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A kormány zó 
diadalutla Bécsben

november 29.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének 

telefonriportja.) Horthy Miklós kormányzó 
az olaszországi lelkes és szerető ünneplések 
sorozata után vasárnapra Bécsbc érkezett, 
ahol hasonló

nagy szeretettel, fénnyel és pompával 
várták.

Még a levegőben zugnak a római százezrek 
üdvözlő kiáltásai és a világ minden táján 
megjelenő újságok még mindig Magyar
ország kormányzójának dicsőségteljes olasz

Diadalut a határtól Bécsiig

kor ért el a vonat 
határállomásra.

Horthy Miklós kor
mányzó különvonala 
szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka lépte ót 
az osztrák határi. Rúd- 
nag Lajos bécsi ma-1 
gyár követ és Veress 
Lajos vezérkari ezrfedes, 
katonai attasé, egészen 
Tarvisióig elébe utaz
tak a vonatnak és azon 
tették meg az utat visz- 
szafelé Bécsig. Éjfél 
után egynegyed egy óra- 

Arnoldsteinre, az osztrák

Itt szálltak be gróf Orsini-Rosenbcrg 
szertartásmester, Slümpfl Henrik vezérőr
nagy, Adamovic Ferenc követségi tanácsos, 
i kormányzó mellé beosztott osztrák disz- 
kiséret tagjai, továbbá Friedingcr Róbert és 
Lennkh Albin követségi titkár.

Félkettőkor haladt ót a vonat Villachon. 
felhárom órakor ért el Klagenfurtba és hat

Káprázatos fogadtatás a bécsi 
pályaudvaron

Már a hajnali órákban talpon volt Bécs, 
hogy kellő díszben és felkészültséggel üdvö
zölhesse Magyarország kormányzóját. A 
bécsi helyőrség csapatai négyfokos hideg
ben kora reggel elfoglalták helyeiket a ki
jelölt útvonalon és kellős sorfaluk mögött 
a bécsi magyarok és a lelkes bécsiek tíz
ezrei helyezkedtek cl. Az. utvonalon tiz mé
ter magas árbócokat állítottak fel, amelyek 
csúcsán hatalmas magyar és osztrák zászló
kat lengetett a fagyos téli szél.

A kormányzói különvonatot a bécsi ke
leti pályaudvar állomásfőnöksége a külső 
csarnok második sínpárjára irányította. 
Oda, phová a kormányzói szalonkocsinak, 
a /uránnak kellett beállnia s kecses hidal 
épitetlck, amelytől mélyvörös szőnyeg ve
zetett az udvari fogadóterem betonlerrasza- 
hoz A hid mellett sorakozott fel n •>-« fm"; 
tegezted, n rfql. hitet Dcntichmetelerek 
dlstttritada fa n Iralöratdtrid.

Lásson gyülekeznek az elökelfisífiek. Itt 
van Miklós elnök ós feles.'pe, .Seto.rhním’ 
kancellár, Hülgerlh iiMhornagy, nlknneel 
lár a kormány tiiRjnl teljes számban. 
Schmidt Guidó külligvl állnmtllkár felesi 
Révei, 7-rhncr RynlnRSáRl tábornok, honvé
delmi államtitkár, valamint a többi ittam 
titkárok, továbbá Schlltennalg Ryub.RSÖRl 
Iá' ornok, bar’.e-e-'WreinnveM J.mw ab 
tfibnrnaRv .vezérkari Mnfik. Ilnherl <>ttö. 
Miklós elnök kablnelirodá Iának vezetője, 
Luduilg és Hornlmstcl nieRhnhllmnrolt mi
niszterek. Kubenn vczérörnaev. akit Miklós 
elnök mellé személyes azolRálalra oszlottak 
be, Schmitz polfiármesler, llosclmogr vá
rosparancsnok, vezérörnapy, Stocklnger volt 

országi útjáról Írnak, mikor a magyar 
államfőt ismét egg másik ország várja 
baráti szeretettel.

A kormányzó olaszországi útja
megerősítette azokat a baráti szálakat, 
amelyek a magyar nemzetet a hatalmas 

és dicsőségtel.les olasz néphez fűzik.

Az ünnepélyes lelkesedés hangulatában in
dult cl Olaszország területén a különvonat, 
hogy egész éjszaka robogva, vasárnap reg
gelre Bécsbc vigye a kormányzót.

óra után a muramenti Bruckba. A nagyobb 
állomásokat

mindenütt fellnbogózták és a reggeli 
.szürkületben magyar és osztrák zászló

kat lengetett a szél.
A kormányzó már a korareggelt órákban 
felkelt és fogadta a vonalba beszállóit urak 
üdvözlését, akik Bécsböl elébe utaztak.

A becsi keleti pályaudvar már 
szombat óta teljes díszben 

várja n kormányzónak és kíséretének meg
érkezését. A pályaudvar épületén 

magyar és osztrák zászlók 
lengenek. Az udvari váróteremben szőnye
geket leritettek le és délszaki növényeket 
állítottak fel. A terem bejárata fölött 

hatalmas magyar elmer 
pompázik.

Zeneszóval érkezik a testőrzászlóalj dísz
százada, majd felsorakozik a perronon. 
A pályaudvar épületével szemben két dísz
ruhába öltözött lovasrendörosztag sorako
zik fel.

miniszter, a szövetségi vasutak elnöke, to
vábbá az elnöki hivatal, a kancellári hiva
tal és a külügyminisztérium magasrangu 
tisztviselői. Magyar részről Bobrik Arnó 
követségi tanácsos vezetésével megjelentek 
a magyar követség tagjai, mellettük a bécsi 
magyar kolónia kiváló tagjai sorakoznak, 
valamint az Osztrák-Magyar Társaság veze
tősége Itt van Darányi miniszterelnök fele
sége Szcntiványi Domonkos konzul kísére
tében, továbbá Papén német nagykövet, .$«- 
Inla olasz követ, a diplomáciai kar sok 
tagja és még igen sokan az osztrák közélet 
és politikai élet előkelőségei közül.

Részben az állomás épületében, részben 
az épület előtti téren, valamint a pálya
udvartól a szállodáig terjedő útvonalon 
gyülekezett össze a bécsi magyarság sokezer 
főnyi tömege. A Teréziámon növendékei 
egyenruhában vonultak ki, mellettük a 
Hagyat Szövetség küldöttsége Lonsky Alá 
dár nyug ezredes vezetésével, ii Szent Ist
ván Egyesület, u C.nllegium Hungáriáim 
diák iái, a Pazmaneum hallgatói, a magyar 
munkások, egyesületek és magánosok mind
nyájan eljöttek, hogy üdvözöljék áz idegen 
ben Magyarország kormányzóját.

Pontosan tíz órakor futott be a kor
mányzói klllönvonat. Megszólaltak a 
kürtök, a dlszs’ázad vlgyázzba állt, a 
-ászlól’rtó me-ho’totla a zászlót s a 
zenekar a magyar himnuszt Játszotta.

\ közönség n hefutó vonat ablakában meg- 
olllanlotla a kiszálláshoz készülő kormány
ról és fc'cs.gt t 13

lelkes éljenzéssel köszöntötte 

őket. A Turán-kocsi nyitott ajtajában 
Scholtz Andor folyamőrkapitány szárnyse
géd állott. Először Miklas elnök és felesége 
üdvözölte a szalonkocsiból lelépő kormány
zói pórt.

Az osztrák elnök és felesége piros ró
zsacsokrot nyújtott át a kormányzó fe

leségének,
aki az osztrák szövetségi elnök feleségével 
együtt várta meg, amíg

a kormányzó eltépett a diszszázad előtt.
A pályaudvar épületét és környékét zsú

folásig megtöltő hatalmas tömeg lelkes ün
neplése közben vonult be a kormányzói pór 
és kísérete, valamint a fogadásukra megje
lent előkelőségek csoportja az udvari foga
dóterembe, ahol a kormányzó Miklas szö
vetségi elnökkel együtt rövid cerclét tartott

Pór perccel később megkezdődött a bevo
nulás a városba.

Rendkívüli melegséggel, szüntelen éljen
zéssel és kendőlobogta lássál fogadta a 
bécsi magyarság Horthy kormányzót és 
feleségét és a lelkesedésben őszinte me
legséggel vett részt az utcákat szoron

Magyar zászlórengeteg 
és tiz zászlóalj kettős sorfala

A menet az úgynevezett Gürtclen, a Prinz 
Eugen-uton, a Schmarzenbcrg-téren és Rin- 
gén keresztül vonult az /mperia/-szállóig.

Az útvonalat szegélyező házakat 
magyar és osztrák nemzetlszlnil zászlók 

díszítették.
Az útvonal mentén a bécsi helyőrség le
génysége állt kellős sorfalat díszruhában, 
acélsisakkal. Ahol a kormányzó elhaladt, a 
diszőrsi'g fegyverrel tisztelgett. A harmadik, 
negyedik és tizenötödik gyalogezred és a 
távíró-csapatok szakaszai szegélyezték n 
pályaudvartól a szállóig vezető útvonalat. 
Összesen

tiz zászlóalj vonult ki, hogy diszőrséget 
álljon.

Horthy Miklós látogatása Miklas 
elnöknél és Schuschnigg kancellárnál

Háromnegyed 11 órakor u kormányzói 
pár Hubcr Öttó kabinetirodái főnök kísé
retében elhagyta a szállót, hogy

látogatást tegyen Miklas szövetségi 
elnöknél és feleségénél 

a Ballhaus-téren. Az útvonal a bécsi opera
ház melleit, a Körtnerstrnssen, az Augus- 
finerstrassen át a Burg mellett vezetett a 
Michacler-térlg, onnan tovább a Schauffen- 
utcán keresztül a BallhnusAéiig, n koncéi 
lóri hivatal elé. Ezen az útvonalon újból a 
bécsi helyőrség katonái állottak sorfalat. A 
.?. éj az 5. gyalogezred csapatni vonultuk ki 
erre a szolgálatra A kancellári hivatal (dőlt 
a Btdlhaus-léren a testőrség diszszázada so
rakozott fel: zenével és tiszteletadásban ré
szesítene a kormányzót. Orslnl-Ruscnberg

A kormány koszorúja a hősök emlék* 
művén, a tengerészemléken 
és Ferenc József koporsóján

Háromnegyed tizenkettőkor .i kormányzó 
a hősök emlékművéhez 

érkezett. A kormányzó kíséretében volt Or- 
Sini-Rosenberg gróf szerlarlásmosler, a disz- 
kisérct tagjai, a kormányzó kíséretének

gásig megtöltő bécsi közönség is. i 
Amint a kormányzó és kísérete továbbha
ladt, újból és újból felharsant a magyarok 
ajkán az éljen.

Horthy Miklós kormányzó Miklas elnök
kel szállott gépkocsiba, a következő gépko
csiban a kormányzó felesége és Miklós el
nök felesége foglalt helyet. Ezután Darányi 
miniszterelnök és Schuschnigg kancellár ko
csija következett. Kánya külügyminiszter és 
Schmidt külügyi államtitkár ült a követ
kező kocsiban. Az ötödik kocsi Darányt 
miniszterelnök felesége és Schmidt állam
titkár felesége számára volt fenntartva. Eb
ben a kocsiban foglalt helyet Scholtz An
dor folyamőikapitány, szárnysegéd is. Vér- 
tessy Sándor, a kabinetiroda főnöke és Hu- 
bér Ottó. Miklas elnök kabinetirodájának 
főnöke következtek ezután, majd Rudnay 
Lajos magyar követ, Bobrik Arno követségi 
tanácsos és Veress Lajos vezérkari ezredes, 
katonai attasé gépkocsija következett. Ke- 
rcsztes-Fischcr Lajos tábornok és Kubciui 
vezérőrnagy ült a következő gépkocsiban, 
majd gróf Csáky István, Hornbostcl követ 
és Orsini-Rosenberg gróf szertartásmester 
következett.

Szüntelen ünneplés közben érkezett meg 
a kormányzó az /mperioLszállóba. A szálló 
épülete előtt diszruhás rendőrség állott fel 
és nz úttesten lovasrendőr őrszemek ügyel
tek a rendre. Miklas elnök és felesége a 
szálló fogadótermében elbúcsúzott a kor
mányzói pártól. A kormányzót és feleségét 
Schuschnigg kancellár és Schmidt külügyi 
államtitkár kísérte fel a lakosztályba és 
ebből nz alkalomból egyszersmind

tisztelgő látogatást Is tettek a kormány
zói párnál.

A kormányzó lakosztálya előtt a testőrség 
diszőrségc állott fel ezüstzstnóros egyenru
hában, acélsisakkal.

gróf szertartásmester a lépcsők aljáig elébe
jött a kormányzói párnak és felvezette őket 
Miklas elnökhöz.

Rövid udvariassági látogatás után Horthy 
kormányzó

Schnschnigg kancellár látogatását adta 
vissza

a kancellári hivatalban.
A kormányzó felesége a minoriták temp

lomába ment, ahol csendesmisét hnllgntofl, 
A templom bejáratánál Bobrik Arno közel
ségi tanácsos és Knrtall Jenő miniszp ri ta
nácsos fogadták a kormányzó feleséget, 7.d- 
bnrszky István dr., a Pázmáneum igazga
tója mondotta a misét, a Pázmáneum ének
kara pedig régi magyar egyházi énekeket 
adott elő.

tagjai. Rudnny Lajos magyar követ és IVc- 
ress Lajos ezredes, katonai attasé. A kor
mányzót érkezésekor kürt fellel fogadták. A 
kcgyeleles aktushoz cgv gyalogos fászlöalf 
vonult ki zenével. A zenekar az érkezéskor 
a magyar Himnuszt játszotta. A zászlóalj
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um’csoinii mia Wiener Stadttheatar tagja 

egy hónapig vendégszerepel 

Cdler Tibor 6a Fejer Oyflrgy 
*on"Or»-d!)o

mellett kfllönbőző fegyvernemekből össze- 
állított

tiszti küldöttség
sorakozott fel. Hőssel mag r vezérőrnagy, 
Rérs városparancsnoka tisztelgett elsőnek a 
kormányzónál, majd a kivonult dlszzászló-1 
alj parancsnoka jelentkezett nála. A kor
mányzó

ellepett ■ dlszzászlóalj arrvonala előtt, 
ezután felment a lépcsőkön a hősi emlék 
műhöz. Az emlékmű körül

a tengerész-szövetsétf tiszti tagjai állot
tak dhrőrséget régi formaruhájukban.

A hősi emlékmű előtt két hatalmas kande
láberben magas lánggal lobogott a kegyelet 
tüze. A kormányzó ezután

hatalmat babér komorul helyeseli el aa 
emlékművön.

A koszom nemzeti színű szalagján ez a né 
metnvelvfl fellrfte állott:

Változatlan kegyelettel Magyarország 
kormányzója.

Amíg r kormányzó néma hallgatásba me 
rlllve állott az emlékmű előtt, o zenekar az 
w7c/i hatt’ cinen Kamerádén" cimü katona
dalt, majd az osztrák himnuszt játszotta 
A kormányzó távozásakor a zenekar .» ma
gyar himnuszt játszotta.

Horthy Miklós kormányzó innen a hősök 
emlékterén és a Hofburgon keresztül a Mi- 
cAoe/er-templomba ment kíséretével és ott

megkoszorúzta a lengerész-emélkmüvct.

Az amiekmOvön mag leutaló volt ai ■ ko
szorú, amelyet Horthy Miklós nevében az 
elmúlt évben odahelyeztek, valamint a ma- 
QUar folyamőrség koszorúja. A kormányzó 
mostani babérkoszorúján a következő né
met nyelvű felírás állott:

Hűséges megemlékezéssel, Horthy ellen
teng ernagy.

A kormányzó ezután a közelben levő 
kapucinusok templomához hajtatott és az 
ottani sírboltban

Ferenc József koporsójára babérkoszo
rút

helyezett el, szalagján s következő felírás 
sál:

nódolattcljea és hálás mrgemlékeséo- 
sel, Horthy.

A koszorú elhelyezése után a kormányzó 
visszatért az /mprrMLszállóbn, ahová Idő
közben a mise végeztével megérkezett a 
kormányzó felesége is.

Déli tizenkét órakor Darányi Kálmán mi
niszterelnök autón a kancellárhoz érkezett 
és

tisztelgő látogatást tett Miklós szövet
ségi elnöknél.

Ugyanakkor Kónya Kálmán külügyminiszter 
Schuschnigg kancellárnál tett látogatást. A' 
osztrák szövetségi elnök és a magyar mi
niszterelnök mintegy húsz percig beszélget 
tek és ugyanennyi ideig diskurált az osztrák 
kancellár Magyarország miniszterelnökével 
A beszélgetés csak általános fellegit témái 
körül forgott.

Az Imperial szélloda előtt háromnegyed 
egykor a gárda diszőrségének tisztelgése kő 
zepelte állt meg a szövetségi elnök autója 
Miklas és felesége érkeztek az Imperial szál 
lóba, hogv

viszonozzák a magyar államfőnek éa 
feleségének látogatását.

