nyílnak. Bónyi Adorján jól meglátott fl-nrái 
és helyzetei, Keleti Márton n.-gvon tel-etséges 
rendezésében a filmen, sokkal jobban érvénye
sültek, mint n szinpaden. Bársony Rúzs' és 
Jávor Pál. Kiss Manyi hármasa melleit Hl 
Rózsahegyi Kálm'n fltfur*Hát  és Kahcs G’ula 
öreg orvc»bá*'sHiíf  kell hans»suh'o«nft?n mel*  
dicsérni. Abrahúm P.'l nem mis m,,zs'k-"a lel- 
•essé tc«z| a sikert. rm< szinte l«”úr 
nak ■ filmnek, amefv Gál Ernő körültekintő 
Produkciójában készül.

PÁRI7CI
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Havas eső
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap 
délben: Hazánkban min
denütt volt csapadék, 
amelynek alapja úgy
szólván helyenként vál
tozott (eső, havaseső, vagy hó) és csak a 
hegyeken esett tiszta hó.

A hóréteg vastagsága vasárnap reggel: a 
Kékcstetőn 18, a Dobogókőn 25, a Nagy vil
lámon 10, a Svábhegyen 15, a Ilármashatár- 
hegyen és a Szépvölgyben 25 centiméter 
porhó van. A hó mennyisége reggel óta 
emelkedőben van.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 1 fok Celsius, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 760 milliméter, mérsékelten 
süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Déli-délnyugati szél, sok helyen csapa
dék, eső, havsseső, hó. A hőmérséklet 

nem változik.

Wnr csiilárgyar 
flzteteiben vásároljon! 

Központ: Podmanlciky-u 27

— A HERCEGPRÍMÁS vasárnap föl
szentelte A HERMINAMEZÖI UJ 
TEMPLOMOT. Serédi Jusztinján bíboros- 
hercegprímás szombaton Budapestre érkezett 
és vasárnap reggel ünnepélye? szertartások 
közt, fényes papi segédlettel föíszenteite a 
hertuinamezöi uj plébániatemplomot, ahol 
főpapi misét pontifikáit és szentbcszédet 
mondott.

— ALBRECHT FŐHERCEG JÓL ÉRZI 
MAGÁT. Verebély Tibor sebészprofesszor 
klinikáján az elmúlt héten vnkbclmütétet 
végzett Albrecht főhercegen. Az operáció 
kitünően sikerült, a főherceg jól érzi magát, 
vasárnap délutáni hőmérséklete 37.5 fok. 
Albrecht főherceg előreláthatóan nyolc na
pon belül elhagyhatja a klinikát.

— Együtt lett öngyilkos egy nyugalmazott 
vasúti tiszt és egy fogorvos elvált feler^gc. Az 
osztrák határ közelében levő Kishöflány köz
ségben Trenkó János nyugalmazott vasul! tiszt 
agyonlőtte egy osztrák fogorvos elvált felesé
gét, aki együtt élt vele. Trenkó ezután öngyil
kos lett. Közős elhatározással mentek a ha
lálba, mert Trenkó János gyógyíthatatlan tüdő
bajos volt.

— Halálos gombamérgesé*.  Szűcs Adóm öcsé- 
nv| gazdálkodó gombát ebédelt. Ebéd után 
rosszul lett és gomhamérgezés tünete! között 
meghalt. A csendőrség megindította a nyomo
zást.

— Medikus-Teák. A hagyományos Medikus- 
Balt megelőző Medikus-Teákat november 20-án 
rs december 4-én rendezi az Orvostanhallgatók 
Segítő ís önképző Egyesülete a Hungária- 
wáló termeiben. (Báliroda: VIII.. Üllöi-ut 20. 
felefon: 13-12-78.)

*- KabdttnlvaJ dr. Flelscher Endre tisztionos 
lakásán. Dr. Flcischer Endre VI. kerületi liszt i- 
foorvos feljelentést tett a főkapitányságon, 
b°Rv szombaton, n Király-utca 62. számú ház- 
, n lévő rendelőjében, míg betegekkel fogla
latoskodott. valaki az előszobából ellopta 160 
Pengő értékű télikabátjút. A rendőrség keresi 
a tisztifőorvos tolvaját.

— Házasság. Dr. Adorján József Imre ügyvéd 
« A'ubínyf Il| házasságot kötőitek. (Minden 
ann.n értesítés helyeit.)

norovitz Józscfnó szül Strausz Irén és Ró- 
berf Rudolf hóznssógot kötöttek. (Minden külön 
•rtcsités helvett.)

Felsövásérdi Emödu Zoltán, a Magyarság belső 
munkatársa és Török Lívia november 16-án, 
«ed(lcn cxlf, o órakor tartják esküvőjüket a 
T^PcM-kelenföldi református templomban 
W-. Lenkc-ul 44.)
- A m. klr. oszttlysorsjáték résztvevőit fel 

■éretnek, hogy az esedékes megújítási betétet 
<eRész ás. f£| || negyed 7. nyolcad 3.50 pengő) 
es előirt 30 fillér költséget legkésőbb holnap 
", kedden kezdődő 2 ik osztály húzósa elölt 
•■lessék meg.

7*  Osztrák utazási kedvezmények. Az Osztrák 
Jí-vclségl Vasutak 1937 december hó Mlöl 
•eadvo megváltozial.lfk nz utazási kedvezmény 
endszcrél, amennyiben az eddig érvényben 

80%-os visszQuInzási kedvezmény beivel-, 
^ndazoknak az utasoknak, akik legalább 
jA~aP°*  **rtózkodásra  indulnak Ausztriába, 
U n odautazás! és 40% visszautazásl kedvez-

Jeruzsálem remnapla
Fomb-imerényletek, sor*$z«k,  

halott, negyven sebestülhét
Jeruzsálem, november 14

Palesztina fővárosának fekete vasárnapju 
volt. A zsidók és arabok közötti összetűzé
seknek egy nap alatt nem kevesebb, mint 

hét halálos és negyven sebesült áldoza
tuk volt. Két nagyobb bombamerénylet 

is történt,
a megölt zsidók közül többet a sző szoros 
értelmében nyilvánosan megköveztek.

Számos letartóztatás történi. A főváros 
utcáin páncélautókon állandó járőrök cir
kálnak. A munkásnegyedben többszáz arab 
lámadta meg a zsidó munkásokat és közü
lük négyet életveszélyesen megsebesítettek. i

Jeruzsálem egyik külső uegyedében egy 
arab aü.óbuszt szabályos tüzelés alá vettek. 
Két asszonyt, továbbá egy férfit a golyók 
megöltek. A tüzelés áldozatai kivétel nélkül 
arabok.

A vasárnapra virradó éjszaka Jeruzsá
lemben a Jeriho Roadon a rendőrök

agyonlőttek egy arabot, uldt fegyver
csempészéssel gyunusi’ottak

és nki u rendőrök felszólítására nem akart 
megállni, Betlehemben az elmúlt éjszaka fel
fedeztek egy teljesen felszerelt muníciógyá 
rat és egy nagyobb fegyverarzenált. Két 
arabot a gyárban letartóztattak.

® refier-MífigSSSF
-MENYECXK
-M E N YE C/KE" ^^mény.akár  ̂kötíeménu. 
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— GERHART HAUPTMANN MA 
HETVENÖT ÉVES. Németország hétfőn 
ünnepli nagy költőjének és drámaírójá
nak, Gerhart Haitptmunnak hetvenötö- 
dik születésnapját. Jelentékeny szerepet 
töltött be ifjúkorában a német iroda
lomban Hauptmann: 6 volt az, aki meg
honosította a német színpadokon a múlt 
század végén a naturalista drámát Szín
müveit a világ valamennyi kulturnyel
vére lefordították. Legjelentékenyebb 
drámája az erőteljes, szociális tenden
ciájú „Takácsok". Regényei közül „A 
soanni eretnek" a legértékesebb. Leg
utóbbi komoly színpadi világsikere, a 
„Naplemente előtt', amelyet Budapesten 
a Vígszínházban adtak elő. Több drámá
ját filmre is átdolgozták. Néhanyi^ben 
megkapta a Grillparzer-dijat és 1912- 
ben a Nobel-diijaJ is kitüntették. Az 
utóbbi évtizedekben mindig a „hivatalos 
irodalom" tekintélyes képviselője volt. 
Ma is az. Németországban fényes ünnep
ségeket rendeznek tiszteletére.