A Horthy Miklós kormányzó mellé kirendel 
diszkiséret: Orsin! gróf. Stümpfen tábornok 
Adamowitz és Panter követségi tnnácsosol 
vezetése alatt a szólódéban feszes tisztelgés 
sel fogadta az osztrák államfőt és feleségé’ 
\ lakosztályban

Miklas és felesége mintegy negyedórái 
beszélgettek a magyar kormányzói pár

ral.

Modern függöny anyag...
la m Irton ál F —.11
Kaasbtaéeslpka ..........................................  -.■<
’>• cn» széles etarcln..........................« —.48
Karácsonyi baba, 35 cm magas . . . w l.c-8 
'50 cm széles kiilf etaaria . . • » 1 95 
<0XR0 cm csipkeszövet terítő . • „ 2.40 
Szmoking tárca...............................................  2.90
Mintás m art Izeit föggBnykelme 210 cm 3.60

Lipótvárosi Fonal F

100X100 em OlM-terttö ■ . . . , F 4.50 
300 cm széles esipkeszAvet 4.60
Gittertüll 300 cm széles ■ 4.80
O'Mpírn...................................................... ....... 4.80
Cllpkr.iil.il füngOny 140X250 cm . . 0.00
ra. nicpany isoxaso cm .... o.so
Cslpkeszövct dupla ágyteritő . » . „ 18JtO

t.-T., Llpót-lcörut 20

Miklas elnök villásreggelije 
a kormányzói pár tiszteletére

Eltávozásuk után tiz perccel a kor
mányzói pár és a teljes kiséret a Rallhaus- 
platzra hajtatott. Valamennyien résztvettek 

a szövetségi kancellári hivatal délszaki 
növényekkel díszített knngressz"sl ter
mében rendezett villásreggelin, amelyet 
Miklas és felesége adott a magyar kor

mányzói pár tiszteletére.
A két államfő és felesége, a kíséret tagjain 
és a magyar államférfiakon kivül jelen vol
tak itt az osztrák kormány tagjai és a leg

főbb állami méltóságok is.
A szövetségi elnöki pár villásreggeli j 

mintegy félháromig tartott. Ezután Hortív. 
Miklós kormányzó és felesége autón vissza 
robogtak az Imperialba. Csak délután há 
romnegyedöt órakor hagyták el Ismét a 
szállodát és a szemben lévő tisztlkaszinóbi 
mentek, ahol a

Marlnenverband, nz osztrák tengerészek 
szövetsége rendezett tiszteletükre fényes 

d(szösszé jövetelt

A kormányzó 
a régi tengerészbajtársak között

A tlsztikaszinó pálmákkal és vörös sző
nyegekkel díszített gyönyörű előcsarnoká
ban Brúnó Dietrich sorhajókapitány és ti 
Marlnenverband, továbbá a tlsztikaszinó el
nöksége üdvözölte a magyar kormányzói 
párt. Végig a márvány-lépcsőn egészen az 
elsőemeleti díszteremig

sorfalat állott a Novars, ■ Prlnz Engrn 
és a Habsburg hadihajók egykori le
génysége, nmely a háború alatt Horthy 

Miklós parancsnoksága alatt szolgáik 
Ezekhez csntlnkoztnk azoknak a tenger 
alattjáróknak tisztjel és tengerészei is, nme 
lyrknek ugyancsak Horthy Miklós volt a

világháborúban a parancsnoka. A magyat 
kormányzónak nemcsak Bécsben lakó egy 
kori alárendeltjei voltak itt, de

eljött volt tisztikarának és legénységé
nek minden életben lévő tagja as oszt

rák vidéki városokból b.
A kormányzó meghatottan fogadta egy 

kori ismerőseinek és bajtársainak hódolatát 
mig a kormányzó felesége szívélyesen elbe
szélgetett a megjeleni hölgyekkel.

A látogatás mintegy háromnegyed órái; 
tartott és azután a kormányzó és feleségi 
elbúcsúztak a megjelentektől és visszatértek 
az Imperial szállóba.

Vasárnapi politikai megbeszélés 
Darányi, Kánya, Schuschnigg 

és Schmidt között
Vasárnap délután három órakor Darányi 

K. Imán miniszterelnök, Kánya Kálmán kül
ügyminiszter, Schuschnigg kancellár és 
Schmidt külügyi államtitkár

mrgbesréléirc ült üssse a szövetségi

kancellári hivatalban. A négy állam
férfi megbeszélése 30 percig tartott.

A megbeszélést hétfőn délután folytatják s 
unnak befejezése után közleményt adnak ki 
a megbeszélések eredményéről.

Fényárban a sehőnbrunni park
A kormányzó bécsi látogatásának legszin . tubán. Vasárnap estére ismét teljes pom 

potnpásabb és legfényesebb eseménye a va-1 pújába és fényébe öltözött a gyönyörű két 
sárnap esti nagy estély volt, a híres, régi szárnyas palota, hogy kellő díszben fogad 
császári rezidenciában, a sehőnbrunni palo-1 hassa Magyarország kormányzóját és fele-
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Étterem. söröző, borozó
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borok. Bt rt ™’ Károlyi svhrammll

ségét és a tiszteletükre egybehívott előkelő 
vendégsereget.

Az osztrák külügyminisztériumban hetek 
óta folyt a munka, hogy kiválogassák azo
kat az előkelőségeket akiket vendégül lás
sanak a vasárnap esti ünnepélyes dinén. 
A külügyminisztérium tisztviselői végül is 
összeállították a névsort:

négyszáz előkelőség kapott meghívót 
az estélyre,

amelyen természetesen a kormányzón és 
feleségén, Miklas elnökön és feleségén kivül 
résztvettek a kormányzót kisérő magyar 
politikusok és az osztrák vezető politikai 
körök.

A tündért pompával és ragyogással meg
tartott estebéd meghívottjainak kiválogatá
sán kivül alapos munkát kellett végeznie 
Orzini gróf szertartásmesternek is, aki

a régi császári Bécs káprázatos esté

lyeivel vetekedő dinét rendezett a ma
gyar kormányzói pár tiszteletére.

A sehőnbrunni parkot már napokkal ez
előtt szerelők egész hada lepte el: a kivilá
gításhoz és a legkülönbözőbb művészi fény
hatásokhoz szükséges fényszóróberendezése
ket szerelték fel.

A munkálatok során szombaton kisebb 
zavar történt, az egyik fényszórótelep ki
gyulladt, de a megrongált vezetékeket va 
sárnapra kicserélték, úgyhogy este fél
nyolc órakor,

fél órával az estély megkezdése előtt 
káprázatos fényárban úszott a pompás 
kétszárnyas kastély, a francia Ver
sailles t utánzó park és a háttérben ma- 

gaslnton álló Gloriette,

amelyet színes reflektorok fénye öltöztetett 
tündéri pompába.

Tündérvilág a császári kastélyban
A palota előtt fél nyolc órakor már ha

talmas tömeg bámulta a csodálatos kiviiá 
’ltást és várta az előkelő vendégeket. A fő
bejárathoz vezető utat két század diszegyen- 
ruhás lovasrendőr tartotta szabadon, a be
járat mellett kétoldalt peüig

az osztrák testőri gárda világosszürke- 
köpenyes, aranydiszes, szálas testőr

legényei
llottak merev vigyázzban őrséget

A ceremóniás díszterembe vezető lépcső
dön előírásos távolságban fehérharisnyás, 
ekete térdnadrágos lakájok álltak sorfalat, 
k lépcsőt bíborvörös szőnyeg borította és a 
íires sehőnbrunni pálmakert szebbnél- 
zebb virágaival rakták tele a kaputól a te
amig vezető utat.

A pálmateremben zenekart rejtettek el 
az emeletmagas délszaki fák mögé

s a zenekar halk valcere;nek hangjai mel- 
•tt kezdtek szállingózni az első vendégek.
Orsinl szertartásmester ugyancsak nehéz 

a nkát oldott meg akkor is, amikor az ál 
imfö dinéjének asztalát kellett megterite- 
lie. Előkerültek a régi, legendáshirÓ evő

eszközök és
a kormányzói pár, Miklas elnök és fele
sége terítéke mellé pedig kirakták ■ volt 

császári arany evőeszközeiket Is.

Az egymásután érkező vendégek halkan 
beszélgetve vonultak fel a ceremóniaterem 
jobb- és baloldalán lévő kék, zöld és vörös 
szalónokba. Az előkelő társaság fel-alá sé
tálgató hölgyei és urai szinpompás, káprá
zatos képet nyújtottak. A kormányzói pár 
tiszteletére rendezett estélyre, amely egy
ben az osztrák főváros legnagyobb társa
dalmi eseménye lett,

az előkelő hölgyek a legszebb és leg
újabb estélyi toalettekben vonultak 
fel, az urak legnagyobb része rendjelek
től csillogó aranysu'tásos kék, zöld, 

piros uniformisokban jelent meg,

de a frakkos vendégek kihajtóján is rend
jelek egész sora díszelgett

Az estély kezdőpontját nyolc órára jelöl
ték meg, de tíz perccel nyolc óra előtt már 
megérkezett Miklas szövetségi elnök és fe
lesége, valamint Schuschnigg kancellár.

Fegyverbe áll a diszőrség: 
megjött a kormányzói pár!

Pontosan nyolc órakor másodszor is 
fegyverbe állott a kapuelőtti dlszőrség: 
megérkezett a kormányzói pár autója.

\ sehőnbrunni kastély előtti hatalmas téren 
•zorongó sokezer főnyi tömeg lelkes éljen- 
•s hoch-kiáltásokkal üdvözölte az autóból 
kilépő kormányzót és feleségét.

A vasárnapi estélynek különös érdekes
léget adott az is, hogy elsŐizben történt 
meg, hogy a független Magyarország állam
főjét a régi császárok féltve őrzött palotájá
ban vendégül látták.

Arra sem volt még példa, hogy plroa- 
fehér-zöld magyar nemzelhzlntt lobo

gót tűzessenek ki a kastély ormára.
A bejáratnál Schuschnigg kancellár fo

gadta a kormányzót és feleségét, akikkel 
együtt fölment a ceremóniateremhez vezető 
díszlépcsőn.

Az első emeleten
a díszesen kivilágított terem ajtajánál 
üdvözölték a kormányzói éa feleségét 

Miklaa szövetségi elnök éa felesége.
A kormányzó mosolyogva válaszolt Miklas 
üdvözlő szavaira, majd belépett a cere
móniaterembe, ahol mint Ferenc Jótsef 
szárnysegéde a császári időkben sokszor 
megfordult és barátságosan elbeszélgetett az 
ísztrák vezető politikusokkal és a meg
óvott többi előkelőséggel.

A káprázatos fényben úszó termekben a 
magyar és osztrák előkelőségek hatalmas 
serege hullámzott föl és alá. A hatsráz ven

dég között volt: Darányi Kálmán miniszter
elnök és felesége, Kánya Kálmán külügy
miniszter, Innitzer Tivadar hercegérstk, 
H Hígérth Lajos altábornagy, alkancellár és 
felesége, Pilz Adolf igazságügyminiszter és 
felesége, Pernter János közoktatásügyi mi- 
nszter és felesége, Resch József népjóléti 
miniszter és felesége, Neumayer Rezső 
pénzügyminiszter és felesége, Mandorfcr 
Péter földmivelésügyi miniszter és 
felesége, Taucher Vilmos kereskedelem
ügyi miniszter és felesége, Glaise- 
llorstenau belügyminiszter és felesége, 
Nustádter-Stürmer Ödön biztonsági mi
niszter és felesége, Zehner Vilmos gyalog
sági tábornok, honvédelmi államtitkár és 
felesége, Zernatto Guido államtitkár és fe
lesége, Schmidt Guido államtitkár és fele
sége, Rótt János államtitkár és felesége, 
Ender Ottó, az állami számvevőszék elnöke 
és felesége, Hoyos Rezső gróf, az államta
nács elnöke és felesége, Schmitz Richárd 
polgármester és felesége, Vértesy Sándor, a 
kormányzó kabinetirodájának főnöke, vi
téz Keresztes-Flscher Lajos tábornok, a 
kormányzó katonai irodájának főnöke, 
Csáky István gróf követségi tanácsos, a kül
ügyminisztérium kabinetfőnöke, vitéz Koós 
Miklós ezredes, első szárnysegéd, Rruns- 
űriek György alezredes, Szent-Iványi Domo
kos konzul, v. Gerlóczg Gábor őrnagy, A’é- 
meth Tibor őrnagy, relcki Gyula gróf, köv. 
titk., Stilmpf Henrik vezérőrnagy, aki a kor
mányzó mellé dlszkiséretül van beosztva.

'Iklltimsl W'Xk.MII hPfXZTAR* I

december 2-álg bezárólag, naponként 
d. a. ló— Mí óráig, azonkívül novem
ber Mán éa derem brr 1-én délután 

4—JíB órák közölt.
ÁRVERÉSEKi IBM december B-tól 
8-lg bezárólag naponként d. a. K4 

órai kezdettel. Vasárnap nincs árverés. 
IRVERB3RB KEROENEXi Mflbrctfl térimé- 
n»»k. rajuk, mrlirrlek, aiabrnk, parrrltónek, 
•HblHrtysh, keleti Mtaregak. műréail 
kSihaatnúIatS liúlorok, íksirrrk, írni k. kéri- 
munkák, krlrliulal tlrrrak. Irmtrek, k»n» 

rak atb.
KataMgoa ■ hrljailnrn I.XI Piri k.phaiá.
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ffndnay Lajos bécsi magyar követ, a bécsi 
diplomáciai képviseletek vezetői feleségeitől, 
Starhemberg Fanny hercegnő, Huber Ottó, 
Siklat elnök kabinetirodájának vezetője, 
Chavanne Jenő osztályfőnök, Ádám Wal
ter, a Heimatdienst szövetségi biztosa, 
rieisch József Arbogast osztályfőnök, Ka- 
bena János vezérőrnagy, Schilhawsky Zsír- 
mond gyalogsági tábornok, hadséregfo.l-:

au z1?’ W,tMr Károly Wérörnagy, Jansa 
Alfréd altábornagy, vezérkari főnök, Haséi- 
'nayr Tivadar tábornok, városparancsnok, 
•Vusera Károly alezredes, Skubl Mihály 
rendőrkapitány, Peter Ferenc külügymi- 
niszteriumi osztályfőnök, Ludtvig Ede rend
kívüli követ, fíoffInger Miksa rendkívüli' 
követ és Hornbostel Tivadar rendkívüli kö
vek a régi és a mai 2-lámpás rádió kSzöHl

A kormányzó és Miklas elnök 
pohárköszöntöje

A lakomán
a kormányzó és Miklas elnök nagy

hatású pohárköszöntőt mondott.

A diszebéd után fényes fogadóestély volt, 
amelyen megjelent

a teljes diplomáciai kar, az osztrák po

litika, művészeti és társadalmi élet sok 
kiválósága.

Két helyiséget a cercle számára tartottak 
fenn, a többi teremben a sokszáz meghívott 
előkelő vendég sétálgatott és beszélgetett.

Az estéllyel a vasárnapi nap programja 
végétért

Budapestnek méltóan keli ffogadni a 
történelmi útjáról hazatérő kormányzót

Horthy Miklós kormányzó kedden reggel 
tízkor hazaérkezik a magyar fővárosba nyolc- 
napi távoliét után. Nemcsak Európa, <Le az 
egész világ közvéleménye a legnagyobb érdek
lődéssel kísérte Magyarország kormányzójá
nak látogatását a baráti olasz királynál, ar. 
osztrák államfőnél. Most, hogy visszatér,

a magyar nemzet lelkesedéssel és szeretet
tel várja haza a legelső magyar embert.
Most, hogy hazatér külföldi útjáról, visszatér 

Rómából, az örök városból, ahol nemcsak a 
magyar némzet iránti megbecsülésből, hanem 
a személye iránti tiszteletből is, kivételes ün
nepségekkel fogadták, amikor hazajön az 
osztrák fővárosból:

lehetetlen, hogy ml magyarok ne fogadjuk 
őt túláradó lelkesedéssel — szereteiiel

és hisszük is, hogy Budapest népe ez alkalom
mal is szívesen tárja ki feléje szivét — lelkét, 
hogy kőszöntse Magyarország kormányzóját

lesz. Ez a díszszemle igénybe veszi a kor
mányzó délelőttiét. Utána

szükebbkörü villásreggelln
vesz részt a Kahtcnbergen.

Este félnyolc órakor lesz az
Operában a díszelőadás,

utána az Operaház márványtermében
diszebéd.

Éjfélkor a kormányzó és felesége a vasúti 
pályaudvarra mennek, ahol indulás előtt a: 
osztrák kormány tagjai és az osztrák köz
élet előkelőségei megjelennek búcsúztatá
sára.

A kormányzó különvonata kedden kora 
délelőtt érkezik meg Budapestre, a keleti 
pályaudvarra.