TÖRLEY
RÉSERVÉ . ■ AMÉRiCAIN

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Mária román anyakirályné Ausztriá

ban. A súlyos beteg Mária anyakirályné Va
sárnap esle Bukarestből Mécsbe érkezett, 
ahol orvosi konzíliumot tartanak, amely
nek eredményétől függ, hogy a királyné 
Bécsben marad-e, vagy pedig az olasz Do
lomitok valamelyik magaslati gyógyhelyét 
keresi fel.

— ELSÜLLYEDT EGY GÖRÖG HAJÓ 
AZ ATLANTI-ÓCEÁNON. — A newyorki 
„Síuiftsure" gőzös egv mentőcsónakból fe
délzetére vette a „Genny handrlsz" nevű gö
rög hajó huszonkilencfőnyi legénységéből 
élctbenmnradt hat matrózt. A görög gő2ös 
Rotterdam felé tartott és valószínűleg az 
Atlani-óecánon süllyedt el.

— T. Boros László dr. ünneplése. A po
litikai újságírók a Gellért-S7.ú\\6 éttermében 
bankettet adtak T. Boros László, a 8 órai 
Újság érdemes politikai munkatársa tiszte
letére, aki 25 éve hírlapíró. A vacsorán 
Márkus Miksa, Tóth László. Nagy Samu és 
mások köszöntötték fel az ünnepeltet.

SVUKITS, DELF9, PICHLER 
divalkalapok 

Nemes, Baross-íőr te. aba«h

CB tűre V1»SZBU»U*«SI  I»vu»c*-|  

nyújtanak. Ez a kedvezmény egyelőre | 
1838 december 31-élg marad érvényben. I

— Miért fél a téltől? Az olcsó győngysaén- 
ne! fűthető Gyöngykályha egyenletes meleget 
áraszt otthonában. Nagy megtakarítói. Megte
kinthető Magyar Radiátorgyár rt., Andrássy-ut 
13. Vaskcrcskedőknél kapható.

— UpótmezAről atökUtt elmebeteget fogtak 
el a nagykanizsai pályaudvaron. A nagyként 
zsai pályaudvaron vasárnap délután feltűnt cgv 
különösen vl- Ikedő férfi, aki egyik vonalról 
a •nékj’r szállt. Igazoltatták, majd a rendőr*  
s. gre vitték, ahol kiderült, hogy Takács Zsig
mondiak hivj.ix és a HpólmezeJ elmegyófly- 
in'ezf’.'irtl szökött tncg. Takács 7-sigmond egye
lőié a rendőrségen fe.ár-d, míg további sorsa 
rét gondoskodnak.

Hudaj G ;,«??’<•, a budapesti elit publikum 
prímáin, az újonnan megnyílt Skócia kávéház*  
ben muzsikál A fő- áros előkelő közönsége 
tömegesen keresi fel nz uj helyiséget.

— Orbán Sándor, a kitűnő dalénekes, nap
nap után mór majdnem feledésbe merült ősi. 
szép nótákat éneket a Spolarieh kávéházhan 
Sái yy Elemi, cigányzenekarénak kisírctévsl.

— A nagykanizsai református egyházköz
ség ötvenéves jubileuma. Vasárnap ünne
pelte fennállásának ötvenedik évfordulóját 
» nagykanizsai református egyházközség a 
református templomban. Az ünnepségen n 
város és vármegye sok előkelősége vett részt. 
Ima és ünnepi beszéd után az összes feleke
retek papjai üdvözölték a jubiláló egyház
községet, majd délben közebódet tartottak.

— HonvédlUzérek találkozója. Felkérjük a 
honvédtüzéreket, tiszti és legénységi állományú 
bajtársiunkat és különösen azokat, akik a 1/40. 
tábori ógyusezredben szolgáltak, adják le címü
ket, a találkozót szervező bizottságnak. Jelent
kezés: Stróbl Béla. Népszinhóz-utca 45. szám.

— Szegedre helyezték ■ pécsi tábla elnö
két. Konczutald Endrét, a pécsi Ítélőtábla el
nökét saját kérésére Szegedre helyezték át 
és megbízták a szegedi tábla vezetésével. A 
köztiszteletben álló nagyrangu bírótól vasár
nap teljes ülés keretében búcsúzott a pécsi 
tábla.

— írók és a Márciusi Front szellemi Tele
lőinek érdekes előadása. Kimagasló ese
mény lesz a november 21-én, vasárnap dél
előtt féltizenegy órakor tartandó nagysza
bású irodalmi előadás a Zeneakadémia nagy
termében. A Válasz írói és a Márciusi Front 
szellemi vezetői szerepelnek az előadáson, 
névszerinti Erdei Ferenc, Féja Géza, Fodor 
József, Illyés Gyula, Kerék Mihály, Kodo- 
lányi János, Kovács Imre, Matolcsy Mátyás. 
Németh Imre, Szabó Lőrinc, Tamási Áron. 
Veres Péter és Zilahi Lajos. Az előadás iránt 
amelyen a mai magyar élet minden problé- ■ 
máját felölelő irodalom fog megszólalni, 
igen nagy nz érdeklődés.

— Gath.v György riporctapjón.ik, n Hirdetési 
Ujság-nak most jelent meg gazdag tartalommal 
10 éves Jubileumi szúrna.

— 100 éves a Miskolci Kaszinó. Vasárnap 
díszközgyűlés keretében ünnepelte száz éves 
fennállását aMiskolci Polgári Kaszinó. A 
díszközgyűlést, amelyen n város és vár
megye számos előkelősége vett részt. Porcs 
Kálmán református gimnáziumi ignzentó 
nyitotta meg elnöki beszédével, majd Far
kas István tiszóninncnl református püspök 
mondott ünnepi beszédet. A Jubjlouml Ün
nepet vasárnap este díszvacsora zárta he.

— A Nemzett Takarékpénztár és Bank R.-T. 
igazgatósága Frtiberger Róla ügyvezető igazga
tót állásától saját kérelmére felmentette és 
egyben az Intézet vezetésével igazgatóhelyet
tesi minőségben Rutl Béla dr.-t a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank eddigi cégvezetőjét bízta 
meg.

—• A Magyar Általános takarékpénztár rt. 
igazgatósága szombaton tartott ülésélten 
Stenger Oltót, a Pénzintézeti Központ igaz
gatóját, helvettcs vezérigazgatóvá nevezte 
ki. Stenger Oltó egy évvel ezelőtt vált ki n 
takarékpénztár kötelékéből.

— A Standard Idei készülékein, amelyeket 
Aranysorozatnak nevez, a fading cgv uj beren
dezés segítségével n lehetőség legkisebb hatá
rúig ki van küszöbölve- Zavartalanná válik n 
vétel Standard rádióval. Az Aranysoroznt 
8 különböző ródiótipusa közül mindenki meg
találja a neki legjobban megfelelőt. A Standard 
Aranysorozat készülékei nem egy évadra ké
szülnek, hanem mint az nranv, maradandó 
értékűek.

— Bízhatsz a Nlkotexben. A nlkotex szivar 
és cigaretta megtartja eredeti karakterét, csak 
valamivel szclldcbbű ós finomabbá válik az 
eleklrolhermikus nikotinmenfesités következ
tében. Tehát jó is. egészséges is.

— Művészi síremlékek F.lchbaiimnál, V., Ru 
dolf-tér 3. (Marglthld.)

— My honse Ifi my rastle: házam n kasté 
ívom Lakásom nz én igazi ideális otthonom 
— vallja az angol. Azzá teszi „His Masler’S 
Voice" és „Columbia'*  vllíghirű gramofonjai
val éj hanglemezeivel, amelyek 12 havi rész
letre Is beszerezhetők a vezérképv|»előségn<'l: 
The Gramophona Co. Lld.. Budapest, IV., Kos- 
suRt Lajos utca 8.

Kiszabadult a kórházból
— elgázolta az autó

Vasárnap délelőtt féltizenegy órakor az! 
érdi csendőrség telefonon értesilette n buda
foki mentőket, hogy m országúton, n 25-ös 
kilométerkő közelében az AF. 305. rend
számú autó

elgázolta
Paulovics József 34 éves kocsist, aki bicik
lijén Sóskút felé haladt.

A budafoki mentők hamarosan a hely*  
színre érkeztek, ahol Paulovics Józsefet 
bojaficamodássa! és könnyebb sérülések
kel találták. Kiderült, hogy a kocsist nyolc 
hónappal ezelőtt megharapta egy 16 és sú
lyos sérüléseivel vasárnapig ápolták az 
Uzsoki-ulcai kórházban Hogy a vasutl költ
séget megtakarítsa, biciklin igyekezett vissza 
munkahelyére. Célját azonban nem érhette 
cl, és

Ismét kórházba kerülti
a budafoki mentők az Uj Szent János-kór*  
házba szállították.