3931*1936
Mógneies hongszóró

Kis bérskála fokbeosztással

Hangfrequentio-sávt 100 —4000 Hz

Egyszerű fényezett furnir szekrény

Rövid-, közép- és hosszúhuHánrsáv 
(19-30, 195 — 590 és 720—1950 m-ig| 

Elektro dynamikus hangszóró, 
exponentiális membránnál

Nagy sikskóia, beirt állomósnevekkel 
(a rövidhullámhoz is)

Veszteségmentes felépítés
Hangfrequeniia-sáv> 50—7000 Hz 

Veszteségmontes hullámcsapdák a helyi
adók tökéletes kiszűrésére

Díszes fényezett diófaszekrény, 
műbútorasztalos munka

Nappal kizárólag Budapest I. 
vétele Nappol is hangerős külföld-Wétel

Készpénzár P190.*

Kiváló rövidhullám-vétel egész nap 
késrpénxár P 173.*

Az Orion rádiók 1934/37-01 lorozato mind.n Orion rádiókereskedőnél kopható

I Miklas Budapestre jön
A legmagasabb bécsi politikai körökben 

vasárnapra már szinte végleges elhatáro
zássá alakult ki az n napok óta felmerülő 
hir, hogy

Magyarország kormányzójának és fele
ségének az osztrák fővárosban tett láto
gatását a szövetségi elnök viszonozni 

fogja.

A tervek szerint a nagyjelentőségű látoga
tást Ugyanúgy, mint Magyarország kor
mányzója, Miklas elnök

felesége társaságában

teszi meg.
A budapesti ut időpontjául nz előzetes 

megbeszélések szerint a jövő év első vagy 
második hónapja várható és az elnökkel az 
útra — ugyanúgy, mint a kormányzót elkí
sérte Darányi Kálmán miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter —

Schuschnigg szövetségi kancellár és 
Guido Schmidt külügyi államtitkár is

Budapestre jön.

A bécsi sajté
A vasárnapi bécsi sajtó
teljesen Horthy Miklós kormányzó látoga

tásának Jegyében áll.
A lapok vezető helyen

HORTHY M1KL.ÓS A HŐSI EMLÉKMŰNÉL ZEHNER VILMOS TÁBORNOKKALHUK1HX A HéMŐI NapJ6 wdeH ío|oriporJjB

Ennek a köszöntésnek külső kifejezője lesz 
az összes középületeken, lakóházakon és az 
útvonalon lengő háromszlnfl zászló, de enn . 
még ékesebben fejezi ki majd üdvözlésünket a 
hivatalos fogadtatáson kivül a fővóros népének, 
az ntvonalra kivonuló embertömegeknek lelk»'- 
sedvse és hódolata. Ki fognak vonulni és kell, 
hogy kivonuljanak a kormányzó f08a<,á,'“a 
elsősorban azok, akik a szivéhez mindig leg
közelebb állottak: a frontharcosok tízezrei.

Nem hiányozhatnak ebből ar. üdvözlésből a 
bajtársi egyesületek, a felsőbb tanintézetek nő 
vendékei

Mlntler kinek, akinek a lelkiben magyar 
érzi. ran. olt kell lennie, amikor hazatér 
Horthy Mikid., Magyarország kormányzója, 

mert demonstrálnunk kell, hogy 
értéltől é. lelkesedéssel kísértük ej r künkben 
kfiltMdi tit.lára, ippen ugy kószöntjük akkor, 
amikor újra visszatér holdjába...

A hétfői program
Hétfőn kora délelőtt a kormányzó az 

ImperMI sróllóhól a fflnff»fro«»era megy, 
ahol

nagyszabású katonai díszszemle

terjedelmes cikkekben Odvőzllk a kor
mányzót éa feleségét, hangsúlyozva, hogy a 
lá:ogatás maga*abhrendü politikai néző

szögből tekintve Igen nagy jelentőségű.

4x3-12,
12 fillér csupán 4 csésze Hncipp malátakávé valódi 

TTanck kávépótlékkal, tejjel és cukorral.

Négytagú család számára a legjobb és legolcsóbb 

reggeli, hiszen csak 12 fillér napi kiadást jelent, ami 

igazán lü&tl luxus !
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Mussolini január végén 
jön Budapestre és innen 

Hitlerhez utazik

ha a NÉP küinnbőző frzkrfrtf nem gytnflh 
tik a többség ellenálló erejét a kélségte- 
lenül erősbödö ellenzéki megmotduldtok- 

kai izemben,
az esetlen a kormánynak a helyzete könnyebb 
lesz, mert a pártközi blaoft.v-g által elfogadott 
és megállapított választójogi tervezet többsége

It biztosítva volna • parlamentben.
A választójogi tervezetet azonban a pártközi 

bizottság munkálataiban megelőzi a kormány- 
sói jogkör kiterjesztéséről. valamint a felsőhút 
reform jóról szóló töroénytervezet elkészítése te 
csak azután kerül sor a választójogi tervezet 
elkészítésire.

™ jelenti vasárnap a Neue Freie Fresse A debreceni
Béta, november 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
Jelentése. 1 A Neue Freie Prouie feltűnést 
k Jő táviratot közül, amely Szerint oltani 
diplomáciai körökben ugy tudják, hogy 
MuMollni minisztercnUk

már Január utolsó belében vagy február 
clkö hetében utazik cl Budapestre 

ét nem, mint ahogyun napokkal ezelőtt tudni

vélték, csak az olasz királyi pár látogatása 
után, Június hónapban. A lap tudósítója 
még azt az értesülést is közli, hogy a Duce 
Budapestről hazatérőben ellátogat Bécshc, 
hogy viszonozza Scliuschnigg kancellár 
többszöri olaszországi látogatását és onnan 

Münchenbe vagy Berchtesga ’enbe utazik 
Ililler kancellár velencei látogatásának vi
szonzására.

ügyvédek éles tiltakozása 
az ügyvédi javaslat ellen

Malacért cseréltek el 
egy kincsetérő 
Stradivári-hegedűt 

amelyet zálogban hagytak a kocsmában

Dcbreceu, november 29.
(A Hét jót Napló tudósítójának telejonjelen- 

tése.) A debreceni ügyvédi kamara vasárnap 
rendkívüli ülést tartott. A debreceni ügyvédek 
zsúfolásig megtöltötték a kamara üléstermét.

Politikai pártállásra való tekintet nélkül 
mindnyájan elítélték az uj rendtartást. 

Érdekes volt, hogy a közgyűlésre feliratkozott 
szónokok közül többen a Nemzeti Egység Párt
jának helyi vezetői voltak, uzonban a rend
tartással kapcsolatban teljesen egyetértettek 
baloldalt pártállást! kollégáikkal. Fráter Pál 
dr., a kamara elnöke nyitotta meg az ülést.

Kovács Béla kamarai titkár arról beszélt, 
hogy a miniszter a rendtartás indokolásában 
arra utal hogy az ügyvédi kar erkölcsi nívója 
az utolsó Időkben süllyedt és ezért van szűk 
ség az uj rendtartásra.

— Ez a megállapítás sértő és ellene tllla- 
korul kell, — mondotta a közgyUléol te

rem tomboló helyeslése közben.

Határozati Javaslatot terjesztett be ezután, 
amelyben a következőket foglalta össze: A ma
gyar ügyvédi kar a maga szegénységében ma 
is töretlenül áll hivatása magaslatán. Reméli a 
közgyűlés, hogy a mélyen megsértett karnak a 
miniszter elégtételt szolgáltat.

Ezután a gnzdavédelmi javaslatnak ügyvé
dekké kapcsolatos paragrafusait tárgyalták, 
majd egymásután szólaltak fel Fényes Endre 
dr., Nagy János dr., Magyar Simon dr.. Hege
dűs Jenő dr., Sichermann László dr., kik mind
nyájan éles szavakkal bírálták az uj ügyvédi 
rendtartást Végül is a határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadták'.

Kincseket érő Siradl- 
vári hegedűt talállak 
néhány nappal ezelőtt 
Kecskeméten Szalay Pál 
gazdálkodónál. Az egy
szerű földmíveshez kü
lönös, kalandos ttlon ju
tott el a műkincs, ame
lyet már több mint egy

év óta keres a rendőrség.
Még 1935 ben történi, hogy Sziij Bélá

nak, az OTI szolnoki llókignzgató.'.ínak,
vagyoniérő Stradlvárl hegedűje eltűnt.

Az igazgató feljelentést lett a rendőrségen 
A nyomozás megindult, nem vezetett azon- | 
bán eredményre. A hegedűt nem találták | 
meg A műkincs, amelyet Stradivárlus, 
1713-ban készített Cremonóban — eltűnt, i

Egv év után a véletlen vezetett a muzeá
lis értékű hangszer nyomára. Az OTI igaz-1

galót értesítették Ismerősei, hogy hegedű
jét Kecskeméten látták Szalay Pál gazdál
kodó kezeiben. Fjból megindult a nyomo
zás. Kihallgatták Szalay Pált, aki kijelen
tette, hogy

a hegedűt egy malacért cserélte pár 
hónap előtt Horváth Imre vendéglőssel.

A lopás gyanúja alól Horváth Imre is tisz
tázta magát. Elmondotta, hogy egy év előtt 
ogy

fizetni nem tudó vendége hagyta nála 
zálogban.

Minden valószinuség szerint ez lehetett a 
tolvaj.

Horváth Imre ellen megindították az el-1 
órást. A l egedül bevitték a kecskeméti já

rásbíróság bünjelkamrájába. Az elveszett és 
véletlenül előkerült Stradivári boldog tulaj
donosa pedig várja, mikor kaphatja vissza 
drága hegedűjét.

A Kúria érdekes ítélete

az elcsábított leány erkölcsi kárá
ról és meghiúsult házasságáról

Titkos választás l&sz 
taifOSSZOl S — ki a nincs béke a 

kormánypártban
A választójogi bizottság pontos névsora

Politikai körűkben nngy feltűnést keltett 
Prns.-f Sándornak az elmúlt hét elején Sopron
ban, n Keresztény (lazdasági Párt ottani szer
vező értekezletén tartott beszédének az a része, 
amelyben azt mondotta,

nem lehetetlen, hogy a tavussznl választá
sok lesznek éa az uj parlament fogja ineg- 

cslnálnl a titkos válasrtújogot.
A Hit.öi Napló nii-nk:>társának értesülése 

szerint, fenn. II a* a lehetőség, hogy
Darányi Kálmán miniszterelnök, amennyi
ben a Nemzeti Egység Pártja frakcióinak 
áll. spoi.tjn veszélyeztetné a kormányzó- 
párt egyrn'gél, el van határozva arro, hogy 
előterjesztést lesz, n kor Hiányzónak a kora 

tavasszal n képvlselöház feloszlatására 
éa ez esetben még nz 1037—38. évi költségve
tés Ictárgyalása előtt megtörténnének az uj 
választ!' tok

Értesülésünk szerint azonban, amennyire 
helytálló lirnszl Sándornak nz a kijelentése, 
hogy esetleg tavasszal választás lesz, nem alap
ív Ikíili »' a kijelentése sem. hogy a titkos vá 
lusetójogöt az uj |-nrlamrnt fogja megcsinálni, 
azonban az uj választás is titkos lesz:

n kormány ugyanis novellárls utón fog 
gondoskodni arról, hogy a tavaszi válasz
tás is már a nylltazasatásoa kerületekben 

Is titkosan történjék,
azután az uj parlament fogja tényleg megal 
kötni a végleges és a titkosság elvén alapuló 
választói jogot.

Azzal igynnis politikai körökben tisztában 
vannak, hogy nz a pártk'i/i bizottság, amely 
dec ember 2 áti délelőtt 10 órakor Sztramjavtzky 
Sándor, a képviselői) z elnökének meghívására 
összeül azért, hogy az uj választójogot kidől 
gőzzé.

nem tnMgnftfln alknlmas arra, hogy kő irta 
nevezőre hozza n választóin# kérdésében 

ugyancsak azétágazó véleményeket.
A pártkei. I bizottság tiz Nemzeti Egységpárti és 
tizeim, gy ellenzéki tagból áll, akiknek végleges 
n vsora Igy alakul A NÉP részéről: Ivády 
Béla. Annyin Béla, Ember S odor, Ihtszovxtky 
Lajos. ///<’.« József. Lakatos Gvula, Lányi Már
ton, l'inexich István, Rác: Kálmán és Urbán 
G spár báró

A ráoyctlen Klsrmi'apárt részéről: Eckhardt 
Til or. ílaknvszky Tibor és Horváth Zoli n.

A Keresztény Gazdasági Párt részéről: Ernszt 
Sándor és iloinonnay Tivadar.

A szocialisták részéről: Prycr Károly és 
GyÖrky Imre.

A S.-nbads gp'rtot Rftssny Károly. a kérész 
f.nv ellenzéket Erlcdrich István, a Leyifimisbt 
Néppártot Puyr Hugó képviseli a bizottságban. 
Az egytagú párti k tagjait - miután egymás 
között megegyezni nem tudtik — Sztranyav- 
szky Sándor házéin ők jelölte ki és pedig Vd- 
j4ori|;( János és Rajtolsz Ferenc személyében.

A pártonkh üllőket Bethlen látván gróf «•

Sigray Antal gróf képviseli a párt közt bizott
ságban.

Kedden délelőtt tíz órakor öl össze a párt- 
közi bizottság, előbb azonban kilenc órakor a 
NE\P tiz tagja előzetes értekezletet fog tartani, 
amelyen megboszélik azokat nz elvi szempon
tokat, amelyeket a NÉP részéről a pártközi 
bizotls gban képviselni fognak.

11a a pártközl bizottság — a politikai jósok 
ellenére — mégis össze tudja egyeztetni állás
pontját és elkészülne a választójogi tervezet és

Érdekes ítéletet hozott most a királyi Kúria egy 
kártérítési perben. A legfelsőbb bíróság ítélete 
arról szól, hogy

aa elcsábított leányt milyen esetben nem illeti 
mrg erkölcsi kártérítés.

D. Ilona 29 éves varrónő 12.000 pengős kártérüAd 
pert indított B. István kereskedő ellen. A leány a 
bíróság előtt előadta, hogy tiz esztendőn keresztül 
jegyben járt a kereskedővel, aki nam sokkal meg
ismerkedésük után elcsábította őt, de kötelező 
ígéretet tett neki és családomnak, elveszi feleségül.

Tia éven át járt jegyben vele, fis évig hitegette, 
de nem vette nőül, hanem mást vett feleségül.

Ez alatt a tiz év alatt szülei tekintélyes összegst köl
csönöztek vőlegényének, ő azonban a kölcsönöknek 
csak egy részét fizette vissza s azt Ígérte, hogy a 
meg nem fizetett kölcsönökből bútort vásárol, 
lakást vesz ki, ha ötszeházasodnak. ötezer pengőt 
vett fel ezzel az Ígérettel szüleitől.

Kérte tehát a bíróságot, hogy 
öteoer pengő anyagi kárát Ítélje meg, ezenkívül 
kötelezze vőlegényét, hogy hétezer pengő erkölcsi 

kárt is fizessen neki.
B. István beismerte, hogy valóban tiz éven át 

ismerte a varrónőt, akihez közelebbi kapcsolat 
fűzte, de házasságról soha nem volt szó köztük. A köl
csönökre vonatkozólag kijelentette, hogy nem a 
leány szülei, hanem

közös ismerősük bocsátott rendelkezésére néhány

ezer pengét és est is visszafizette.
Kérte tehát a bíróságot, hogy a leány keresetét, 
mint alaptalant utasítsa eL

A törvényszék széleskörű bizonyítást folytatott 
le a kártérítési perben.

Több mint 30 tanút hallgatott kL
azután ugy Ítélkezett, hogy a leány számára csupán 
4500 pengő anyagi kártérítést Ítélt meg, mert bisanyi- 
tonnák vette, hogy a kereskedő eszel as összeggel 
ténylegesen tartozott és tartozásáért a leány és szülei 
jót álltak, akiken azután be is hajtották a követelési 

A Tábla Ítélete után a Kúria elő került az ügy.
A Kúria az anyagi kártérítést ugyancsak meg
ítélte,

a leány erkölcsi kártérítését azonban végleg 
elutasította '

a következő igen érdekes indokolással t
— Erkölcsi kártérítést nem volt megítélhető 

B. Ilonának, mert a lefolytatott bizonyítási eljárás 
során kiderült, hogy B. István vonakodott házassági 
Ígéretét beváltani és erről a leány tudomással birt. 
Már pedig

az o nő, aki tudatában van annak, hogy a házas
sági ígéretben nem bizhat éa ennek ellenén 
barátságát állandósítja a férfival, Jetért az er
kölcsi alapról és ezzel elveszti jogát ahhoz, 

hogy erkölcsi kártérítést igényelhessen.
A leányt tehát erkölcsi kártérítés iránti kérelmével 

elutasította a Kúria.

HOCIPOK
szépséghibával, fekete lakkozott gumiból

gi Filléres Divatház ■=
küldjük Baross tér 23. Rottenbilier u. sarok
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M. Marocalu dlv. fazonokban

Mosó ruhák

MŰM).

KOSZTÜMÖK . M.5«.

PONGYOLÁK és AIJAK .

Cloque és Satln Marocaln . . 25J 
I'liosphoral és

különleges divatanyagokből . .
Mintás m. Maroculn és m. Crep

Chlne divatanyagokból . . 17.

NŐI RUHÁK:
Tiszta gyapjúszövetből

22.50, 19.90,

Csak fel ne akasszanak!..."
Csak 7’/ol És mégis — a lámpától 

függ, gazdaságos lesz-c 
áramfogyaszlása.

TUNGSRAM
duplaspirállámpa

Letartóztatlak 
két átszerkesztő!

Előfizetés — pezsgős 
muri — letartóztatás

Vasárnap két ólszerkesztőt tartóztatott le a 
rendőrség, akik előfizetéseket vettek fel a vi 
déki városokban, kisebb-nagyobb összegeket 
csaltuk ki és egyéb szélhámosságokat is követ
tek el.

Teszler Ferenc és Buzáth István kereskedő 
segédek előfizetési iveket és egyéb nyomtatvá 
nyokat készítettek, amelyeken a Magyar Úri- 
gyermekek Lapja felirat állott. Az évi előfizetési 
d jat 0 pengő 50 fillérben állapított k meg és 
az előfizetőknek karácsonyi és húsvéti ajándé
kokat és más kedvezményt helyeztek kilátásba

Az elegánsan öltözködő és fémegjelenésü 
fiatalemberek autót béreltek

és azon hetek óta járták a vidéki városokat 
Tizenöt nagy vidéki várost kerestek fel, jártak 
Mskolcon, Szegeden, Győrben. Pécsett. Békés
csabán és más helyeken. Ahol megfordultak „a 
szerkesztő urak”, mindenütt

nagy mulatságokat, nezsgős dárldókat 
rendeztek, 

a pincéreknek jó borravalót adtak és mindé 
niitt elhitték róluk, hogy budapesti szerkesztők. 
Sorra járták a városok előkelőségeit és több
helyen ig retet tettek, hogy a gyerekek fényké
péit közük a lapban. Alig találtak elutasításra.

a legtöbb helyen szívesen fogadták őket 
és kifizették az előzelési dilat.

Teszlerék bélyegzőjével ellátott nyugtat adtak 
az átvett összegről, de a lap csak nem akart 
megindulni. Az előfizetők hiába várták a beha
rangozott szenzációs tartalmú hetilapot, nem 
kapták meg. Amikor érdeklődni kezdtek Buda
pesten, a „szerkesztőség” után, kiderült, hogy

Tes ler hónapos szobája volt föllUiitetye 
szerkesztőség és kiadóhivatal helyiségéül.

Szombaton a tömeges följelentések alapján elő 
állított k a kereskedősegédekből lett ólszer- 
kesztéket a főkapitányságra, ahol beismertek a 
szélhámosságokat és utána letartóztatásba he 
1) érték őket.

MISS BaYRON-PEYTON R 
amerikai néoerzenekar a g

> ROYALSZÁLLODÁBA ■

I"éjl5 elmondják szerdán 
a Sztranyavszky-interpelláclókat 
és Darányi azonnal válaszol

A korniünjzó római é. bórai útja kóvel- 
Sezlól,,.,, vakációzó képviselöház kedden uj- 
hói összeül és ezzel

most már megindul a rendes politikai 
élei, 

egészen a karácsonyi szünetig.
A képviselőhöz szerdai ülése nagyon ér 

dekesnek ígérkezik, mert politikai körökben 
»gy tudják, hogy a szerdai interpellációs 
napon

sor kerlil llomonnay Tivadar és Sulyok 
Dezső elhalasztóit interpellációinak el

mondására Is, 
nedig a minap az a hir járta, hogy az inter 
lellációk egyelőre elmaradnak.

Homonnay és Sulyok ugyanis interpel
lációi jegyeztek be ezelőtt kél héttel Sztra
nyavszky Sándor házelnöknek az evangé
likus zsinaton tartott beszéde ügyében 
amelynek hullámai azóta ugyancsak ma 
’asra tornyosultak. Akkor a Zichy János 
irófTal, a Keresztény Gazdasági Párt elnö
kével történt megegyezés következtében, 
miután Darányi Kálmán miniszterelnök vi
déken tartózkodott és igy nem válaszolha

Vasárnap érdekes fordulat történt az uj- 
lipótvárosi gyilkosság ügyében. Varga Pál 
eigánvlegónyt, Streisinger Ernő ócskavas
kereskedő gyilkosát ellogatrsa utón a rab
kórházba kísérték. Ugv látszott már, hogy 
'óidéig itt fogják kezelni betegségével, lég 
nap azonban

a vizsgálóbíró a gyilko > állapotáról 
olyan jelentést kapott, h 'gy kórházi 
kezelésére egyelőre nincs szükség és 

kihallgatható.
Molnár Ferenc dr. soros vizsgálóbíró va- 

'árnap délelőtt intézkedett, hogy vezessél, 
■'léje a gyilkost cigányt. A déli órákban 
Varga Páll a rabkórházból a büntetőtör 
vényszékre kísérték.

Odabenn a vizsgálóbíró szobáidban eleinte 
hetyke, cinikus válaszokat adott a gyilkos
ság eseményeiről. De nem sokkal később 
már

sírva, horzongva vallotta be szlirnyU 
cselekedetét. Zokogástól elfulladt lián-

Sárga Ferenc töredelmes, bűnbánó, 
beismerő vallomása 

párbajbotrányról 
külföldi újságírók, akik mindenáron szenzáció' 
akartak és akik nem kaptak tőlem felvilágosi 
tűst, honnan veszik a „has"-neveket. Kijelent 
hitem különben, hogy

Kovács Sándor és Hozmets Aladár nevű 
urakat nem Ismerek, velük «oha semmi

féle dolgom nem volt
— Igaz, hogy újságírókat csődltett maga 

köré, mindenáron reklámot akart és pénzt akaxt 
csinálni ebből az ügyből?

— F.n soha senkit se hívtam. Engem meg
rohanlak. Külföldi urak jöttek és ostromoltak 

regényt, emlékiratot, filmszüzsét. Repülő- 
jöttek és Arpdd-slnautón. Randevúkra

„Unom a dolgot,
.ikvidálni kelll..." a

Annyit Írnak, annyit beszélnek dr. Sárga 
Ferencről, annjit szidják, hogy az ujsóghó 
vasárnap elhatározta, nem interjút kér tőle, 
hanem leülteti a vádlottak pajdára — tisztázza 
magát, ha tudja!

— A vád az, hogv botrányt kavar maga kö
rül. Megértette a vádat, bűnösnek érzi magát? 
— hangzik az első kérdés.

— Igen. Töredelmes, bűnbánó beismerő
vallomást akarok tenni.

— Miben érzi magát bűnösnek?
— Bűnös vagyok abban, hogy tizenötévi ta

nulás után, doktori diplomával a zsebemben, 
dijnoki ranggal, bálbizottságokban mertem 
részlvcnnl és

azt hittem, liogv n magamfajta, úgynevezett 
jócsaládból való fiatalember nemcsak tán
cos ifjúnak jó az előkelő középosztályban, 

hanem békés polgári családalapításra is gon
dolhat. ha véletlenül talál egy leányt, aki vál
lalja a százőlvenpcngös rcggellőj-cslig körmölő 
külön órázó férj mellett az életet. Mert kérem, 
ill kezdődött a baj...

— Konkrét vádak is vannak ön ellen. Szélté- 
ben-hosszdban beszélik, hogy a hírhedné vált 
párba (lavina körül valami zavar van. Feleljen 
őszintén,

igaz-e, hogy a bizonyos márlurcmclcl két 
pisztolypárbaj nem Is történt meg, 

amerikai lapok fotóriporterei szórni..a rende
zett müpárbaj volt az egész?

— Erre nehéz egyenes választ minőm. A 
párbajkódex tiltja és bünteti n párbajt. Tessék 
megvárni, mikor kerülök a i latiak padlóra 
tiltott párviadal vétsége miatt.

— Két nevet emlegettek. Létezik e Kovács 
Sándor és HoDnetz Aladár, akikkel Ön állító
lag párbajt vivőit?

— Kérem, én nem ellenőrizhetem, hogy a

tott volna nyomban az interpellációkra, el 
halasztották arra az időre, amikorra a mi
niszterelnök külföldi útjáról hazatér.

Közben olvan híradások is jelentek meg, 
mintha a kormány állási foglalt volna már 
ebben a kérdésben, 
velünk közölték, ez 
semmiféle hivatalos 
kormánynyilatkozat 
vonatkozólag,

az első hivatalos kormánynyilatkozat 
szerdán fog megtörténni, amikor Da
rányi Kálmán miniszterelnök nyomban 

válaszol
llomonnay Tivadar és Sulyok Dezső inter
pellációira.

A Sztranyavszky-üfuzyel kapcsolatban kü
lönben vasárnap megszólalt .4 Szív, a ka 
tolikus egyházi intézmények és a Jézus 
Szive Szövetség hetilapja. Az egyházi világ 
hivatalos értesítőjének első oldala

dr. Cznpik Gyula pápai prelátus. nz Is
mert egyházi iró cikkét közli, 

amelyben kemény hangon bírálja Sztra
nyavszky Sándor kijelentését

Mint beavatott helyről 
a híradás téves, sehol 
formában nem történt 
a Sztranyavszky-ügyre

Varga Pált az uilipófvárosl gyilkost vasárnap 
a rabkórházból váratlanul a vizsgálóbíró été 
klsértékésIzgalmas le’enetekközben kihallgatták

gon, kezelt tördelve tett vallomást arról, 
hogyan határozta el a bűncselekményt 
és hogyan ölte meg a szerencsétlen ke- 

reske ’őt.
Amikor vége volt az izgalmas kihallgatás 

nak, a vizsgálóbíró kihirdette végzését: 
dóré megfontolt szándékkal elkövetett em
berölés büntette címén előzetes letartózta
tásba helyezi Varga Pált.

— Megnyugszik ebben, vagy felfolyamo- 
dásl jelent be? — kérdeztek Vargától, aki 
halk hangon ezt válaszolta:

— Megnyugszom... (iák fel ne akasz- 
azanak...

Pár perc múlva egy Ijedt tekintető fiatal 
nőt kisértek a vizsgálóbíró elé:

Bnlog Kutrlint, Varga menyasszonyát, 
őt is kihallgatták, letartóztatták, majd 

a kórházba vitték vissza.
Balog Katalin gyermeket vár és kórházi 
ápolásra van szüksége, ezért kísérték a 
rabkórházba.

Mindenki játszik és mindenki nyer 
minden éjszaka

a

mOULIN ROUGE
uj szenzációs decemberi Harmalh-revülében 

izgalmas lóverseny a legszebb nöl zsooxal 
a MOULIN ROUGE-han
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rendeltek szállodák halijába, kávéházakba, ét
termekbe. A pénzcsiná.ás pedig abból áll, hogy 
például az egyik vendéglői randevún utolsó 
pengőmből fizettem ki a feketémet és másnap 
a feleségemmel, aki kisbabái vár, üres rántott
levest ebédeltünk. Bevallom, érzem, hogy talán 
nem a legszebb dolog, ha akár ujsógregény, 
akár színpadi revü szereplője 'eszek, de nem n. 
társasági urakat és az aranyifjakat kérdezem, 
hanem a rendes, békés polgárokat:

megértik-e. mit jelent az. ha egy fiatal 
házaspár gyereket vár és nem tudja, hon

nan keríti elő az óriási költségeket,

nz első kis Ingecskét. Váltót nem hamisítok, 
rokonoktól nem koldulok, kőtörésre pedig nem 
alkalmaznak, mert doktori diplomám van.

— Van még valami mondanivalója?
— Unom a dolgot, likvidálni kell. Néhány

Mikulásra
tündért ajándékok 

parfümériákból!

lovagias ügyem van, néhány rágalmazás! pört 
indítottam, ezeket sürgősen lebonyolítom és 

ígérem, hogy rólam ezután nem fog hallani 
a nyilvánosság.

Ez a vádlott töredelmes, beismerő vallomása. 
Egyébként a Sarga Ferenc környezetéből szer
zett információ szerint • párbajlavin* menet
rendje:

kedden három kardpárhaj az egyik buda
pesti vívóteremben, 

harsak a rendőrség nem gondoskodik arról, 
hogy lclohassza a szereplők vagdalkozási kedvét.
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Vasárnap a Janas Pannonius irodalmi 

társaság felolvasó fiiért tartott a pécsi 
megiHliáza dísztermében. József Ferenc 
királyi herceg verseit olvasta fel az ülésen.

II.
MozieModds vall a budapesti osztrák kö

vetségen. Az Osztrák-Magyar Alpesi Egyesü
let és a Budapesti Osztrák Egyesület lóté- 
konycélu fUmelőadást tartott a télisportok
ról Kunt Adolf osztrák ügyvivő átengedte 
a követség dísztermét az előadás számára.

Ili
Társasági uriasszonyt avatott színésznővé 

ezen a héten at egyik budapesti színpad. 
Holló Edit az uj színésznő, egy szép fekete 
fiat aj asszony, akinek külön nevezetessége, 
hogy anyai ágon Radetzkg, fl híres hadvezér 
leszármazottja.

IV.
Ar amerikai Vogtie világhíres fotóripor

tere, James Harold szombaton Budapestre 
érkezett. Európai körúton járt, hogy foto- 
riportokat készítsen Európa társasági, szín
házi és elegáns éjszakai életéről. Első útja 
a Párisién Grillbe vezetett. Három gépcsodá- 
val és egy segéddel felszerelve állított be. 
Nem hiába jött, szerencséje volt. Hat asztal
nál, hat külön társaságban, hat hires prima
donnát célozhatott meg a fotólencsével: 
Rökk Marikát, Murád Lilit, Bársony Rózsit, 
Titkos Ilonát, Turay Idát és Lázár Máriáit

V.
A hitelezők kérésére a telekkönyvi ható

ság árverést rendelt el gróf Wenckheim Pál 
mosonmegyet és györmegyei birtokaira. Hat 
község határában fekszenek ezek a birto
kok A kikiáltási ár 2,800.000 pengő.

VI.
Most alakítanak át a Svábhegtrtn egy 

villát az Afrika-nadász Széchenyi Zsigmond 
gró Intik, aki nemrégiben nősült, egy londoni 
millíomoskísasszonyt vett feleségül. Kényel
mes, pazarul berendezett modern lakás lesz 
a villa, de egyúttal valóságos muzeumhelyi- 
légeket Is építenek bele, különleges falak
kal, különleges világítási berendezéssel a 
grój vaddxztrófcái számára.

VII.
Kgy biztos tipp: Ha nagyszerűen akar 

mulatni, okvetlen nézze meg a Moulin Rouge 
decemberi pompás uj Harmath-renüjét, a re
mek, izgalmas lóverseny ti

Vili.
Póriéból Írják a Kisnaplónak: Árverésre 

kerül a parfőmgyáros-lapvezér C.oty hagya
téka, körte híres mügyüjteménye. Kincset 
érő képek, szobrok, gobelinek kerülnek 
kalapács alá. Tucatjával érkeznek Párisba 
az európai és amerikai mügyüjők és mű
kereskedők, nagy az érdeklődés.

IX.
A színésznő (nem Írjuk ki a nevét, úgyis 

elég baja van szegénynek) a tavasszal koz
metikai műtétet végeztetett magán. Ránco
kat akart eltüntetni a homlokáról. A műtét 
után azonban zavarokról panaszkodott, o 
ráncok eltűntek ugyan, de dudorodások 
keletkeztek a helyükön. Az operáló orvos 
igyekezett megnyugtatni, hogy nincsen sem
mi baj, majd elmúlik minden és rendbejön 
a homloka. A kétségbeesett színésznő most 
beperelte az orvost. Elpanaszolja, hogy az 
arca teljesen eltorzult, színpadra többé nem 
léphet és különféle elmeken összesen hu- 
sznnhatez.e.r pengőt követel az orvostól.

X.
Vasárnap valóságos virdgcrdőt hoztak a 

küldöncök a Jdnos-szanatórium egyik kü- 
lönszobdjába, ahol Jckclfidussy György, a 
tcslőrsidzados olimpiai vivóbajnok ifjú fele
sége fekszik újszülött kislányával.

KI
MI

KICSODA? 
MICSODA?

BAKTER: Egyem a begyit, Lepcses szom
széd, igaz-e, hogy megen esak Pestrfll 
gyünnek?

ÖRZSI; Onnan hát.
RAKTÉR: Ippen jókor. Mán harmad

napja töröm a kupámat, hogy mi la az az 
„árja*1?

LEPCSES: Eztet se tuggya? Arja az, ha 
valaki nem tartozik a Mnjzea próféta retye 
rutyájáho*.

RAKTÉR: Hm. Szóval a japánvnk Izraj- 
liták.

LEPCSES: Angyikája ön népéit kógyőke. 
Hunnaj veszi eztet?

BAKTER: Mer tanéttó dr monta, hogy a 
japánvok se árják.