Mialatt a mentők a szerencsétlenül Járt 
kocsist elsősegélyben részesítették és elszól*  
lltották, a csendőrjórőr megkezdte a nyo
mozást és kihallgatta Burás Lajost, az nutő 
soíTőrjét és Kálmán Henrik vetérlgnzghlőt 
is. A soffőr azzal védekezett, hogy Paulovics 
József szabálytalanul hajlott és igy került as 
autó alá. ________

— A Flllex-tlizhareosok avntótiiincpe. K 
Hite*  tűzharcos csoportja a vállalat pestszent
lőrinci gyártelepér. vasárnap tartotta avalóiiTV 
népét. Az. ünnepségen nngvszámu közönség je
lent meg. ott voltak ez Országos Tűzharcos 
Szövetség vezetői, továbbá Wimmerth Béla dr. 
prelótus, Balogh Géza dr., Pcstszentlörinc pol
gármestere. Metzler Jenő dr., a Moktór elnöke, 
l.anz Vilmos, Lengyel Ferenc és Schrecker 
Rudolf dr. vezetésével a Filtex igazgatói. Ar 
ünnepséget a Filtex Sportklub dalárdája nyi
totta meg a Magyar Hiszekeggyel, majd 
Schreckcr Rudolf dr. százados, a Filtex Igaz
gatójának. vitéz Tóth András dr. országgyűlést 
képviselőnek, nz Országos Tűzharcos Szövet
ség alelnökinek ünnepi beszédei után Hanyag 
Sándor a tűzharcot szövetség pestszentlőrinci 
főcsoportjának elnöke vette ki az uj tagokból 
a fogadalmat. A frontharcosok nevében Leben- 
grund Ferenc köszöntötte az. ünnep résztvevőit, 
végül • Pestszentlőrinci Levente Egyesület 
zenekara a Himnuszt játszotta.

— Rcmls-vcl végződött n Mikkvllágbajnok- 
ság XVI. játszmáin. Az Aljcchin és dr. Euive 
között Ámsterdamban csütörtökön este 
megkezdett XVI sakkvilághajnoRI játszma 
remis-vol végződött

— A Honttll kinezkban nov. Ifl-ótól vendég
szereplő Ciffra Gyuri és Kovács István még a 
legvérmesebb vórakozósl is fölülmúló, rngvogó, 
elragadó koncertszómniban gyönyörködtetik 
hallgatóságukat.

Előjegyzési felhívásI
47-5O-ik ezer. Az első 
18 kiadás rövid idő 
alatt teljesen elfogyott 
Első és egyetlen olcsó kiadás!
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Nem játszott az „agy tröszt", mégis győztünk

Hőiében, tartalékosán és rossz 
taktikával is vertük Svájcot
Cseh lemondott, a telles ferencvárosi belsőtrió játszott — A szerencse 
és balszerencse Ütközetén újabb két pontott szerzett a magyar csapat 
az Európa-Kupában

Magyarország—Svájc 2:0 (1:0)
A magyar futball tudásban egyre feljebb 

ívelő válogatott csapata vasárnap kél ellen
felei látott vendégül: « korúi telet és a sváj
ciakat, akik a közelmúltban a középeurópai 
futball rémét, az olasz válogatottat tiz em
berrel is csaknem megverték. Ami az idő
járást illeti, a vendéglátás tökéletes volt, 
mert az ('llői-uti pálya talaja a legszebb 
svájci bőmezők képét terítette a nyolcezer fő
nyi tüzön-vizen át kitartó lelkes drukker 
elé. Az Európa Kupaért ment a tét s igy 
érthető az a nagy érdeklődés, amellyel va
sárnap elhalmozták a szerkesztőségek és a 
pélya telefonjait. Ezrek és ezrek érdeklőd
tek, vájjon a csatakas, nagyerejü hóvihar 
ellenére is megtartják-e a mérkőzést. A fele
let lakonikusan rövid volt: meccs lesz! Volt 
is valami ilyenféle, mert rendes mérkőzés
nek aligha minősíthetjük azt a futball-sil, 
amely a játékosok erejének utolsó cseppjét 
is igénybevette. Nem volt könnyű a magyar 
válogatott feladata, akár az időt s vele a 
pályát, akár pedig a svájciakat tekintjük.

De cznttal sem tört meg az a hagyo
mányos szerencse, ami Dletz Károly 
dr. szövetségi kapitány működését ed

dig is kisérte
és két góllal győzött a csapat, ellenére an
nak, hogy a be válogatott Cseh betegsége 
miatt az utolsó pillanatban Kiss került a 
csapatba. A teljes ferencvárosi belső trió 
játszott, tehát a két Hungária-szélső között 
és magával hozta mindazokat az erényeket, 
de hibákat is, amikkel a zöldfehér színek
ben az ősz folyamán rúgták a labdát. A 
győzelem értéke minden esetlegességével és 
szerencséjével együtt sem becsülhető alá, 
bizonyos azonban, hogy a reális talajon a 
magyar válogatott klasszis fölénye inkább 
kidomborodott volna, mint igy, amikor a 
svájciak teljesítménye előtt is meg kell haj
tanunk az elismerés zászlaját. A játékidő 
túlnyomó részében a svájciak játszották az 
okosabb futballt s a magyar csapat érthetet
lenül képtelen volt átváltani a lapos passz- 
játék helyett az ívelt labdákra. A mérkőzé
sen négy magyar játékos tüntette ki magát 
s ezek rangsorban: Korányi. Lázár, az 
újonc Gyarmati-Gyurcsó és Titkos. Nagy 
meglepetést keltett Turay teljes letörése s 
vele szemben a svájci centerhalf, Vernati 
kitűnő játéka.

száll a felső sarokra. A közönség már gólt 
kiált, de a svájci kapus az utolsó tizedmá- 
sod percekben ujjheggyel kornerre perditi a 
lövést. Turay sehogy sem találja meg ma
gát, össze-vissza futkároz a pályán, de nem 
találkozik a labdával.

Kiss is roppant elfogódott és a váratlan 
beugrástól ugy meg van hatva, hogy durva 
hibákat csinál. Cseh Matyi megfizethetetlen 
lenne ezen a nehéz, lehetetlen talajon .A 
magyar fedezetsorban Lázár tündököl. Csil
logó technikája kitünően érvényesül a 
csúszós pályán és a naiv svájciak egymás
után szédülnek ravasz testeseiéitől. Egy re
mek Lázár-passzal Sárosi ugrani akar, de a 
két hátvéd ollójába fut. A svájci támadások 
most ritkábbak, de azért veszélyesek. Mon- 
nard lapos, erős lövését Szabó mesteri 
csukaugrással bokszolja ki. Toldi hosszú 
lövés utcahosszal kerüli el a kaput. A já
ték nem szép. Bezzeg az ifik kitünően tud
tak futballozni ezen a talajon! A félidő 
végefelé erősen szorongat és szemre tetsze
tősebben játszik a svájci csatársor. Aebi le
futása komért hoz, ebből Monnard kapura 
lő. A'lövés visszapattan n védőjátékosokról

Már a 3. perc gólt hoz
Nyolcezer néző jelent meg mindössze az 

érdekes mérkőzésen, valójában tehát a fut
ball válogatott törzsközönsége adott talál
kozót ezúttal az Üllői-uton. Katonazenekar 
fogadta a nézőket és másodpercnyi pontos
sággal zenditett rá kél órakor a svájci him
nuszra, mikor a csapatok a pályán megje
lentek. A mérkőzést a jugoszláv Popovics 
vezette.

magyar csapat is és hiába ügyeskedik Sas, 
a pokoli talaj meggyilkol minden józan szá
mítást, megöl minden ravasz elgondolást. 
Toldi remekül tálalt labdájával Titkos el
fut és ritkán látott gyilkos erejű bomba

s a visszapattanó labdát Walacek ismét ka
pura lövi. Már-már a balsarokba száll nz 
erős löveg, amikor Wagner belefut és egy 
méterről a kapu fölé lövi. Nagyon meleg 
helyzet volt ez a hirtelen beállott hidegben. 
7,.(izdr hozza fel ismét a magyar csatársort. 
Labdájával Sárosi a balösszekötő helyére 
húzódva kitör, de lövése hajszállal elkerüli 
a kaput.

Az I. félidő mérlege grafikonban
MAGYAR TÉRFÉL

A csapatok a következő összeállításban 
játszottak:

Magyarország: Szabó -Korányi, Hiró— 
Gyarmati, Turay, Lázár—Sas, Kiss, Sárosi 
dr., Toldi, Titkos.

Svájc: Rizzozcro—MirHáll, Lehmann— 
Springer, Vernati, Lörtscher—Webcr, Wag
ner, Monnard, Walacek, Aebi G.

Svájc kezdi n játékot. Sárosi labdájával 
Titkos rohanna, de hatalmas lendülete meg
törik a jégpályán. Toldi irtóza’os erejű felső- 
sarkos lövéséi Hizzozero kornerre bokszolja. 
Már nz első támadások eredményesek.

Sas fut cl a jobbszélen s a védők között 
a középpont felé csuszkái és bukdácsol. 
Sárosi segítségére .siet és látva n véde
lem tömörülését, Toldihoz játszik. Toldi 
nyomban visszajátszik, de a passziói 
Vernati bclclép és lábáról a tisztán álló 
Sárosi elé kerül a labda. uki a 11-cs 
pont Iájáról precíz félmagas lövést küld 

a bnlsnrokba. 1:0.
A derék svájciak nem esnek kétségbe, ha
nem leállítják n labdát a szabadrúgáshoz, 
mert szerintük a gól nyilvánvaló offszájdból 
esett. A bírónak inás a véleménye és a kö
zéppontra mutat. Jobboldali elkeseredett 
sváici támadás n válasz, a gólra, liiró csak nz 
utolsó pillanatban tudja szerelni Webert. A 
„kabaladresszbc" búit Szabó pózolva fog 
egv távoli lövést, ami nagy derültséget kelt. 
A svájci csapat határozottan tetszetősen és 
jól játszik.

Különösen r. halfsora kitűnő
és a remekül dolgozó fedezetek mintegy tiz 
percig állandóan támadásban tartják és ete
tik labdával a csatárokat. A nagy rössel futó 
Wcber elbukik Riró Iáhóban és a nagy len
dülettől métereket csúszik. A szabadrúgást 
Szabó biztosan öleli keblére. Most feljön a
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SVÁJCI TÉRFÉL

Szemléltető, újszerű grafikonban mutatjuk Itt be, hogy a két csapul mikor tartózkodott az 
ellenfele kapuja előtt. Minden egyes percben megállapítottuk a helyzetet és fekete vonallal 
jelöltük hngy hol folyt a játék. Az első félidő 45 percéből 17 percen át tanyáztak a svájciak 
n kapunk dőlt, mig a magyar csanat 28 percig lett látogatást. A svájciak 2 kornert, a magya
rok fl kornert és 1 gólt érlek el. Különösen erős volt a magyar nyomás az első negyed
órában. amikor a gól Is esett. Ezt kitünően szemlélteti a fekete mezők sűrűsége a svájci 

oldalon. — (System Horváth.)

Fogcsikorgató küzdelem
s a gyilkoserejU attak bebiztosítja a győzelmet

Szünetben a zenekar indulót játszik és a 
fázós lábak taktusra topognak a tribünön. 
A közönség körében az oíTszájdizü magyar .... , .
gólt vitatják. Fázósan dideregve jönnek ki bírják követni s igy a beadás kárbavész.

uz aluljáróból a csapatok. Már az első akció 
sokat igér. Sárosi kitűnő passzával a gyors
lábú Sas végigfut n pályán, de társai nem

Az Európa-Kupa állása:
1. Magyarország 7 24:15 10
2. Olaszország 4 0: 4 7
2. Caehazktvákla 6 16:16 7
4. Auulrla 6 13:14 5
5. Svájc 7 12:25 1

' GÓL, AMELY BEFEJEZTE A HÓCSATÁT

Nagy eset lés - botlás közben kalandos utón jut a labda Sároslhoz, aki kapura lőne, de 
Ixhmannról visszapattan a labda. Gyurka most már n jobbösszekötő helyére futó Toldi elé 
tálal s a lapos lövésre Blozozero veti magát, de kezel közül a hálóba csúszik. 2:0. 11. félidő 28.

perc. (Copyright by Hétfői Kapló — System Horváth.)

Pazar Lázár-trükkök csalnak ki tapsokat a 
közönségből. Hosszan előreadott labdáival 
rohamoznak a magyar csatárok, de Toldi a 
kapu előtt kitűnő helyzetben felbukik a 
döntő pillanatban. Általában nagyon sok az 
akaratlan fault, mert a játékosok a legese- 
kélyebb lövésre elvesztik egyensúlyukat i 
csúszós pályán. Az olaszoktól pontot rabolt 
svájci csapat kitünően játszik a mezőnyben'

Olyan kombinációs játékot produkál a 
svájci baloldal, hogy egyes akcióknál 
ugy fest a játék, mintha az osztrák 
Wundermannschaft törne kapunkra a 

baloldalon.

Hatalmas gólhelyzetet hagy ki a magyar csa- 
nat. Kiss labdájával Sas elfut és egyedül 
áll a kapu előtt. A fiatal szélsőben azonban 
nincs meg a kellő higgadtság és öt méterről 
a kapus kezébe lövi a labdát. Kitünően fel
épített Toldi—TítA'os-támadásból percekig 
pattog a labda a svájci kapu előtt, de n sok 
láb között elvész a gyerek ... Újabb hatal
mas gólhelyzetet hagynak ki a magyar csa
tárok. Sárosi labdájával Titkos fut el, gyö
nyörű iramban húz befelé és lövénaek is be
illő beadása elsuhan a kapu előtt, csak egy 
láb kellene, de senki sincs a közelben .4? 
óriási helyzet veszendőbe megy! Feltűnő, 
hogy a svájci fedezetek nem tudnak szabá
lyosan taccsot dobni. Állandóan ejtett lab
dákkal dobják a taccsot. de a biró elnézi a 
szabálytalanságot. A kihagyott nagv ma
gyar gólhelyzetért bőségesen kárpótol ben
nünket a svájci csatárok támadó periódusá
nak egyetlen perce. Ebben az egyetlen perc
ben három svájci gólhelyzet marad ki, amely 
szinte érthetetlen.

Egy percen belül Walacek háromszor 
egymásután játssza tisztára Monhardot.

A kitűnő center mindhárom alkalommal 
tisztán áll Szabóval szemben, de ugylátszik, 
Teli Vilmos unokái már nem értenek a lö
véshez, mert a center lövése tiszta gólhely
zetben nem talál a hálóba. A vendégmarasz
taló mély talajon is néha fel-felcsillnn a 
magyar csatárok klasszisa. Szép Kiss-*  
Sárosi—Sas-akció fut végig a pályán, de Sas 
lövése hajszállal a kapuléc fölöli süvít el. A 
nagy akarással játszó Toldi óriási közel
harcokat provokál a svájci kapu elölt, de a 
lövésekkel nincsen szerencséje. Sárosi kitör, 
de elnyomják a 16-os vonalon belül és 
Gyurka, mint a béka vágódik cl a hatalmas 
tócsában. A^biró nem torolja meg a nyil
vánvaló szabálytalanságot, amiért élénk 
füttyszerenádot kap a közönségtől. Ez a 
füttykoncert csak fokozódik, amikor Sós kor
nert harcol ki és n biró a körncr helvett is 
kapukirugóst ilél. Most jön a magyar csanat 
utolsó erőbedobása és ez a tiz perc végle-, 
bebiztosítja a magyar győzelmet.

A magyar csatárok, mint az ördögök 
harcolnak most minden labdáért és erős 
vasgyürübe szorítják a svájci védelmet. 
Ebből a gyűrűből nincsen menekülés. 
A labda alig kerül ki a svájciak 16-os 
vonaláról és a gól lassan, de biztosan 
érlelődik. Kiss ügyesen szét akarja 
bűzni a mezőnyt és remek labdát tálal 
Sas elé. A kitűnő szélső testcsellel fa
képnél hagyja Lehmannf és a sok láb 
között Sárosi elé gurít. Ezután balol
dalra terelő ik a játék s mint a gólraj
zunk mutatja, Ismét Sárosi elé kerül a 
labda. Gyurka elől Lehmann állja el a 
kapust, de azért lő. A lövés Lchinnón
ról visszapattan Gyurkához, aki a 
16-os vonalon álló Toldi elé tálal és 
Géza vaktában laposan kapura lő. dr 
a balsarokba tartó labdára vetődik a 
svájci kapus, már-már ugylátszik, hogy 
az utolsó pillanatban kihalássza n ,a’J' 
dát, dekát azérf van havas latyak, amely 
csuszóvá teszi a labdát és a sikamlós 
labda nagy elképedésre a sarokba csú

szik. 2:0.
A küzdelem eldőlt. De a svájciak nem ad
ják meg magukat. Csatársoruk továbbra i 
tetszetősen támad, a szakértő szem az”iib’ 
nyomban észreveszi ennek a kitűnő csalli 
sornak a hibáját. Nincs megfelelő 
tár. Ebben a sorban mindenki csők c: < 
készítő szerepét játssza és nincs, "l.i ' - " 
dókat befejezze Végre Aebi cnibercli nufi 
magút, de nagv lövése csak a liálélarl » '• 
sat bombázza cl A nézők hátún v« 1 ‘ .
hideg. Riró hatalmas lyuka’ mg 
előtt, aki elhúz a labdával De Szabó r<n1 
müsloppoló és kitűnő védéssel rendbeli” • 
a lvukat. Nagv derültséget keit, .i 
Szabó utólérheíetlen ruganyossággal knpuj 
ból métereket csúszva, szereli a kapura
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A II. félidő mérlege grafikonban
MAGYAR TÉRFÉL

SVÁJCI TÉRFÉL
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Jasára, amit egyébként a grafikonunk Is megörökít. (Syitm llm/i; **

A játék kritikája
A magyar csapat teljesítményével meg le

helünk elégedve, mert Cseh Matyi váratlan 
megbetegedése és a rendkívül mély, nehéz 
talaj folytán tetszetősebb játékot nem mu
tathatott.