LEPCSES: Arjának nem árják, mer 
sárgák.

RAKTÉR: Attul még lehetnek Izrajllták. 
Emlékszik, mikor a Hózenpucc Samu az 
epeömléstfll ollan sárga vót, akar a tojás 
sárgája

LEPCSES: De a Hózenptiee nem japány. 
BAKTER Hát ml? Arja?
LEPCSES: Menydörgős menküt. A Moj- 

zes-fajta nem lehet árja. Iszen a Hitler azér 
haragszik rájuk. Mer nsrongya, bőesületes 
nép nem lehet más, esak árja.

BAKTER: A szenvedésit nekil Iszen a 
japánvok se árják. Oszt mégis ősezebratyi 
zott vélflk?

LEPCSES: Igen, mer szüksége van rájuk 
a Sztalinv ellen,

RAKTÉR: Aha. A Sztallny a* zsidó.
LEPCSES: Ne bosszincson má, mer tor

kába ugrok, oszt ott pukkanok szét! A Szta
linv árjai!

RAKTÉR: Sárguljak meg. ha értem. Hát 
akkor a Hitler, aki kltanálta ezt az árja 
dógot, most nem-árjákkal szövetkezik ar 
áriák ellen?

LEPCSES: Nvejle el magát a Duna árja, 
hát nem érti? A Hitler azér haragszik a 
Sztallnvra, mer komeni.sta.

BAKTER: De a RócsIIdra még jobban 
haragszik, pedig a* kapetalista.

LEPCSES: Hinnye az égzengéalt, maga 
Is haragszik a feleségire, pedig a* se nem 
komenista, se nem kapetalista!

BAKTER: Az igaz, de a Rócsild nem fele
sége a Hitlernek.

LEPCSES- Hallgasson ide. Ha még egv 
szót szól errül az árja dologrul, ugy fő 
rúgom magát, hogy éhen hal a levegőbe.

RAKTÉR: Jó van nőt Azér nem köll 
mérgelődni. Inkább aztat mongya meg, 
lencsés szomszéd, ml újság Pesten?

ÖRZSI- Most ítélkeznek a borbél fölött, 
,iki elégette a feleséglt

RAKTÉR: Az ántiját neki. Hogyan csi
nálta?

ÖRZSI: Begyugta a kemencébe, oszt alá- 
gyujtott.

BŐRKABÁT
BECK EMIL bőrruházat! üzeme, Ráköczl-ut 65, I. emelet

Bonyodalom
Károlyi László gróf 

sokmilliós hagyatéka körül
Különös bonyodalom támadt • nemrég!* 

ben elhalt Károlyi László gróf hagyatéki

Héttőn, november 30*án kéz. , 
aoaik az Esti Kurír 200 díjas 
kara csonyi rejfvényversenye uikojönb7

z l*4bb Igények uázsíázaléko* kielégftásál. i

BAKTER: Nem vót a* buta ember!
ÖRZSI: Hogy beszélhet illen dógot? Iszen 

most vizsgájják a burbélt, hogy nem-c 
bolond.

LEPCSES: Eccer odaát Pápóczon, az az 
Allgos Kollár János mérgiben főkapta a 
feleségit, ráütötte a tüzes kálhára s addig 
tartotta rajta, mig az asszony sunkája kon 
fortosan megsüt. Mikor osztán a bíróság 
kérdőre vonta, a derék férj avval védeke
zett, hogy ű bolond. — „De hájjá** — mor
dul rá a biró —, „ha bolond, mér nem öt 
föl maga a tüzes kálhára?" — „No**
— monta Átlagos Kollár —, „annyira azér 
nem vagyok bolond.**

ÖRZSI: Nem hát, az ördög bújjon belé.
BAKTER: Hát arrú mit hallottak, hogy 

e* részeg embert a kalóz kilökött a robogó 
vlllanyosbul?

ÖRZSI: Blzonyossan bántotta az útasokat.
LEPCSES: Nálunk Is vót eccer egy lilén 

katasztróka. Az a Másfélpofájú Gyurién 
Lajos egy éccaka tökrészegen beballagott 
Csaboda Pál házába s mintha otthun vóna, 
szép nyugottan befekütt az ágyba, Csabodá 
né mellé. Mikor osztán vagy másfél óra 
múlva hazagyütt a férj s ott lelte Gyuriról 
vak mérgibe ugy kivágta az ajtón, hogy hat 
bordája rapityára tört. — „Hejnye" — kor
holta másnap jedző úr a mérges embert —, 
..tán a felesége panaszkodott, hogy bántotta 
űtet Gyurira? —- „Nem a* ‘* — monta a 
férj. — „Hát akkor mér törte össze a csőn- 
tyát?** — „Azér** — felelte Csaboda —, 
mer az én feleségem illen c-sekólségekér 
nem szokott panaszkonni.’*

ÖRZSI: Rendes asszony nem hergeli föl 
az urát minden butaságér. — Oszt mehet
nénk Is, aptya.

RAKTÉR: Megájjon csak. Ml igaz abbul, 
Lepcses szomszéd, hogy az a berekedt 
énekesnő. a hires Galll Czurczl, visszanyerte 
a hangját?

LEPCSES: Majd elveszti megen.
RAKTÉR: Mlrfl gondúja?
LEPCSES: Hallottam egy Illen esetet. 

Ajtatos Bírkus Ferenc anvóssa leesett n 
nincelépcsön, oszt abbul folvást allig tudott 
beszélni. Fövitek a pesti klinikára, ahun 
megvillanyozták s arra úgy meggyűlt néki 
a hangja, hogy még a Bodri kutva is fő- 
fájást kapott a foltonns zakaiolástul. Sze
rencsére egv szép napon leesett a tetőről e* 
féltégla s ollan fájnul kupán tanálta az 
öregasszonyt, hogy tejjessen megnémót. — 
„Jaj, Úristen, jaj" — szalatt az urához a 
menyecske —, „gvfiiiön hamar, vigye föl 
idesanyámat a klinikára, hogy vissza- 
nyerje a hangját!" — „Tán meszel ettem"
— röíTent vissza Ajtatos Birkus Ferenc —, 
„örülök, hogy Isten segiccségivel illen 
nunktossnn futtám célozni!" — No, hasolló 
jókat, pá, pá.

LEGOLCSÓBB 
A SPECIÁLIS 
készítőnél

eljárása körül. A fóti gróf az ország egyik 
leggazdagabb embere volt, hatalmas vagyon 
maradt utána. Károlyi László az utolsó 
három esztendőben állandóan Póton lakott, 
ott is halt meg a fóti kastélyban.

Mindenki azt hitte, hogy a hagyatéki eljá
rást

■ soron lévő újpesti közjegyző 

bonyolítja majd le, mivel Fót község a ha
gyatéki eljárás szempontjából Újpesthez 
tartozik. Nem sokkal a haláleset után azon
ban

az egyik budapesti közjegyző jelentke
zett a hagyatéki eljárás lebonyolítására 

azzal a megokolással, hogy a grófnak Buda
pesten Is volt állandó lakása. Egyelőre tehát 
még vitás, hogy újpesti, vagy budapesti köz
jegyző folytatja-e majd a hagyatéki eljárást, 
amely mindentől függetlenül

költségjegyzékben legalább ötvenezer 
pengőt Jelent.

De nemcsak a közjegyző-kérdés tisztázat
lan, hanem az is, hogy melyik bíróságra tar
tozik n hagyatéki eljárás, u budapesti vagy 
az újpesti járásbíróságra. Valószínű, hogy a 
tábla döntése rendezi majd a bonyodalma- 
kát.

Kisasszony! 
ön könnyebben kap illám, ha 
gyorsírás! próbájánál a magyar

„TITÁN*
trónt használja.

Exzal lobban óa gyorsabban dolgozik. 
Gyártja: Schaler József RT.

Széljegyzetek az Ü. R. 
javaslathoz

As igazságügyi bizottság tárgyalÓMl as ügy. 
védi rendtartás javaslatán nem eredményeztek 
jelentős változást, és a mai politikai adottságok 
mellett nem látszik valószínűnek az sem, hogy a 
parlamenti tárgyalások lényeges módosító sokat 
hozzanak s Igy már számolnunk kell azzal, 
hogy a javaslat három alappillére: a 43. g, 
mely „szerencsés" átizövegezése a régi tervezet 
31. fiának (ez volt as u. n. faji, vagy felekezeti 
szakasz), —- az 54. g, amely az adandó kaució 
kérdését szabályozza, végül az 51 g, mely a 
numerus clausus! hozza be — a legközelebbi 
jövőben törvényerőre jog emelkedni.

Annakidején a felzúdulás legáltalánosabban 
a mai SS. §-szal szemben nyilvánult meg Nyil
vánvaló, hogy ez a törvényhely a vátazlást 
hintának akart felülről Irányított lendületet 
adni. A választók lelkiismeretét azonban felül
ről vagy kívülről Irányítani — bajos, i az ügy
védi kar, ahogy ai elmúlt hatvankét esztendőn 
át tudta belátón, önmérséklettel, bölcsen meg
választani a maga vezetőit, ugyanúgy, ugyan
olyan önmérséklettel és önzetlenül fogja meg
választani a jövőben Ii vezetőit.

A kaució adásának (54. fl) kérdése Mm okos 
nagyobb emóciót, mert bármilyen ÖMzstételó 
Is lesz as uj csúcsszerv, — ez Ügyvédi Kama
rák Országos Bizottsága — amelynek javasla- 
tátó. függ a biztosíték követelésének kérdése — 
egészen valószínűtlen, hogy a mai abnormális 
gazdaság! viszonyok között ez a Bizottság az 
amúgy is nehezen küzdő ügyvédi kar helyzetét 
még súlyosbítani óhajtaná.

A felvétel korlátozása (51. fi), a numerus 
clausus azonban már Igen fájó pontja a buda
pesti ügyvédi karnak. Nemcsak ügyvédi szem
pontból, de az általános emberi szabadság 
szempontjából is tiltakoztunk és tiltakozunk a 
zárt szóm ellen, amely a fiatal jogászgenerációt 
megfosztja azon jogoktól, amelyek gyakorlá
sának a folytonosságában btzva lépett a jogt 
pályára.

A numerus clausus azonban minden ttjtako 
z.ás ellenére törvénybe fog tktattatnl Egyes 
ügyvédi kamarák már az 1935-ben megtartott 
kamaraközi értekezleten erősen állástfoglaltak 
a zárt szám mellett; csak . termAsJy&Jes,, hjjgy 
ezek a kamarák, mihelyt a javaslat törvény
erőre emelkedik, azonnal Javaslatot fognak az 
igazságügyminiszter ur elé terjeszteni a fel
vételnek „a túlzsúfolt helyekre vonatkozó kor
látozása iránt", s erre kénytelen less a többi 
kamara —- puszta Önvédelemből — kővetőt 
őket.

Az ügyvédség lorait meg fogja ritkítani a 
numerus claususon kívül a 38 fi-ban foglalt — 
ugyan nem egészen uj — rendelkezés is, amely 
szerint törölni kell a kamaraiak névjegyzéké
ből azt a? ügyvédet, aki kétévi nyugdíj és ka
marai tagúi javai hátrálékban van.

A budapesti kamara hetvenöt érdemes ügy
véd existencláját e hónapban asak ugy tudta 
megmenteni, — akiket a 38. fi alkalmazásával 
1937 január hó 1-jei hatállvnl a névjegyzékből 
törölni kellene — hogy e célra jótékony ado
mányként 3000 pengőt kapott felhasználásra 
a kamara És Damokles kardia még mindig több 
mint 200 ügyvéd feje fölött /ebepés Január 1-től 
már másfél hónap sem választ cl bennünket.

Igen lazán és impraktikusan szerkesztették 
meg a javaslat fegyelmi részét is.

Minthogy a törvényjavaslat minden esetben 
..köte’ező" felügyeleti vizsgálatot kíván meg, 
még ha az eddigi számnál sem lesz nagyobb 
a „fegyelmi forgalom", akkor is több mint 
800 vizsgálattal kell számolnunk, míg eddig 
800 fegyelmi ügyből alig 100-ban volt fegyelmi 
vizsgálat elrendelve.

Igaz, hogy ennek a számnak csak egy 
egészen elenyésző töredéke volt komoly fel
jelentés, legnagyobb részét alaptalan vagy 
egyes lulérzékeny kolléga sértödéses panaszá
nak az elintézése képezte s erre a fegyelmi 
statisztikára a budapesti kamara mindig 
büszke lesz; de ha átmegy a köztudatba, hogy 
az ügyvédet a „kötelező vizsgálattal-1 meg lehet 
vexálni, özönével fogjuk kapni a feljelen
téseket

Módosítani kell a hozandó törvépvben a 
36. fi-t. amely kizárólag a Budapesti Ügyvédi 
Kamarára nézve tartalmaz megalázó és érdem
telen numerus clausust. Mig ugyanis az ország 
minden más kamarája taglétszámának meg
felelő arányban kap a csucsszcrvezetben. a« 
Ügyvédi Kamarák Országos Bizottságában kép
viseletet, egyedül a budapesti kamara az, 
amely csak 2000 tagjának megfelelően küld
het a csucsszervezetbe 10 tagot és 1300 tagja 
képviselet nélkül marad, ami azt Jelenti, hegy 
a pesti kamarát, amely az ország ügyvédségé
nek több mint felét foglalja magában, promi
nens kérdésekben túlnyomóan major'zálni 
fogják a vidéki kamarák.

Nem egyedül és kizárólag fiskális kérdések 
ezek: a nagyközönség a jogkereső közönség 
érdekét is szolgálják, mert az ügyvédre nagy 
érdekek vannak bízva, vagyon és életbizton
ság függ tud'sótól és nyugalmától A nyugal
mat pedig a hozandó tőrvény fogja neki sok
ban biztosítani.

Nem szabad tehát sem presztízs, sem ha
talmi kérdést csinálni r javaslatból, ha art 
akarjuk, hogy az ügyvédi rendtartást, miként 
ezt tíz indokolás mondja, évtizedekre előre — 
szabályozzuk.

Dr. Gyűri Akna Ogyvád, 
» 0. K. váUMtoányt tads
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A Hunnia Bajtársi Egyesület nevében önís.7
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Pallavicini György őrgróf leplezte le a kalandorokat, akik dominusságot 
árusítottak és „jótékonycélra" tízezer pengőt szedtek össze

Vasárnap reggel a Afosonyf-atcai toionc- 
házból öt jólöltözött fédfit kisértek át a fő
kapitányságra kihallgatás céljából. Az öl 
férfi a múlt hét csütörtökje óta van a to- 
Joncházban, ahová a legnagyobb titokban 
szállították ki mind az ötöket, azért, hogy 
addig itt maradjanak, amig a rendőrség el
lenük elegendő terhelő bizonyítékot nem 
gj’üjt össze, hogy azután letartóztathassák 

Néhány nappal ezelőtt
megjelent a főkapitányságon őrgróf Pal
lavicini György és Ismeretlen tettesek 

ellen feljelentést tett
azért, mert jótékonycélu adományokat 
gyűjtenek és az adományokat saját cél
jaikra használják fel.

A rendőrségen Lukács József dr. detek- 
tivfelügyelő csoportját bízták meg a nyo
mozással. A detektívek csütörtökön egy fe
rencvárosi kocsmában abban a pillanatban 
ütöttek rajta az öttagú társaságon, amikor 
a napi bevételen osztozkodtak.

Csekkszámla
A rendőrségre kerüli Büdg Pál, 35 éves, 

saját autójával rendelkező ügynök, Podner 
Alajos, 40 éves Ügynök, Járdái Lajos, 34 
éves ügynök. Daróci! Antal, 38 éves zon- 
gorakészitő és Meszlényi-Gern János, 32 
éves magántisztviselő. A rendőrségen eleinte 
tudni sem akartak arról, hogy ők a saját 
céljukra könyöradományokat gyűjtöttek egy

líGAtKAlMAiABB AJANDÉA

TlBRÖ?siS'éU'
IAPHATÓ MINŐIN IOBI blWOlLf’BEN

bajtársi egyesület nevében, később azonban 
a bizonyítékok súlya alatt megtörtek és val
lottak.

Néhány évvel ezelőtt a Fercnc-körut 2 
számú házban megalakult a Hunnia Egye
temi ét Főiskolai Hallgatók Bajtársi Egye
sülete cimen egy társaság, amelynek alap
szabályait azonban a belügyminisztérium 
nem hagyta jóvá és Így feloszlott. Feloszlás 
előtt azonban már megkezdte „működését",

csekkszámlát nyittatott a postatakarék
pénztárnál, 

embereivel sorra járatta a várost s könyör- 
ademányokat gyűjtött.

Amikor a belügyminiszter döntése meg
történt, n rendőrség felfigyelt a dologra és 
a Hunnia megszűnt. Három héttel ezelőtt 
Biidynek, Pódnemek és Járdaynak, 
valamennyien

büntetett előéletű emberek, 
eszébe jutott, hogy a karácsony előtt 
alkalmas lenne a Hunniát felújítani és pedig 
olyképpen, hogy elegáns levélpapíron intéz
nének felhívást előkelő urak nevében a fő
város adakozó társadalmához.