A védelem legszilárdabb oszlopa Korá
nyi volt,

akinek még arra is maradt ideje, hogy Bíró 
könnyelmüsködését és elkalandozásait idejé
ben korrigálja. A csapat, illetve

a fedezetsor legszebben játszó embere 
Lázár volt,

aki szcmmelláthatólag otthonosan érezte 
magát a csúszós talajon és egyedülálló ra
gyogó technikája rendkívül érvényesült a 
robusztus svájciak ellen Minden testcsele 
sikerült és ő volt az, akitől a támadások 
sorra kiindultak.

Várakozáson felül szerepelt az újonc 
Gyarmati is,

aki már az első percekben levetette lámpa
lázát és mint régi válogatott küzdött. Neki 
volt különben a nehezebb dolga, mert a 
torfjei csatársor legjobb része a balszárrvj 
volt.

A csatársorban Titkos vezérkedctL
Elfutásai mindig veszélyesek voltak, csak 
a lövésekkel nem volt szerencséje. Sas 
gyenge összekötője mellett is, különösen az 
első félidőben megjátszott minden megjátsz
ható labdát és az első gólban is erősen

EZ ls SPORT?
Rejtélyek egy monopólium körül

Egyidőben sok vihart kavart fel az a mono
pólium, amely kél nagypálya közönségét kö
telező adózásra kényszeritclle. E két nagypá
lyán lebonyolított mérkőzések alkalmával pro- 
grammot nyomat ki egy tőkéscsoport s ezt a 
programmot

minden néző köteles megvenni, 
minthogy a jegy árával egyidejűén 10 fillért 
levonnak érte, A tiz fillérekből azutón osztoz- 
*‘°?nak s abból — tudomásunk szerint — az 
MIK és az FTC 4—4 fillér Juttatást kap, mig 
• Sportegykéz a megfelelő adókulcs szerint ré 
wesedik belőle. Ami marad, az a vállalkozóé, 
bzt n programmárusilási módszert a közönség 
mar megszokta s igy a programvásárlás már 
Jogszokássá vált.

Időszerűvé azért lett most ez a probléma, 
mert az FTC és a Ferencváros berkeiben a vi- 
ugnirü klub mértékadó tagjai ismét

napirendre
•tarják tűzni a programmlap ügyét. A vállal

Zavaros ügyek a királyerdei 
evezőspálya megszavazásánál

Rendkívül heves csatározások után dőlt el 
r ,?Vcz^sök végleges pólyájának ügye a — 
“'rálycrdei megoldás javára. A Csepel szom- 
”'dsagában elterülő pálya

■ Magyar-Hollandi Bank parcellázási ér*  
dekkörébe

irtózott és jelentős tételt képviselt. A napok- 
n volt döntés s a hírek szerint hatan mel

Milliós bevétel titokzatos útja
a KMAC és a Touring Club adminisztrációián át

A KMAC és a Touring Club, ez a két autós- 
•i*.  n,:,’den évben óriási adómentes jőve 

p.z Jut <*Rv  Indcl olntlan monopólium ré 
1Ln. , jövedelmet azok a motorosok szállítják, 

•k küllőidre íréinek Egy autós, aki 2500 
a RMirlra iádul, Ö0 pengőt kénytelen leróni 
-LL AG n°k vagy a Touring Clubnak s ugyan- 
kaH°r cz* a ..kedvezményt" csak akkor kap- 
3,'JaiDiog. ha a tagfelvételi díjon kívül még 

••fidijflzetésre Is kötelezi magát Vég- 
er«dményben tehát 90 pengős adminisztráció 

benne volt. Toldi és Kiss inkább a védelem
ben tevékenykedtek, mig

Sárosi dr.-t állandóan őrizte Vernati, 
aki egy pillanatig sem mozdult mellőle. 7u- 
ra,J gyengébb teljesítménye különösen 
szembeötlőit, mert Vernati fejjel nőtt föléje. 
Szabó ezúttal is bebizonyította, hogy nem
csak Magyarországon, de talán egész Euró
pában páratlanul áll.

Svájc csapatában Vernati,
annak ellenére, hogy minden gondja Sárosi 
lefogása volt, az adott pillanatokban töké
letes irányitója tudott maradni csapatának 
s ez röviden annyi, hogy Svájc tengelyének 
kitűnő harcosa: Európaklasszis. Kajla kívül 
Acbi mutatóit pompás játékot, ő vezette a 
svájci támadások zömét és minden meg
mozdulása veszélyes volt. Monnard center 
gólralőrő játéka érdemel említési, de a ki
tűnő középcsatárnak czuttal nein volt sze
rencséje a lövésekkel. Három kitörése meg
borzongatta a közönség idegeit. Minelh volt 
a csapat villámhárítója, nagy rutinja több 
góltól mentette meg csapatát. Bizzozero ka
pus több biztosnak látszó gólt védett ki, de 
a második gólnál erősen hibázott.

Popnvics jugoszláv biró nem bíráskodott 
rosszul, de hiányzik áttekintéséből a ném- 
zélkőzr rutin.' Hogy egyebet he mondjunk, 
a svájciak minden egyes taccsdobása sza
bálytalan volt és valóságos derültséget kel
lett, amikor az egvik szabálytalan taccs- 
dolxást az ötven közül lefújta.

kozás egyik alapitótagja ugyanis Szigeti Imre, 
a Ferencváros legdlcsősógesebb korszakának 
menedzsere volt Hirtelen és nyomtalan eltá
vozása után a klub vezetőinek tudtával úgy 
segítettek hátramaradt családján, hogy a pro- 
grammlap megfelelő részesedését a feleségének 
biztosították. így volt ez hosszú időkig, mig 
újabban — a tagok nem csekély meglepeté
sére —

ez a részesedés Pataki Mihály, az amatőr 
vezérkar legtevékenyebb tagjának kezelé

sébe került.
Tudva azt, hogy egyedül az Idei KK-mérkő- 
zések alkalmából A’2 ezer néző 10 fillérei foly
tak be a programmlap pénztáróba, szeret
nék tudni, hogy a klub és Pataki közölt mi
lyen nz elszámolás s egyúttal, minden rész
letre kiterjedően szeretnék megvitatni az ösz- 
szes amatörkérdéseket is. Az ügyet nem cse
kély érdeklődéssel kiséri a sporttórsadalorn, 
amely 10 filléreivel szintén részes benne.

lété, kelten ellene szavaztak, mig hárman tar
tózkodtak a kényes ügyben való részvételtől.

A pikantériája
mindennek az, hogy az ellenzék szerint a sza
vazás már csak formaság volt mert tudomá
suk szerint a jogügylet, illetve mnga a pálya 
átadása puccsszerűen mór régebben megtör
tént . 

terheli nz autóst egy egy utazás alkalmával. A 
motorkerékpárosok még aránytalanabb mérték
ben nyögnek a monopólium súlya alatt.

A Jövedelmek elképesztő összegéről 
közelítő fogalmunk lehet, ha tudjuk, hogy 
1936-ban 14 ezer jármű hagyta el a vámhatárt 
s ez

a két klnbnak több, mint egymillió pengős 
bevételt biztosított.

Leszámítva a rexsit, legalább 800 ezer pengő

az az összeg, amivel évenkint gazdagodnak. — 
Ezzel szemben a KMAC kimutatásaiban

mindössze 21 ezer pengő szerepel verseny
éi sporttámogatás elmén.