Dominusi oklevél
így is történt. A levélpapíron a Ferenc- 

körút 2. száníu házat jelölték meg székhe
lyül és sorra keresték fel az adakozásukról

akik

igen
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ismert kereskedőket, közéh ti férfiakat, cé
geket, mégpedig igen szép eredménnyel. így 
több mélermázsa cukrot kaptak a Magyar 
Cukoripar fit.-tól, pénzösszegeket Kölber 
Henrik barsi cukorgyárból, a Fratelli Dei- 
singer cégtől, a Corvín-áruházból, Zloch 
Károly dr. ügyvédtől, Götzl Lipót vegyi 
gyárostól, Dóra Szergiusz földbirtokostól, 
Plotter János földbirtokostól éj Érhet Já
nos vendéglőstől, sőt

nem felejtették ki az adakozók névso
rából Nelky Jenő dr. meghatalmazott 
minisztert, volt rendkívüli követet, a 

rádió Igazgatója! sem.
Elvezetett azonban ütjük Pallavicini 

György őrgrófhoz Is, akinél azonban rajta
vesztettek, aki az adománykérőlevelet a 
rendőrség kezére juttatta

A kihallgatás során kiderült, hogy az em
berek hiúságában bizakodva, egy tagadha
tatlanul ügyes trükköt eszeltek ki a szélhá
mosok. Ahonnan tevelükre meghívót kap
lak. oda elment két megbízottjuk és kije
lentette, hogy

ha az adakozó száz vagy Btven pengőt 
ad, akkor a Hunnia Bajtársi Egyesület 

domlnusdvá nevezik ki
és erről díszes oklevelet is adnak.

Osztozkodás
Többen el is hitték a dominussdgot 

ezeknek valóban
díszes, rajzos oklevelet adtak, amelyet 
Pódner mint szenátor, Biidy mint legá
tus, Daróczy pedig mint princcps 

irt alá.

s

Pengőkiajánlás miatt 
vasárnap letartóztatták 
Lőwy Ármin ismert 
pesti fakereskedőt

Vasárnap délben a valutarendőrség elő
zetes letartóztatásba helyezte Lőwy Ármin 
ismert bndapestl fakereskedőt pengőklaján- 
lás bűntettének gyanúja miatt. Napokon ke
resztül tartó Izgalmas nyomozás előzte meg 
az Ismert fakereskedő letartóztatását. A va
lutaügyészség detektfvjei megtudták, hogy 
Lőwy

egyik utódállomból megbízásokat kap 
arra, hogy buda pesten különböző elme
ken klsebb-nagyobb pengőösszegeket 

fizessen ki.
Az ilyen megbízások teljesítése a valuta
törvénybe ütközik s a pengőkiajánlás bűn
cselekményét meríti ki.

A valutarendőrség detektlvjei figyelni 
kezdték a fakereskedőt. A figyelésnek rövi
desen meglepő eredménye lett Megállapí
tották, hogy Lőury egyik határszéli magyar 
városba

postautalványon ötezer pengőt küldött 

A postartalványon a címzett neve kétszer 
is hibásan volt Írva, a hibás írást áthúzták. 
Ez az össze-vissza firkált postautalvány is 
a valutaügyészség birtokába került

Lőwy Ármint két nappal ezelőtt beidéz
ték a valutarendőrségre és részletesen ki
hallgatták. A fakereskedő azzal védekezett, 
hogy

ő jóhiszeműen, egyik Ismerősének meg
bízásából, kifizetéseket tel’ealtett Buda
pesten, nem tudta, hogy ez büntetendő 

cselekmény.
Ennek az Ismerősének a megbízásából kül
dött ötezer pengőt a határszéli városba, 
hogy ott a pénzzel mi történt, azt nem tudja 
és azt a cimzettet sem ismeri személyesen, 
akinek az ötezer pengőt elküldte.

A nyomozás.most már azt igyekezett meg
állapítani, hogy

ki az ■ rejtélyes Ismerős, 
akiről Lőwy Ármin beszél. A fakereskodő 
kijelentette, hogy ez az ismerőse nem Ma
gyarországon, hanem egyik utódállamban 
él. A valutaiendörség rövidesen tisztázni 
fogja, ki adott megbízást Lőwynck kül
földről pengőösszegnek kifizetésére és a fa
kereskedőnek ebben a tiltott manipuláció
ban nem voltak-e bűntársai Budapesten is.

Tegnap a valutarendőrség detektlvjei 
Lőwy lakásán házkutatást tartottak. 

A házkutatás során valutát, devizát nem

Daróezyt jelentettek be a postá- 
olyant, aki pénz felvételére jo-

• Ferenc-körut 2. számú ház

A befolyt összegeken az öttagú társaság 
megosztozott. Igen érdekes körülmények 
között kapták meg a postán érkezett pén
zeket. Annak a Hunniának, amelyet a bel
ügyminiszter megszüntetett, egyik vezető 
embere volt Daróczy Antal is, Daróezyt ne
vezték ki most főpénztárosnak az újonnan 
megalakított Hunniánál. Ennek az volt az 
oka, hogy 
nál, mint 
gosult

Daróczy 
kapujában rendszerint megleste ■ pos
tást, aki őt már régebbről ismerte, Igy 

vette át a pénzösszegeket.

Mindennap este hat óra és hét óra között 
találkoztak az egyik Ferenc-köruti kocsmá
ban és itt osztották fel maguk között a napi 
bevételt. A rendőrség tovább folytatja a 
nyomozást, hogy a károsultak pontos név
sorát össze tudja állítani. A főkapitányság 
kéri azokat, akik a Hunnia Bajtársi Egye
sület részére bármely cimen pénzösszegeket 
juttattak, jelentkezzenek a főkapitányság 
második emeletén Lukács József detektív
felügyelő csoportjánál.

Miután Bűdy sikkasztásért hat hónapot. 
Pódner ugyancsak sikkasztásért három hó
napot ült, Járday Lajos pedig lopásért és 
csalásért nyolchónapi börtönre volt bün
tetve, valamennyin két őrizetbe vették. A 
társaság másik két tagját, Daróezyt és 
Meszlényi-Gern Jánost egyelőre közveszé
lyes munknkerfilés miatt vissza vitték a to- 
loncházba.

találtak a rendőrség emberei, de több olyan 
feljegyzésre akadtak, amelyekből megálla
pították, hogy a fakereskedő a valutatör
vénybe ütköző cselekményeket követett el, 
amikor pengőkifizetéseket teljesített kül
földi megbízások alapján.

I
Ez a regény Hamsun remekelnek legelső sorába tartozik.

Xófvs p s.eo

•tanet&difelő
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Készségesén bemutatta: ■ “íC.«
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A házkutatás és kihallgatások után Koit'í 
Miklós ügyészségi alelnök

kihirdette Lőwy Ármin előtt a letartóz- 
tatást végzést,

a nyomozás azonban folyik tovább, mAa 
gyanúsítottak felkutatására.

Csillaghullás
a rendőrségen

Vasárnap híre terjedt a főkapitányságon, 
hogy a karácsonyi ünnepekre a belügymi
niszter előterjesztésére több rendőrtisztviselő 
előlép. Egyelőre csak címet kapnak:

fCkapltányhelyettcsi és főtanácsosi el
meket fognak adományozni, néhány ka
pitány pedig címzetes tanácsosá lép elő.

Jói informált helyen közölték velünk, 
hogy ennek a kitüntetésszámba menő cím
adományozásnak az a célja, hogy egyes régf 
és kitűnő eredményeket produkáló rendőr
tisztviselőket jutalmazzanak meg. Miután 
azonban

• költségvetés fizetéstöbbktet nem tew 
lehetővé,

ugy oldják meg a kérdést, hogy •gyelőrr 
csak elmeket adományoznak.

Információnk szerint több vidéki rendőr
kerülethez beosztott rendőrtisztviselő la ma
gasabb elmet kap.
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AMÍG egy asszony ,
ELJUT ODÁIG

Befe/ezte a magyarországi vadászatot 
biró Hatvány János vadászterületén a fran
cia bridgecsapul kitűnő kapitánya, báró 
Ntzon. Ez alkalommal Hatvány báró és 
Nérón báró érdekes nyilatkozatot adtak a 
Hétfői Naplónak, báró Hatvány ezeket 
mondta:

— A budapesti bridgevilágbajnokságra 
most már biztos, hogy eljön Culbertson csa
pata, az argentínai bajnok team és a brüsz- 
szeli világbajnok francia csapat is. Ebben én 
is játszom. A franciák kapitánya Nexon lesz 
és játszik a csapatban egy yörögszármazásu 
játékos: Venizelosz, az elhunyt nugy politi
kus fia is.

Báró Nexon igy nyilatkozott:
— Mostani budapesti tartózkodásom alatt 

alkalmam volt játszani a magyar champio- 
nokkal. Az egész válogatott csapat pompás, 
de legkimagaslóbb tagjai — talán — Décsi 
és Klór. Komoly konkurrensiik lesz azon
ban az osztrák team, amelyben rendkívüli 
egyéni erőt képviselő játékosok vannak. 
Mégis, szerintem, a magyar együttes a kö
zelgő világbajnokság favorit ja. Ilyen nagy 
bridge csat a egyébként még sohasem volt.

♦

Ködődnek már « kis- és nagyes- 
télyre szóló meghívások b ezzel együtt 
a hölgyek súlyos problémái is, miként 
készüljenek fel ezekre az estélyekre.

Kezdjük is mindjárt a fejnél. Az 
u. n. estélyi frizuránál. Ez okozza a 
ruhaprobléma után a legnagyobb gon
dot. Könnyű volt ezelőtt nagyanyá
inknak és talán még anyáinknak is, 
akik egyszerű kontyba tűzték fel 
éa legfeljebb elől ondoláltatták meg egy 
kicsit hajukat. De ina?! Amikor min
den fej külön frizuraköltemény, mely
nek legtöbbje a félköralaku rollnit 
lanszirozza... Legújabban nagyon di
vatos az egész arcot gömbölyűén be
keretező roll ni is. Igen csinos a közé
pen elválasztott, két oldalt apró esi- 
gácskából álló frizura is. Lehet kérem 
választani. Kinek melyik áll jól.

tani, de lehet, hogy holnap már egy 
kis lila árnyalattal fogja ezt vegyíteni. 
A lábujjait körülményes pedikürözés 
után hasonló színű lakkal diszitteti, 
mert ez enyhén átlátszik a pókháló 
harisnyából és cipőnek éppen nem 
nevezhető saruszerü ezüstből készült 
és strass-sarku papucsból.

Most már az ékszerekre kerül a 
sor. A fülébe felfelé szárnyaló gyöngy, 
vagy strass-klipszet tesz a divathölgy. 
Két-három soros gyöngyöt a nyakára, 
karkötőket karjára, a másik csukló
jára pedig stra8s-óráját. Az ujjára is 
tenyésztett gyöngy-gyűrűt húz.*

A szezon kiemelkedő nagy csapatversenyének 
ígérkezik az MTK december 19-20-1 villámtor- 
nája, amely az idei bajnokságot pótolja. Az 
elsőosztályu csapatok már csaknem valameny-, 
miien beneveztek. Nevezési dij csapatonként 
15 P. Nevetési tárlat december 11. Nevezni le
het az MTK bridgeszakosztályánál, ahol meg- 
hivőigénylés li bejelenthető. A győztes csapat 
tagjai a Brüll-serleg kicsinyített ezüstmását kap-

Feladvány

♦ 7,6, 5, 2 
9 8,10,8 
0 5, 4, 3, 2
* 5,4

♦ 4
V 9,7.8,5,4,3,2
0 A, K, 8
♦ A,«

♦ K, D, B, 9, 3
V -
0 D.B, 10. ©
♦ K, 7, 3, 2

* A. 10,8
V A.K.D
0 8,7
4» D, B. 10, 9, 8

„Jolié" ékszerei közül

lóságok megsemmisítették, aminek belső 
harcok leltek a következményei, mert * 
szolnoki gazdák kitartottak G. Molnár mel
lett. Minthogy hatalmi szóval nem lehetett 
elintézni az Egyetértési Kör elnökválasztá
sának kérdését,
aki leiratot intézett Alexander alispánkor, 
amelyben

az árverés megtartását bizonytalan Időre 
felfüggesztette.

A szolnoki gazdák most abban remény
kednek, hogy az árverésre nem is fog sor 
kerülni, hanem a belügyminiszter rövidesen 
visszaadja az Egyetértési Kör önkormány
zatát.

szélsőséges politika üzésével vádolták 
meg a szolnoki gazdákat.

Az Egyetértési Kör ellen lefolytatott vizs
gálat anyaga nem került nyilvánosságra, 
csupán az az újabb belügyminiszteri leirat, 
amely a múlt hetekben érkezett le Szolnok
ra és amely

véglegesen feloszlatta a szolnoki gaz
dák Egyetértési Körét 

és vagyonának likvidálását Alexander Imre 
alispánra bízta. A gazdakör vagyona az ér- 
'.ékes Baross-utcai székházzal együtt körül
belül negyvenezer pengő, amit fellcllároz- 
tak és Alexander alispán

ki is tűzte az elmúlt hétre az árverés 
dátumát.

Az Egyetértési Kör ingóságainak leltára 
közkézen forgott a városban és nagy felhá
borodást keltett nemcsak a gazdaközönség 
körében, hanem a város keresztény társa
dalmában is, hogy

két feszületet is el akartak árverezni 
tlzenötpengős kikiáltási árban.

A szolnoki Független Kisgazdapárt vezető
sége Eckhardt Tibor utján interveniált eb
ben az ügyben Kozma belügyminiszternél.

ÉXZAX
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Eszik Dél hét azanradut játszik. Nyugat treff 
ötössel Indul.
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Unió LTC háziversenyének győztese Kosén- 
féld Góborné—Füzei György. Második: Székely 
Ferenc—Kovács Pál. A győztesek értékes tisz- 
tdetdjjakat kaptak.

Január 12-én rendezi a Magyar Bridge flel 
II ik szánni országos versenyét 18 játsrmára 
•lőre kiosztott lapokkal. Már a tavalyi verse* 
nyen megállapították a szakértők, hogy szebb 
és érdekesebb problémák elé állították azon a 
versenyzőket, mint a Culbcrtson-féle Olympiko- 
non, éppen ezért az Idei verseny iránt még 
fokorotlabb ar érdeklődés. A kitűnő analitikus. 
Daroos Hébert nehéz munkáját bizottság ellen
őrzi. amelynek tagjai : Décsi Mszló, dr. Far* 
kas Mihály és l.eitner Ferenc. — Ugyan- 
azokal a pariikat egyidejűleg a bécsi Bridge 
Clubban és ii londoni Porlland Clubban is le
játsszák Ezenkívül Prága, Bukarest és Belgrád 
is lekötötte a tizenhat remek partit. A nyertesek 
részére értékes, szép dijakról a Magyar Bridge 
Elet gondoskodik.

Wéber-kreációk, Dorottya-u. 3.

A frizura után következik a* arc 
problémája. A meghívást megelőző 
egy-két nappal kozmetikushoz megy 
a divatdáma, hogy kikérje tanácsát 
az esti kikészítést illetőleg. Ez se gye
rekjáték. Valóságos festőakadémia. 
Először jön az alapozás. Meleg, hideg 
viz, krém, rúzs, végül púder. A szem 
külön tantárgy. Legfontosabb a szem
öldök jó vonala, ügy téphető ki szálan
ként, hogy a mi megmaradt hangu
latunkhoz alkalmazkodjék. A mű- 
szempillaragasztás is nagy türelmet 
igényel és az aláfestés művelete is. 
Vigyázat hölgyeim! Ezzel a szemmel 
azután az estély tartama alatt sírni, 
könnyezni, azokat dörzsölni nem sza
bad.

De a kéz sem lehet ilyen alkalomra 
csak úgy hétköznaoiasan kimanikü- 
rözve. Dehogy! A rlivatdáma először 
is egész hosszúra és tompán hegyesre 
vágatja körmeit. Azután mindegyikre 
külön-külön más színű lakkot tétet, 
hogy kitanulmányozhassa, melyik illik 
hangulatához és ruhájához leginkább. 
Valószínű, hogy carminvörös és okker
sárga közötti narancsosat fogja válasz

Végül felveszi fekete muszlínbársony 
ruháját, földig érő szoknyával, hátul 
glokniból jövő kicsi uszállyal, tüll- 
betétes derékkal és hosszú, szűk tüll- 
betótes ujjakkal.

S mikor az estélyen a férfiak hódo
lattal veszik körül és a nők is barát
női őszinteséggel dicsérik csinosságát 
és eleganciáját, rezignáltan feleli:

— Csodálom elismerésieket, mert 
én igazán oly rövid idő alatt készültem 
el, hogy alig volt időm tükörbe nézni.