Ha még azt is megemlítjük, hogy a milliós be
vétel után 1910 óta adót nem fizettek, akk »r 
joggal kérdezheti u motorostársadalom, hogy 
a KMAC. és a Tourlng Club hogyan teljesiti 
alapszabályaiért! altruista és sporttevékenysé
gét? Miért maradnak cl sorozatosan n Grand 
sTÍi-k és miért kell külön vállalkozókat ke
resni a megAcndezésükrc, amikor a deficitet 
játszva fedezhetnék a monopólium biztosította 
megdöbbentően nagy jövedelmekből?

Az adatok, amelyeket most helyszűke miatt 
ner; közölhetünk teljes terjedelmükben, leg
feljebb arra alkalmasak, hogy magyarázatot 
adjanak

a vezértitkár évi 24 ezer pengős fizetésére 
és a külön megá’apitott nyereségrészese

désre.
A haldokló magyar motorsport helyzetét azon
ban n-m tndj-'k kellőkénen igazolni s igy meg- 
érettek arra, hogy sürgős rendszerváltozás kö
vetkezzek a régen esedékes motorosszövetség 
megalakításával egyidejűén.

3—1 Hg

Mapyar tfirsíher
Grácban

Magyar sikert hozott n Grácban megtar
tott nemzetközi vivóverseny, amelyen ma
gyar vívók is resztvettek. A férfiak tőrvívá
sában Dunay Pál 7 győzelemmel és 1 vere
séggel első helyen végzett. A második helyet 
Palóci foglalta el. /\ hölgyek lőrvivóverse- 
nyében Oslob, Lipcse győzött.

— —C

Vége a futball-potyának
A magyar futball egyik kényes és régen 

megoldásra váró problémája
a potyajegyek kérdése.

Szinte elképesztő, hogy egy-egy válogatott 
mérkőzés alkalmával milyen ostromnak van 
kitéve a szövetség olyan fórumok részéről, 
amelyek összeköttetésben állnak a labda 
rúgással. A rendőrség, különféle miniszté
riumok, sőt még a Sportegykéz is igénybe*  
veszi a nyomorgó futball szívességét és gar
madával viszi el a megkövetelt jegyeket.

Ezt a rendszert az MLSz tovább súlyos 
anyagi sérelme nélkül nem tűrheti és Zsar- 
nóczay társelnök indítványára elhatározta,

A német úszók
hatalmas formában vannak

A Hellas Magdcburg nemzetközi úszó
versenyén a német úszók több rekorddal 
adtak bizonyságot jó formájukról. 100 mé
teres gyorsnszás: 1. Fischer 1 p. 00.2 mp. 
400 méteres gyorsnszás: 1. Bjönrborg (svéd) 
4 p. 51.7 mp. 4X200 méteres melluszó-

A MAFC győzelme az amntőrbnjnoksóghan. 
A műegyetemiek 1:0 arányban győzlek az 
egyetlen tegnapi bajnoki mérkőzésen a Buda
foki MTÉ ellen.

Az Aschner-serlegért nem játszhattak tegnnp. 
Az Újpest fí—Nagytétény mérkőzésre nz UTE- 
pályát alkalmatlannak minősítette a bíró.

Kér Labda, I. oszt. MTE—BSZKRT 3:2; UTE 
—Vác 13:3.

Profiliga: VSE— Drogisták 2:0.

★

HEVES ASZTAL1TENNTSZ-CSATÁK
Nagy érdeklődés mellett rendezte meg a 

MOATSZ a DSC helyiségeiben a harmadik 
férfi és női válogató aszlnlltcnniszversenyt. 
A verseny egyik legnagyobb meglepetése a 
fiatal, alig 17 íves Barna irí. MTK döntőbe 
jutása volt, aki az elődöntő során a sok
szoros világbajnok magyar csapat egyik 
standard-tagját, Földi II.-t győzte le. Rész
letes eredmények. Elődöntő: Bellák UTE— 
Rosemann MTK 3:0; Házi DSC—Fischer I. 
DSC 3:0; Bcnkő II—Fischer II. MTK 31. 
Barna III. MTK-r Földi II. DSC 3:1. A dön
tőbe tehát Bellák, Házi, Benkő II. és 
Barna HL jutott. A négyes döntő első for
dulójának eredményei: Bellák—Barna III. 
3 0; Házi- Benkő II. 3:2. Női egyes elő
döntő: Király FTC—Gál DSC 3:1, a döntő
mérkőzést tehát Király Beregivel fogja meg
vívta!.

1938-as angol

autók
1.6  és 2.6 liter ismét raktáron

Strapára, rossz utakra

Skoda
autók

40 adó, 7.5 üt. fogy,, 
4 ajtó, lengötengely

Blumenihai Tes verek
VI., Nagymező-utca 19.

Modern service, nagy alkatrészraktár 

hogy

a jüvőhen udvariasan bár, de kérlelhe
tetlenül visszautusif minden jegyigény
lést, amelyhez nem mellékelik a jegyek 

ellenértékét.

Teljesen igaza van a labdarúgásnak, ami
kor a súlyos rendőrségi illetékek, testneve
lés! és vigalmi adók mellett a korlátolt 
számban rendelkezésre álló ülőhelyeket nem 
akarja elvonni a fizető közönség elől. Az 
ülőhelyek jövedelmeznek a legjobban s igy 
ha ezek nagy részét ingyen elosztogat ja, 
akkor valóban kérdésessé válik: miből fi
zeti majd a reá rótt súlyos terheket.

staféta: 1. Hellát Magdeburg 11 p. 28.4 mp. 
Német rekord! 3X100 méteres vegyes sta
féta: 1. Brémai Uszószővetség 3 p 25.7 mp. 
Német rekord! 200 méteres mellúszás: 1. 
Heina 2 p. 38.9 mp. Német és Európa re
kord!

CSEHSZLOVÁK BAJNOKI FUTBALL- 
EREDMÉNYEK:

Slavia—Viktória Pilscn 7:0 (3:0). Zidenlce— 
FC Ostrava 4.1 (2.1). SK Bratislava—SK Pardu- 
bic 3:0 (20). Sparta—SK Pilscn 4:1 (2:1). SK 
Kladno—Viktória Ziskov 4:0 (1:0). SK Nachod 
—SK Proslejov 1:1 (0:1).

♦

Hannoverben Eszaknémctország váloga
tott futballcsapata vasárnap 3 0 arányban 
győzött Északhollandin válogatottja ellen.

♦
Berlinben a Berliner SC jégkorong csa

pata 3:0 arányban győzött a bécsi EK En- 
gehnnnn együttese ellen.

♦
KIKAPOTT AZ AUSTRIA ÉS A VIENNA

Favoritner AC—Admira 1:1; Wackcr— 
Vfonna 1:0; WSC-Austria 3:2: FC Wien— 
Floridsdorfer AC 3:2; Rapid—Simmc. Ing 
5:1.

ÜZEMBEN A BIRKÓZÓ CSAPAT
BAJNOKSÁG

Vasárnap dólután trirlnbák a birkózó op- 
szágos csapatbajnok! versenyeket nagyszámú 
közönség mellett a Nemzeti Tornacsarnok*  
bán. Délelőtt bonyolították le u selejtező*  
mérkőzéseket, amelyek eredményeként nz 
alábbi csapatok kerültek a döntőbe: B Vas*  
utas—MTE, Törekvés, Testvériség és Húsos. 
A döntő küzdelmek lapzártakor folynak.

%25e2%2580%259ealmd.tt.uA


HÉTFŐI NAPLÓ Eiidaprsl, 1037 november 15,

Gyönyörű játékkal győzött
az ifi válogatott a csehszlovákok ellen

MAGYARORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA 
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT 4 s! (1:0)

A hatalmas pelyhckban hulló hó majdnem 
eltemette ezt n mérkőzést, amelyért, mint utó
ing megállapíthatjuk, nagy kár lelt volna. — 
Csak kétszer huszonöt percet játszottak le a 
jövő Sáros!jal, de ez a mérkőzés olyan szép 
játékot hó hogy

a közllnség ámulvo figyelte a szörnyű ta
lajon in kitünően futballozó magyar Ifjú

ságinkat.
A játékidő minden percében akadt egy két ak
ció, amely önkéntelenül tapsra késztette a te
nyereket. A magyar csapat első kél gólját .sza

badrúgásból érte cl és mindkét szabadrúgás! 
Bitz juttatta rendeltetési helyére A helyenként 
szépen kombináló csehszlovákok Simonek ré
vén érnek cl gólt, amelyre a most már vég
képpen felülkerekedő magyar csatárok Csömör 
és baczltő góljával elsöprik a vendégeket. — 
Olyan nagyvonalú é« szép játékot mutatott be 
a magyar iljusági csapat, hogy szinte érihetet- 
lenné vált a nézők előtt a nagy mérkőzés ala
csony nívója, mert csodúk-csodája. nz ifjúsá
gink ezen a pokolian csúszós talajon is szemet- 
lelket pyőnvö.-kcdlctő játékot tudtak produ
kálni. Á közönség valósággal sajnálta azt a 
negyven percet, amit ebből n propagandajáték
ból a hótaknritás elsikkasztott.

szakértőket egyaránt, merthlszeij a Futballház- 
ból Karafláth OTT-elnöksége óla csak apróbb- 
nagyobb nyögésekkel hangszerelt melodrámát! 
kus sirámok hallatszottak az OTT irányába.

A futball azonban nem hiányozhatott az ün
neplők sorúból, mert objektív volt s ha önma
gának vajmi csekély oka is volt az elismerésre, 
a más sport; gak iránt tanúsítóit pártfogás 
mégis erre kötelezte.

Aranyérmet vilek az MLSz nevében Ez rend
jén is volt, de ugyanakkor meglepetésszerűen 
az egyik nagyegylet külön is kitüntette a Sport-

egykezet egy éremmel. Erről egyetlen má. 
egyesület sem tudott s érthető okokból rend- 
kívül kellemetlenül érintette a nagy többséget 
ez a magánakció. Olyan színben tűnt fel a do. 
lóg, mintha a iöbiek fukarkodtak volna az 
éremadússal, holott ez nem fedi a valóságot 
Még jelentéktelenebb alkalmakkor is „kitettek**  
magukért az egyesületek, most sem garasos
kodtak volna

Sajnos, a hiba megtörtént s most már jóvá, 
tenni sem lehet, mert utólag nem csatlakozhat
nak az — offszájdonálió nagyegylethez.

a l?emzeii—Phööus uiharmecss sorsáról

Angol lölce osztrák rutin magyar anyag

Mól futballisták
trenifóznak Budapesten

A llét/őí Napló elsőnek közölte annakidején, 
hogy a magyar női futball megszervezését ter
vezik. Sok akadály gördüli a kivitel elé, a többi 
között az is, hogy a szövetség — bécsi minta 
nlapján — nem volt hajlandó elismerni ezt a 
női sportágét. Becsben is önállósították magu
kat a futballozó amazonok, Budapest számára 
sem marad más h'tra. A bécsi rutinhoz, most 
angol töke járult. Egy londoni pénzcsoport ko
moly üzleti fantáziát lát a női futballban s 
ezért nemcsak Bécs, de Budapest női csapatát 
is meg akarja szervezni.

Profi alapon rúgnák a hölgyek a labdát

I Hinni > •

s egyelőre nem bajnokságért Játszanának, 
hanem túrára indulnának.

Bécs és Budapest közös luratcrvc. Ázsia felé 
vinné a női csapatokat. A napokban itt járt 
a londoni megbízott és

két magyar menedzserrel megállapodott 
a szervezés tekintetében. Egyelőre a KAOE ta
vaszmezőiden! tornatermében tornázni fognak 
a kiszemeltek s csak később kezdenek a labda 
és meccstréningbe.

Áprilisban utrakészen kell állni a 15 főnyi 
turag',rdAnak, amelynek tagjai messze keleten 
fogják lőni a gólokat.

Szombaton újabb precedenssel „gazdagodott**  
a magyar profilutball: a Nemzeti—Phöbus 
mérkőzést a bíró 5 perccel korábban lefújta. 
Amikor tévedését belátta és tovább akarta ve
zetni a mérkőzést, a Phöbus játékosai mar a 
fürdőben voltak és nem mentek ki a pályára.

Az ügyel kedden a Liga cgyesbirája fogja 
először tárgyalni. S hogy igazolja-e az ered
ményt vagy njrajáiszalja-e a mérkőzést, az at
tól függ, hogy a jelenlevők

becsületszó terhe alatt tett vallomása
milyen lesz. Igaza van a Phöbusnak abban, 
hegy a fürdőből nem vihette volna ki játé
kosait a téli hidegbe. Viszont a Nemzeti ér
velése is helytálló, amikor arra a különös kö
rülményre hívja fel a figyelmet, hogy a Nem- 
zeti csapata sokkal előbb tért az tllözöbc, 
mini a Phöbus, a biró felhívására mégis nyom
ban kiment a pályára és nem sietett a fürdés
sel.

A meccs sorsa tehát asztal mellett dől el.

Nagy küzdelem a Cégligában
a Hétfői Napló vándordijáért

Multheti számunkban megírtuk, hogy a Cég
bajnokság befejezésével a cégsport híveinek 
teljes figyelme a Héttői Napló vándordíj-mér
kőzéseire irányul. Tudatában leheltek ennek a 
küzdő csapatok is, mert olyan nagy nívójú 
Játékot nyújtottak, hogy bármely elsőosztályu 
csapatnak is díszére válhatott volna. Külö
nösen szép játékot hittünk a Vasfonal—Shell 
és a Juta—Chinoin II. mérkőzéseken. A 0. for
duld után még csak jósolni sem lehet, hogy 
ki lesz az értékes vándordíj győztese, mert a 
tabella szinte hétről hétre változik. Nehéz csa 
fókát kell még n győztesnek megvívni, és ép
pen ez adja a szép mérkőzéseket. A Cégliga 
vezetői szerint ilyen szép, nívós mérkőzések 
uj csapatok között még sohasem voltak. — 
Részletes eredmények: Vasfonal—Shell 3:2 (1:1) 
jv. Paris I. Nagyirnmu, szép mérkőzés, egyenlő 
erők küzdelme. Jutási (Vasfonal) a mezőny 
legjobbja — Jutagyár—-Chinoin II. 5:1 (1:0) 
jv. Skalilzcr. A mulatóit játék alapján döntet

len eredmény felelt volna meg. A Chinoin 
ugyan többet mutatóit, de a Juta olyan szív
vel és lélekkel játszott, hogy a győzelmet meg 
érdemelte, a gólarány túlzott, a Chinoin el 
könnyclmüsködte a játékot. Góllövök: Dömö
tör (3), Kadó és Barna, ill. Válv 11 csből. — 
Radiátor—Kowald 2:0 (1:0) jv. llerz. A mér
kőzés kezdetén ugy látszott, egyik legszebb 
mérkőzésben lesz részünk. Olyan szépen in 
dúlt a Játék, hogy mindenki erős küzdelmet 
várt. Az első félidő 20-ik percében l’erl (!v> 
svaid) megsérül, s ez a Kowald csapatát na 
gyón letörte, a győzelem minden reményével 
induló csapat kénytelen volt azt az ellenfél 
nek átengedni. Galgóci (Kowald) a mezőny 
legjobbja. A gólokat Pénzes lőtte. — Révai— 
Scliembcr M. Mérleggyár 0:1 (1:0) jv. Tűrök 
Szép, sima, fair mérkőzés, a jobb Révai fölé 
nyesen győz. Góllövök: Szabó (3), Pék (2) és 
Cseh, ill. Dózsa.

Megsemmisítő 
fővárosi győzelem

BLASZ—DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁG 
VÁLOGATOTT 8:1 (4:0)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
lése.) Nehéz, mély talajon, szakadó esőben 
játszották le a mérkőzést és a nagv gólnrány 
a budapesti csapat nagyobb technikájának nz 
éredményc. 1530 néző előtt lendületes buda
pesti támadásokkal kezdődött a mérkőzés és 
a 3. percben Vidor lapos lövéssel gólt szerez. 
A félidőben n nagyobb technikai tudást bekecs 
III., Hcrmann, majd Vidor góljai fémielcZ.ték. 
Szünet után is nyomasztó veit a BLASz fölé
nye és Kürti, Bíró, Biró és Hermann érnek el 
további gólokat. A tisztelctgólt Rákhely révén 
szerezte meg Délnyugat.

Barátságos pofon Szegeden
SZOLNOKI MÁV—SZEGED FC. 4:2 (3:1)

(A Hétfői Napló tudósítójának tdcfónjclcn- 
tése.) Barátságos pofent kapott a saiál pályá
ján játszó proücsapat a II. Vgabcll szolnoki 
együttestől. Méiközös előtt Ha ff.ágnál:, a Sze- 
aed IC liátvódjó,*ck  (‘réven jubileumát ünnepel
ték, majd a szolnoki MÁV Eclycmzászlóf nyúj
tott át a vendéglátó csapatnak. Megérdemelten 
győzött a szólnál?! csapat és az első félidőben 
nagy fölényt: n játszott a tartalékoson kiállt 
Szeged EC vei szemben. Gyarmatin kívül a 
második félidőben Pálinkás helyeit is tartalékot 
szerepeltetett a Szeged. A győztes csapat góljait 
Kövesdi (2), K- lhith és Koron rúgták. A profi- 
csapattól csak két gól tellett, melynek szerzői 
Nagy és Bognár voltak.