*
Cikkünkben felsorolt divatanyagok: estélyi 

fémkelmék, szövet, selyem, gyapjucslpke leg
újabb színekben és legnagyobb választékban be
szerezhetők : Sugár Vilmos divatnagyáruházá
ban, Deák Fercnc-utca 23, Deák-tér sarok. A 
Sugár-cég szinte páratlan népszerűséget vivőit 
ki magának olcsóságával és megbízhatóságával' 
es különösen kedvelt az elegáns hölgyek köré
ben estélyi ruha különlegessége a kreppe- 
gránité, amelynek métere már 3.80 P-ért kap
ható.

f Dr. Dévainó Erdős Böske.)
♦

December 1-én költözik át a finom ízléséről 
közismert Ella Kalapszalon a Petőfi Sándor- 
ti Icából Haris-köz 1. I. 2. szám alá. Ella kalap
jai ma már az elegánsan öltözködő hölgyek 
tudatában úgy él, mint nélkülözhetetlen valami. 
Gyönyörű uj modelljei, már a tavasz előhírnö
kei. Telefonja: 1-862-84.

S rasszmmsz js.;- 3.
Joli® Kígyó-utca 4 8

• Az ékszerekre vonatkozó interjúnkat Gábor- 
nétól, a kigyóutcai Jolie-cégtöl nyertük.

Árverési hirdetmény! I
Schmiedl Dániel budapesti (IX., Ranolder- 

utca 17.) hentcsárugyár kényazcregyességl 
ügyében ai elrendelt értékesítés során nyil
vános tárgyaláson eladásra kerülnek adós 
cég árukészlete, gyári felszerelése, fióküzleté
nek berendezése, irodai és egyéb berendezése, 
kintlevősége', és a Budapest székesfőváros 
dunaba Ipart i részének 14428, 14429, 14417 
sz. és a dunajobbparti részének 15182 és 
15183 sz. tkvl beiéiben felvett ingatlanai 
1936 dec. bó 4-én, pénteken, déli 12 órakor 
az Országos Hitelvédő Egylet, Budapest, Al- 
kotmány-u. 8. hivatalos helyiségében. Az el
adásra kerülő ingóságok adós cég üzletében, 
eladási feltételek és a leltár as OHE-nél is 
d. c. 10—1 óráig megtekinthetők, ahová 
ajánlatok is benyújthatók 10% bánatpénzzel.

Nézza meg gyönyörű
ZeneniUvéazelt Főiskola.
1931 dwtnitorMn, vuárnnp délatla 'Ifi órai toldattal

SZÍ AH 1 SZIEZEia
— karácsonyt akciója lávára.

bundáit — 
olcsó árait! 
szűcs, ív. uaczi-utca 22.

Ágii Irén 
t-irkM Z-.una 
KornÍM Kitá 
Perctől Zit« 
HHefl. LímM 
F.kcls I’AI 
Kibns Gyula 
ifi. LitabAr Árpid 
BAr'.oi GuutAv 
Or. Sredfi Miklós 
bírva, Ibnlyi 
Herendi Manet 
Mikiy Margit 
I’éehy Blanka 
Simon Zauua 
Borosa Gíia 
GAion Gyula 
Krrtóaa CAbor 
lalablr halmán 
Pr'hes Sludor 
ítrpdl Lljoe 
Erry Mini 
Kereir’eny Márta 
Meny Mária 
Hajni Alira

Sólyom Janka 
CtObnr Ernó
Herceg Jm.5 
Komlói Vil.nen 
Lcndvoy Andor 
Pndó Sándor 
SzirlM I Auló
Fellegi Teri 
Kondor Ibolya 
Muráti LiU 
Sennyci Ven 
Dánén György 
Juhaas Jöttél 
L.itabAr Árpád 
MoloAr Jómat 
Salamon Béla 
SrOra Málló
Huh ár 1,'vAa 

konferál
IONGORAN KISEn.VEKt 
Buday Dánén
Komlói Pál
II Ha.<t«lberg Albert 
Heveri Gyula

A belügyminiszter váratlanul 
felfüggesztette a szolnoki gazda
kör vagyonának elárverezését

Magjarl Tmra óa elgAnyecnekare. 
Jegyek 1-1 pengőig.

Szolnok, november 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szol

noki gazdaközönség nagy izgalomban van 
hetek óta. Várják, hogy mi fog történni a 
több mint hatvan éve fennálló klubjukkal, 
nz Egyetértési Körrel, amelyet még ez év 
januárjában bezáratnit Kozma Miklós bel 
ügymlnlsrter és egyidejűleg

vizsgálatot rendelt el a gazdakör műkö
désére vonatkozóan.

Az Egyetértési Kör bezárásának érdekes 
előzményei voltak. A gazdák ugyanis nem 
akarták elnökükké választani P. Kovács Fe
renc vármegyei tisztvirelőt, hanem G. Mol
nár János gazdálkodót ültették az elnöki 
székbe. Ezt a választást azután a felettes ha-

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A városrendezésről és az építkezésről szóló 

törvénytervezet értelmében a hatóság ■ légvé
delem érdekében bármely épület megfelelő át
alakítását, tatarozását, sőt lebontását is rendel
heti el és az igy elrendeli tatarozásért, átala
kításért és lebontásért költség- vagy kármeg- 
térltés egyáltalán nem jár.

★
A Kereskedelmi és Iparkamara már • fövő 

hónapban ónkétól hív össze a fűszerkereskt- 
dök képesítéshez kötése ügyében.

★
A magyar-jugoszláv kereskedelmi tárgyalá

sokat ma, hétfőn kezdik meg Belgrádban.
★

A magyar bőripar hatalmas fejlődésinek fon
tos állomásaként közölhetjük, hogy a Wolfner 
Gyula és Társa cég Angliában bőrgyárat léte
sít és az uj gyár a Bleachers Association Li- 
mitcd-dcl érdekközösségben már januárban 
meg is kezdi működését.

★
Az adóhatóságok most Is a gazdasági élet fel

lendülésének napjaiban berögzitett basronkules 
alapján vetik ki a kereseti adót. Az Ipar éa 
kereskedelem érdekképviseletei akciót Indítot
tak, hogy ez a haszonkulca a mai viszonyok
nak megfclclőleg módosíttassák.

♦
A pénzintézeti tisztviselők küldöttsége átadta 

a TÉBE elnökségének a bankok igazgatóságai
hoz az őszisegély ügyében már korábban be
terjesztett memorandumukat és a tisztviselői 
kar e kívánságának támogatásúi a kérték fel a 
TÉBÉ-t.

♦
A Cisa müselycmgvár rövid időn beiül meg

kezdi működését, ‘textilipari körökben elter
jedt hirek szerint Szolnokon fogják sz nj ma
gyar gyártelepet felállítani.

♦

A Budapesti Sajt- és Vajnagykereskedők 
Egyesülete vasárnap délelőtt népes tagérteker- 
letet tartott, amelyen az egyesület állást foglal* 
a halkonrervgyérosoknak árpolitikájával szem
ben, mely ugv a kereskedelemre, mint a nagy
közönségre nézve nagyon sérelmes. A tagérte- 
kéziét háromtagú bizottságot küldött ki a pi
náitok sürgős lelárgynlására.

vtz, azoppan éa ectet néllOi 1 varé 
alatt a ilezoi.ta- Kapta arcápológyora- 
borotvahrémmtl. Próbadoboz 24 fillér. 
Kapható min an aza' italaiban éa Dr. Hol- 
szar lllatazarlúrábon. VL, Zaréz-hbrat í>
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Autokatasztrofa a János-
hegyen

Súlyos autószerencsétlenség történt va- 
járnap délután a Budakezzi-ui éa János- 
hegyi’üt kereszteződésénél. Silberspit: Vil
mos mérnök autókirándulásra hívta meg két 
Ismerősét, Neufeld Róbert Tátra-utcai ke
reskedőt és Csákány ödönnét, egy keres
kedő' feleségét. Az AB 121. rendszámú autón 
Indultak el, amelyet maga a mérnök veze
tett A Svábhegyre igyekeztek és amikor a 
kocsi a Budakesri-ulról a Jánozhegyi-utrin 
akart befordulni, az éles kanyarnál az autó 
megcsúszott, Silberspitz, hogy megelőzze a 
szerencsétlenséget, le akarta állítani a ko
csit, de ez nem sikerült,

az autó teljes sebességgel neklvágódott 
az utszéll hársfának, felborult, Ízzé- 
porrá tört éa maga alá temette három 

u tusát
A következő pillanatban kétségbeesett se- 
gélvkiáltásokra, jajveszékelésre lettek fi
gyelmesek a közeliién tartózkodó turisták. 
Azok siettek a sebesültek segítségére és 
ideiglenes kötésekkel látták el a három 
embert, mig a mentők megérkeztek. A men

Janda Miklós dr. magányomozó 
az ur, aki a törvényszéki pofont kapta

— de ki verte meg dr. K.irsckner Odonnét...
Vasárnap tisztázódott a titka annak a kínos 

Incidensnek, amely szombaton délelőtt játszó
dott le a budapesti törvényszék harmadik eme
letén. Török Géza törvényszéki biró bő. számú 
tárgyalótermének előszobájából, ahonnan több 
f —-•AfAtejn nví’ik, tizenegy órakor hangom

Fának rohant az auió é. három utasa 
súlyosan megsebesült

tők megvizsgálták ax autókatasztrófa áldo
zatait. A legsúlyosabbnak Csákány Ödönné 
állapotát találták. As ötvennégy éves úri
asszonynak

eltörtek a bordái, kulcscsonttörést, agy
rázkódást és belső vérzést szenvedett.

Neu/eld lábtörést szenvedett, azonkívül több 
zúzott sérülést. Silberspitz mérnök jobb
karja törött el és a fején sérült.

Mindhármukat a /dnos-szana tóriumba
vitték a mentők.

Csákányáé állapota életveszélye*,

a másik két sérülté súlyos, d« nem ag 
gasztó.

A helyszínen Intézkedő rendőr jelentést 
tett a szerencsétlenségről a főkapitányság
nak. Nyomban megindult a vizsgálat, hogy 
tisztázzák,

poutown milyen körülmények között 
történt a baleset és terhel-e érte valakit 

felelősség.
A sebesülteket vasárnap még nem lehe

tett kihallgatn5.

sikoltozás és segélykiáltás hallatszott ki a fo
lyosóra. A törvényszéki tárgyalótermekből ki
rohanó bírák, jogászok és hallgatók egy höl 
gyet láttak a kályha melletti széntartályon esz
méletlenül heverni.

Az elegánsan öltözött ur

öntudatlanul tamátelgetett egy aaóti 
Btöttr

As elösietö terenuzolga segítségével a padra 
fektették, majd a kihívott mentők résxesitették 
első segélyben. Az első segélynyújtás után de 
rülf csak ki. hogy a törvényszéki kínos incidens 
főhősnője: dr. Kirschner Ödönné, egy orvos 
váló félben lévő felsége, aki a Mester-utca 11. 
szám alatt lakik. Hazaszállítása előtt annyit 
tudott csak a mentőknek elmondani, hogy egy 

férfitársé őt megtámadta és areflIUtötte.
Tanú azonban nem jelentkezett, aki az inzul
tust látta volna, valamint senkit sem találtak 
közvetlen közelien és igy a rendőrség meg
indította a nyomozást a rejtélyes tettes után.

A Hétfői Napló munkatársának sikerült va 
sárnap tisztázni a rejtélyes ügy hátterét. 
Dr. Kirschner Ödönné a férjét perli végleges 
InrtáisdIJért, amely ügy tárgyalását dr. Török- 
Gén törvényszéki biró szombatra tűzte ki. 
\ férj részéről tanúként kihallgatták dr. Jnnda 
Miklós magánnyomozót. Kihallgatása alatt a 
későbbi affér főhősnője idegesen viselkedett, 
majd odasugla ügyvédjének, hogy nem birja 
tovább. Kiment a teremből és idegesen járkált 
fel-alá, ami fel is tűnt az altisztnek. Az altisz
tet azonban rövidesen elhívták és Igy szem
tanú nélkül, szinte filmszerű gyorsasággal pe
regtek í« az események:

Janda dr. berontott a törvényszék! tár
gyalóterembe és közölte Török bíróval, 
hogy őt a kint várakozó Klrscbnerné fele- 
lőawégrc vonta vallomása miatt, majd po

fonütötte.
Es azonban a tárgyalótermen kívül történt és 
igy a Mró a rendőrségre utasította az inzultált 
tanút

Rövidesen erűt ín sikoltozás, segélykérés hal 
látszott az előszobából. Az elősiető altiszt azon
ban csak Kirschnemét találta ott.

Kirschner Ödönné nz Izgalomtól betegen fék 
szik We*fer-utcal lakásán és kérésünkre — bár 
magáról a perről hallgat — a kínos Incidens 
rő| a kővetkezőket mondotta:

— Dr. Janda vallomása annyira felidegesí
tett, hogy kimentem a teremből, mafd kint fe
lelősségre vontam, hogyan vallhat rólam ilyes
mit Amikor pedig valami olyasmit mondott, 
hogy az igazat vallotta,

elvesslettem a fejemet, pofonütöttem, 6 ne
kem rontott, öklével ax arcomba csapott, 

én a kályhának zuhantam, elvesztettem eszmé-

Tudomásunkra jutott , hogy egyet 
cégek elnevezés alatt
idegen kölnivizei árusítanak 
kimérve. Ezúton is tudatjuk ag 
igen tisztelt vásárlóközönséggel, 
hogy a __

kölnivíz

csak eiedcti, lezátl üvegben 
valódi,

kitnéwa nem kapható 
és ha bárki kölnivizet
kimérve ajánlana, úgy azt mini 
értéktelen hamisítványt utasítsa

ftöbtwiz^ydx, 
magyarországi vezérképviselete

kiemel és semmiről nem tudok tovább.
Dr. Janda Miklós magánnyomozó előadása 

szerint dr. Kirschner Ödön felkérésért nyomo
zott felesége után, majd erről tanúvallomást 
tett a törvényszéken.

— Kellő bizonyítékok alapján terjesztettem 
elő a bíróságnál — mondotta — azokat ax 
adatokat, amelyek dr. Kirschner Ödönné utáni 
nyomozáskor kerültek birtokomba Amikor pe
dig a termet elhagytam, megbízóm feleség* ho- 
vesen nekem tómadt, majd

lettleg Insultált, mire én a blróhos fordul
tául segítségért,

oki elutasított, tehát sz éppen akkor arra Járá 
ügyvéd barátommal, dr Bród Andorral a szem
tanuk felkutatásához kezdtünk. Rövidesen al- 
hagytam az épületet, a továbbiakról nem tudok, 

nem tudom, ki lehet a rejtélye* támadó, 
mert én az eseményekről csak a lapokból ér
tesültem.

Rákócxl Út 72-74
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SZÍNHÁZ-MOZI

hogy a közönség Is ugyanolyan elragadta* 
fással fogadta a Kamara, a Décsi és az 
Átrium nagy filmjét, az

AtmUs*^
mint mi azt a sajlóbeniutatő után előre meg
jósoltuk. A nagy konjunktúra idejére em
lékeztető tömegek állnak sorban a pénztár
nál. hogy jegyhez jussanak és serényen dol
goznak a: azsiolőrök is, kihasználva végre 
egv film őszinte é.s komoly sikerét Domi
náns eseménye volt a hétnek ez a bemutató, 
amelynek actio radiusa bizonyára kihat a: 
elkövetkező hetekre is. A zsúfolt nézőterek 
közönsége csodálattal adózik Paula Wesselv 
művészetének és Bolváry Géza ragyogóan 
felépített filmremekének. — Sok ilyen fil
met kérünk.

A hét másik attrakciója volt Gaál Fran
ciska utolsó európai filmje, a

Lili kisasszony.
Hallatlanul mulatságos és kedves fllm- 

iálék. igen ügyes ötleten épült. Nagyon jól 
esett, hogy Gaál Franciska ezúttal nem a 
megszokott groteszk figurát játssza, hanem 
egv kedves leányolakot, nki elsősorban tün
döklő bájával ragadtatja el a nézőt. Part
nere, llans Járay elegáns és szimpatikus 
Szőke Szakáll pedig ellenállhatatlanul mu
lattat. A forgatókönyv irói Békeffy Istvánor 
• s Vadnay Lászlón kivül meg kell dicsérni 
♦•gv kedves fiatal hölgyet, Magyar Boriskát, 
n komponistát, aki négy slágerrel lepte mep 
a közönséget. A filmnek a Royal Apollóban 
sikere van. Láttunk egy magyarul beszélő 
magyar filmet is, cime:

Pókháló.
CsothÓ Kálmán nagyszerű mesemondó ereje 

érvényesül a filmben, amelynek egy-két ragyo
góan folografált jelenete nz értéke. Balázs 
Mária, az uj nőj rendező fog még tempósabb, 
pergőbb filmet is készíteni A szereplők közül 
elsősorban Gombaszfígi Ella jóízű humorát, 
Ráday Imre mulatságos szinészgigolójál, Sza- 
lác* Zolién gyámoltalan szerelmes professzorát 
és Erdélyi Miéi egyéni jókedvét és természetes 
jégét dicsérjük meg. Németh Romola, a fő- 
•zereplö azonban m m ütötte meg a legelnézőbb 
mértékei sem. A filmet a Rádius játssza. — 
A hét outsider-sikere azonban amerikai Ilim

Egy esfta délután
egy kis szinész összecseréli Ideálját egy Idegen 
I 'üggyel a moziban, elcsattan a csók, utána a 
pofon. Ebből azután annyi bonyodalom szár
mazik. hogv ez. az. Amerikában készült, de izig 
vérig francia bohózat a legkedvesebb, legmulat- 
» gosabb, leginosolygósabb szórakozást nyújtja, 
l'la Lupino gyönyörű, Franc Lederer remek 
szinész. Kilön kell megdicsérni Serényi Erzsé
bet feliratait is, mely átmentette a darab szel
lemes dialógusait. Ilyen krdvs és mulatságos 
filmet idén meg nem láttunk. Nem kétséges, ha 
" közönig is felfedezi a ti okban Hőndott fil
met. ez hosszú belekig uralja majd a City cs a 
Casino vásznait.