ATLÉTIKAI USZŐVERSENY A NÉPLIGETBEN

Az év utolsó ntlétikai versenyét tegnap ren
dezte meg az MTE. Az időjárás rendkívüli aka

dályokat helyezett a versenyzők elé, de azokat 
mirdez nem tudta visszatartani a versenytől. 
A bokán felül érő hőiében, a szakadó h-.vas 
esőben futották végig a távol s ennek megfele
lően gyenge az eredmény is: 10.0410 ni.: 1. Sre- 
gedhelyi UTE 37:52 mp (3 perc előny). 2. SSdl 
MTE 38:18 mp (2 p előny). Németh MAC 
33:12 4 mp-cs tiszta eredménnyel mint helye- 
zellen ért a célba. Szilágyi nem indult. 300) in 
ifjúsági: 1. Szitás BSzKRt 10.32.4 mp

November hó 16, 18 és 2t-éu 
délután fői 3 órakor

Elmarjak
a (Ovsrsenyek

A vasárnapra kitűzött káposztásmegyeri 
lóversenyeket a pálya alkalmatlansága miatt 
nem tartották meg. A versenyigazgatóság 
kedden dönt, hogv az elmaradt utolsó ver
senynap programjára uj határnapot tiiz-e 
ki, vagy a tavaszi programm keretében ren- 
dez.i-e meg.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ 
Felelős sierkesztfl is kiadó: Dr. EI.EK HUGÓ

Szerkesztésig is kiadóhivatal: Erőibe! körút 28. 
Telefon hétköznap és vas déli 12-ig: I-30X-9Í. V •$<!•« 
1 órától (Arndi-u. S. Globus-nyomda-: !!»»«. ••«»**•  
Vas. d. u. ’Áötői lapzártái)!: I IN 42. 1 110 42. 1400 44, 

I 245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egs ívre 5 pengő - EGYES SZÁM 
íra: Magyarország 1l» fillér. Ausztria 20 Giusrhen. I ran- 
cianrszág 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár. Kenictorszig 
15 l’I., Olaszország 1 líra. Itoinánia 5 lei. Ucnszlomia 

1 ík.

A Hungária és a Fradi 
harcában a Kispest dönt

Kettős prémium és egy titokzatos adakozó külön iutalma a tét

TÖKJE A FEJÉT!

A vesztett pontok számát tekintve a Hun
gária jelenleg kétpontos hátrányban van a 
Ferencvárossal szemben. Ha ez a távolság 
4 pontra dagad akkor n bajnokság a Hun
gária számára már csak a vágyálmok ho
náim tartozhat. Többé nem rajta múlik, 
hanem nz ősi ellenfélen, hogy tarlja-c a 
távolságot.

Ez a helyzet n Hungária—Kispest találkozó 
efőtt. amiről tudni kell, hogy n kékfehérek 
stámúra sohasem volt könnyű feladni. Külö

nösen most nem ígérkezik nnnnk, mert a kis 
pestiek félelmetes formába lendültek. A pikáns 
meccs nem oknélkill izgatja a bajnokcsapat 
drukkerhadát és baljós redőket csalhat a hom
lokukra az n lény is, hegy

a kispestiek győzelem esetén kettős pré
mium it kapnak, sőt ■ hírek szerint egy ti
tokzatos adakozó külön jutnlmat ad a győ

zelemért.
Ilyen körülmények között tehát a Hungáriá

nak rendkívül nehéz meccsre van kilátása és 
minden erejére szüksége van, ha pontveszteség 
nélkül nkar túljutni a kispesti gáton.

IfiPníK a lasssusági rekorder MpFV
11/III HUJ, és a labda-akrobata 1’1 CUI

Kevés futballista van. nkí többször gurította | tolt futballista
vob.H rtilbbe rlragrollntAslx, krllikuwilrolni | „ tfl f„lvBlllin ,upaUL
Kardos, » bajnokcsapat egyik szí.írja. Vannak 1
utólérhetcllen művészi húzásai, de vannak két 
aégbccjtö napjai, amikor viharos fütty kiséri 
zn nden mozdulatát.

VcvŐ van Kardosra s most már csak nz anyagi 
kérdések elintézése van bátra.

Braun Csibl. a jeles magyar tréner, akinek 
kese alatt in: r dolgozott Kardos, ugy jellé 
mezle ezt a különös tehetséget, hogy

3:1-cs futballistát
Háromszor rpsszul Játszik és egyszer tünemé
nyesen. Érthető, ha ilyen körülmények közölt 
a bajnokcsapat számára nem ii leghasznosabb 
tényező. A legutóbbi produkciói után sikerült 
„kifutballoznia magát**  a csapatból. A benva- 
toliak sok minden mcntököriilménycn kívül 
azt is tudni vélik, hogv Kardot rossz szerep
lésnek bizonyos mellőzöttség az oka. Sőt, ina 
m|r abban Is biztosak, hogy n sok vihart ara-

Kellemetlen incidens 
a Sporlegykéz jubileumával 
kapcsolatban

A Sprrlcgvkéz jubileumot ünnepelt n leg
utóbb, amelyen részivel! csaknem minden 
sportig küldöttsége. Közöttük volt a futball 
különít menye is, amely hódolatát rótta le n 
Sportcgykéz áldásos működése iráni. Ezzel 
ugyan alaposan zawbahozla a laikusokat és

VÍZSZINTES:
1. Eladóhely. 13. Tényle

ges, vnlódi. 14. Világhírű fia
tal művész, lő. U.U.U. 10. 
Régi sulymérlék. 17. Ez a 
régi sulymérlék 0.0175 ka
nak felei meg. 18. P. V. 19. 
Végtag (ék. hiba.) 20. Nyá
ron az egyik oldal. 21. T. P. 1 
22. Egész mindegy! 23. Tó — 
olaszul. 25. Magyar színmű
vész (Domonkos.) 20. Ki'iö- 
lözi a csomót. 27. (*)rn  van 
ilyen. 28. Kislány játékszere. 
30. Hint. 32. Adó — ellen
téte. 33. Vissza: mint — né
metül. 34. Vissza: .... Mag
ginre. 35. Megadja a Kellő 
tiszteidet. 30. Eszkimó film
színész. Több filmjét Pesten 
is adták. 38 Nél párja. 39. 
Az éhes gyomor igéje. 40. 
Tiz — angolul. 41. Idegen 
területmérték. 42. óra 
keverve. 43. Fogoly. 44. Ró 
mai szám és az ötszöröse. 
45. Az orosz Irodalom egyik 
legnagyobb alakja. 40. Lnos, 
a „Szőkék előnyben**  iró 
nője viseli ezt a \ercsztne 
vet. 47. Dob.

FÜGGŐLEGES:
1. Az ngyvclö hirtelen beállolt vérszegény

ségének következménye. 2. Az egyik leglipu 
sosabb knrszli folyó, amely óriás barlangjára 
tokban tűnik el, majd újra felszínre kerül. 
Hosszú, vadregényes ulon lehel folyását kö
vetni, amig aztán végleg el nem tűnik a föld 
alatt. Vize Tricsl körül bővizű forrásokban 
kerül felszínre. 3. ILII. 4. Fül ikerszava. 5. 
Török Vilajet és hasonnevű székhelye Kis 
Ázsiában. 0. Ellentétes kötőszó, 7. Szolgája. 8. 
Jószág, birtok — németül. 9. Színpadias fel
kiáltás. 19. Zár van ilyen (nem njtón, hanem 
ruhán!) 11.............. veritnsl (Borban az igaz sági)
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12. Bnlb*  kcrrailneve. 13. Kiriomóz. '«■ * 
leejtett és sarkára esett földgómb 18. Ide <<'• 
lök. 20. Férfinév (ók. hiba) 21. Autóval e uu 
22. Sámuel, magyar király előnevc. 23. Tn.n. 
24. L. R A. 28. Angol domiu'nm És’ak Amcruo 
északi felében Gazdag vidék jó lernio.oldde 
és hányákkal 29. Fénv . . (autó elején van 4
30. ..Parimul ti’....... Mariul'- 31- Lök c.-’yi’
hlnlázón. 33. Amiből n zenész jálszik ("év‘T 
vei.) 34. Mexikóban honos, nz uloékhez ■ 
lozó növény. Leveléből részegítő italt kés 
nek. 35. Mózes testvére 37. Sarok - n'W- 
39. Mclvikct? 40. lllanul szomorkodik. -• 
Olasz hélveslés. 43. Ilyen bornak nem kft' c 
gér. 44. Z. V -
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