•3 Mczj*-ínspel<cté

< A pesti mozik a karácsony előtti hetek- 
• ben teljes üzemmel és nagyágyúikkal dől- 
J gazra k. Az „Aratás** a Décsi ben. Ka 
a ni a r á h u n és az Átriumban anyagilag 
d Is beváltotta a hozzófüzUít reményeket. A 
« ..Lili kisasszony*4 a II o y al lm n gyengébb 
g start után kiugrott, úgyhogy egész biztosan 
j prolongálják. Az „Esős délután*4 a City 
Jés az O m n I a nagy slágere. Igen tetszik a 

közönségnek. A Fórumba n erősen meg-
♦ csa-mant nz érdeklődés, talán éppen a rosse- 
4 emlékű -Kegyencnő** cimü fl'm miatt, a 
4 „Sanfranelsco" Iránt, amely film azonban 
J óriási sikerrel tovább fut n Metróban. í gy 
« látszik, lile szívesebben járnak az emberek. 
< Az agyondnrnngolt „Kemcncspuszla*4 közel 
• két hétig ragyogóan tartotta magát, táblás 
d há'aluit Is vonzott, de az I rán Iában 
C is premierre van szlikség e héten, csakúgy, 
J mint a Rádiósban, nhol a ..Pókháló*'-! 
« veszik le u mllsorrol.

IÍS MIT VAnHATl'NK?
J A Fórum csütörtökön Ismét kosztümös 
«s filméi Játszik, bemutatja ,-Stuart Móriét*4 n 
< Rádiósául együtt. Az l'ránia tiroli 
j H'met hoz, elme: „A havasok hőse**.

* A Shlrley Temple Club Mikulás-matinéja n 
It ynl Apollóban. December 6 ón, Mikulás nap 
j-n, vasárnap délelőtt fél II Arakor a Shirley 

emplc Club tagjai részére külön előadás! ren 
•let n Rcynl Apolló.

ÉRTESÍTÉS s
A nagy literre való tekintettel eltin'Aióztuk, boiry

BULLA ELMA
vrn<lóg*;*.l5kAt

Dr. Kereken
darnbbm. nteli .irktő'z. •replMRékásajr Js.ván,GAn*onvl, 
Petl.L* zl .valaminteatrnsSc|Aak:ibnr'niUiior*.méhben 

JelBpnek bálámon. Rajna Alioe, Hvr*n<tl Ma-ei 
p>olonnábl|uB< 1

TERf.^KÖRlTI «Z1NPAD 
igusgalOxA*. h

AZT MONDJÁK, hogy pontosan igy tör
tént. A Nemzett Színház „Áruház" cimü 
darabjának második szünetében, amikor u 
főpróba fagyos lehelteié eljutott az Igazga
tói páholyig is, valaki bekopogott az ajtón. 
A darabról beszélgetett Németh Antal dr. 
ral, aki tétován jegyezte meg:

— Azt hiszem, hogy a darab mégsem 
idevaló ...

— Igen — felelte a rosszmája —, be
szélni kellett volna a direktorral!

Valóban az volt az érzésem, amikor vé
gignéztem Anday Ernő darabját, hogy az 
igazgató, aki Paulay Ede, Tóth Imre, He
vesi Sándor székében ül, nem tudott az 
egészről. E sorok trója a darab előzetes 
kommünikéjéből — amelyek divatrevüt 
hirdettek —, következtetett és már az el
múlt héten fejtette ki a nobilisebb igényű 
nagyközönség véleményét is, hogy hát ez a 
görlparádé mégsem Ide való. Szomorú elég
tételként szolgál számomra a kritika állás
foglalása, beleértve a színházhoz közelálló 
lapokét Is, amelyek egyhangúan utasították 
vissza a százéves jubileumára készülő Nem
zeti Színházunk eme produkcióját. Az utó
lagos kritika állapítsa meg, hogy Anday 
Ernő igen ügyes hollywoodi filmszccnáriu- 
mot irt. Az amerikaiaknak bizonyára les: 
gondjuk arra, hogy a darab cselekményé
nek homokba futó vizerecskéit erőteljesebb 
folyamokká duzzassza és a második felvo
násbeli gyengécske divatbemutatót impo
záns revűvé fejlessze. A darabnak egyetlen 
emberi magva van, mégpedig az Áruház 
aprópénzen megbotlott alkalmazottjának 
és a hatalmas arányokban sikkasztó fezőr 
igazgatójának szembeállítása. Ez a gondo
lat azonban elsikkad a különböző áruházi 
osztályok útvesztőjében. Sajnos, a szerep
lők légióját nem tudjuk itt felsorolni, de 
határozottan tetszett Quint hölgyfodrász 
frizurakreáctója és mint divatszakértőnk 
megsúgta, egészen jó modell volt a meré
szen dekolltólt pánbársony estélyiruha n 
Lebovitséktól és tetszett az a görl is, aki a 
grammofonosztályon kiszolgált. Határozot
tan csinos, kedves profilja van. Viszont 
Tőkés Anna hangulatához jobban illett 
volna egy függőleges irányban összeállított 
ezüstróka-kepp.

Nem tudom, hogy a nagyérdemű közön
ség ebben a kérdésben egy véleményen 
van-e velem vagy sem, mert az igazság 
kedvéért meg kell állapítanom, hogy pre
mieren és a második előadáson a halványkék 
fémszálas nagyestélyi ruhát is megtapsolta, 
csakúgy, mint a manneguinet. Egyébként 
remek volt a héten T oscanint a Városi 
Színházban.

Németh Antal dr. a főpróba izgalmai 
után sürgősen csomagolt és a lengyelek 
meghívására Varsóba utazott. Jól tudjuk, 
hogy ez a produkció csak kisiklása annak 
a programmnak, amelyet ez a kiváló fiatal 
igazgató meg akar valósítani. Éppen ezért 
szeretettel üzenjük:

„Antal gyere haza, minden meg 
van b o c s d t v a."

De azért máskor ne tegyen ilyet! j.

2. Becs lonzum- 
primadonnát keres ‘Pesten

LElfílVK A NEVÉT, ne eeégnelje magát 
Fenyvessy Éva, bájos és kitűnő fiatal 
primadonnánk, hogy vele történt meg. 
Megtörténhetett volna akárkivel, aki ugyan
olyan jóhiszemű és gyanakvásnélküli, mint 
ő. Olvastam valahol, hogy Fenyvessy Évát 
Gyimes Vilmos nevű bécsi színházi vál
lalkozó napi 50 schilling fclléptidijjal le
szerződtette a Fcmina kabaré primadonná
jának. A háromhónapos szerződés decem
ber 1-én kezdődött volna és Fenyves^ Éva 
a múlt héten elutazott a próbákra. Három 
hónapra csomagolta össze a ruháit, de há
rom órát sem töltött Bécsben. Az ok az, 
hogy Gyimes ur állítólag Bécsben azzal a 
kívánsággal leple meg primadonnáját, hogy 
előadás után a bárban szórakoztassa ven
dégeit. Lehetőleg pezsgő mellett. Évánk 
azonban nem harapott bele a tiltott gyü
mölcsbe agy, mint ősanyánk. Széttépte 
szerződését, odavágta Gyimes asztalára, 
pakolt és hazalőtt, itthon pedig pert indít 
a furcsa mentalitású „szinigazgató" ellen.

Gyimes urat jót ismerjük Pesten. Emlé
kezetes még az n pere, amelyet tűzön-vizén 
keresztül viselt Rökk Marika ellen és 
amit egy bécsi artistabiróságon meg is nyert, 
óriási botrányok közepette bizonyította 
rá a szerződé szegést Rökk Marikára, aki 
keservesen megdolgozott pénzéből 25 ezer 
schillinget volt kénytelen fizetni „igazgató
jának". Gyimesnck még néhány magyar 
színésznővel volt kisebb-nagyobb afférje 
és most újra Peifrtr jött primadonnát fel- 
fedezni Bécs számára l'aylátszik. ő kon- 

| . umprimadonnára gondolt, valami izgató!, 

valumi újat akart importálni a volt csá
szárváros benszülött és Idegenforgalmi 
hlmnemfí látogatóinak. Talán ilyen is van 
idehaza, de felháborító az a mód, ahogy 
Gyimes egy jónevű polgári színházi ügy
nökség irodáiban keresi lokálja női vonzó
erőit. A körmére kell koppintani!

3. Fedák nagymama ;
A PESTI SZÍNHÁZ előzetes jelentései 

hírül adják, hogy uj darab készül a Víg
színháznak eme rendkívül kedves és arri- 
vált kamaraszínházában. Trópusi témájú 
darabot fognak játszani, cime: „Vihar az 
Egyenlítőn". A próbák folynak, Fedák 
Sári, az egyik főszereplő igy nyilatkozott 
uj szerepéről:

— Ez nem frázis, de kijelentem, hogy 
az Antónia óta ilyen kedves s nekem jól 
fekvő szerepet nem játszottam. Rendkívül 
nagy lelkesedéssel készülök erre a szerepre, 
alig odrom a bemutatót...

Nono, hinné az ember, megint valami 
fedákiáda készül, amelyet már olyan no
bilis gesztussal temetett el akkor, amikor 
a Royal Színház mostani müsordarabjóban 
egy komlkaepizódot vállalt, őszinte öröm
mel regisztráljuk a tévedést. Fedák most 
már nyílegyenesen halad azon a vonalon, 
amely az Iza nénitől messze elkanyarodva 
ugyan, de mégis magasba vezet. Nem pri
madonna többé, de több annál: színésznő 
Fedák Sári ugyanis nagymamát játszik, 
akinek egy lánya és három unokája ug
rándozik a darabban. Erre mondja Fedák. 
hogy évek óta a legkedvesebb szerepe 
Évek óta? öt évvel ezelőtt ugy emlékszem, 
nftfjg afférja volt egy színigazgatóval, aki 
azt akarta, hogy olyan anyát játsszon, aki
nek tizenhatéves lánya van. Nagy vereke
dés árán a színpadi lánya éveiből kettőt 
ledrukkolt. Milyen magaslaton állhat most 
ez a színésznő, aki öt év alatt lélekben 
annyit fiatalodott, hogy im egyszerre 
vállal három unokát.

4. Rökk, Zilafvy, Eggertk
RÖKK MARIKA, ha a pesti színigaz

gatók is igy akarják, most már huzamo
sabb ideig a miénk lehet. Gyönyörködi* 
tünk bűbájos lényében, ragyogó táncaiba/ 
és Ede papát sem kénytelen nélkülözni c. 
színházi világ oly sokáig. Ugy értesülünk, 
hogy Rökk Marika berlini filmszerződése 
lejárt s egyelőre még nem újította meg 
Ellenben egy sokkal komolyabb és na- 
gyobbtávu szerződést óhajt kötni német 
rendezőjével, Georg Jacobival, aki, mint 
hirlik, hivatalos vőlegényeként szerepel.

MIT NEKÜNK földközitengeri krízis, 
mit nekünk spanyol belháboru és mit ér
dekel minket a német—japán szerződés, 
vagy az, hogy Roosevelt Európa ellen for
dul. Sebaj, megmarad nekünk Z il a hy 
Irén, aki, amint vasárnap telefonálták ne
künk, a Kamaraszínházhoz szerződött, 
amely „Urilány szobát keres" cimü zenés 
vígjátékot fogja vele karácsonykor elját- 
szülni. Amint halljuk, í' i I a h y Irén párisi 
útját halasztotta el a kamaraszinházi szer
ződés miatt. Biztosan megérte!

EGGERTH MÁRTÁRÓL és férjéről vi
szont aranyosat imák a Napirenden-nek 
Varsóból. A fiatal asszonyka mézesheteit 
éli Jan Kiepurával, a nagy tenoristával. 
Elmondhatatlan szerelmes — hangzik a 
levél —, annyira, hogy már tökéletesen 
megtanult lengyelül férje kedvéért, sőt len
gyel dalokat is komponál Kiepura szó
rakoztatására. Pedig — árulja el a varsói 
kis indiszkrétünk — Jan Kiepura félig 
kopasz is és művészien megszerkesztett 
parókát visel. Ugy látszik, nem a hajában 
van u sex appcaljc, mint Sámsonnak ..,

5. Színházi hét
PA LÓT.-1 FÓRRA D.-l LOM volt az Opera

házban múlt heti híradásunk nyomán, hogy 
Pataky Kálmánt az Operaház a leg
nagyobb maximális gázsival, évi 36.(100 
pengővel szerződteti. A színház néhány 
érdekelt, de kisfizetésű tagja deputá- 
ciót menesztett Márkus Lászlóhoz, ré
szint tiltakozni, részint a maguk számára 
is nagyobb anyagi elismerést kérni. A di
rektornak minden diplomáéiul tehetségét 
igénybe k.llett venni az affér elsimítására. 
Itt említjük meg, hogy Németh Máriá
val kapcsolatban nem voltak szerzödtetési 
tárgyalások, miután a kiváló magyar mű
vésznőnek még hároméves szerző
dése van a bécsi Operához. — A B e t h - 
l c n -1 é r i Színházban nagy formát 
futott ki Molnár Ferenc Doktor ur cimü 
bohózatának reprize. amelynek előadásait 
telt házak tapsolják végig. Hétfőn este 
ünnepük a huszonötödik előadást. — 
F el e ky ('amill a Icgelfoglallnbb táncos 
színészek egyike, valóságos rekordot állít

NEW-YORK 
BARBAN: 
HARRY 

FLEMMING 
a világhírű néger revüaztár

BERKY »l6 
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KERTÉSZ ILA - LÁSZLÓ KLÁRI 
UAKOVSZKY DECI, GÓRDOA GUTA 

LAKATOS MAftCI VÁMOS GIZI 
TELEKY MÁRT

Megyery—Solymossy-|azz
MINDENNAP REGGELIG TÁNC

fel a munkában. Hajnalban a „Hulló fa
levél" táncait tanítja, délelőtt a Royalban 
próbálja a karácsonyi újdonságot, délután 
színpadi táncképzőjében tanít, este a Bel
városiban játszik az Udvari páholyban, 
éjjel pedtg a Moulin Rougeban lép fel. 
Hajnalban kerül haza és hajnalban kezdi 
élőiről a munkát. — Az örökifjú Zer ko- 
v i t z 30 éves jubileumára, hosszú hallga
tás után ismét jelentkezik egy operettel 
A Városi december 23-án mutatja be a 
Hüllő falevél-t, amelyhez 16 uf számot 
komponált a rendkívül népszerű szerző. 
Párisi méretű nagy produkció lesz — 
mondják!

SZÁMOLJUNK BE GYORSAN a Duna- 
parti randevú sajtóbemutatójáról, amely 
hatalmas sikert aratott. Nagy meglepetés 

volt Perczel Zita, akiből Kurznuiger, ar 
európai hirű operatőr olyan up to date 
hollywoodi szépséget csinált, hogy a sajtó
bemutató közönsége csak percek után 
állapította meg a személyazonosságot 
A film, amelyre egyébként később méo 
visszatérünk, mulatságos és jó szórakozást 
nyújt.

Lázár Mária,
aki valutabiróság elé kerül, 

nem azonosl
A jövö héten érdekes valutaügy tárgyalá

sát tűzte ki a törvényszék Horváth-tanácsa 
A per egyik vádlottja „Lázár Mária szí
nésznő0. Az ismert és kiváló primadonnái 
telefonon felhívtuk és megkérdeztük tőle, 
mi ez a valutaügj*.

— A legnagyobb megdöbbenéssel értesü
lök róla, hogy ismét a nyilvánosság elé 
viszi nevemet egy Lázár Mária nevű hölgy, 
aki már néhány kellemetlen órát szerzett 
nekem névazonossága miatt. Karlsbadból és 
más külföldi fürdőhelyekről kaptam már 
leveleket, kiderült, hogy névrokonom, aki 
egyébként az egyik pesti színház gőrlje. 
járt ott. Ez a fiatal, fekete hölgy egyszer 
már bejött nz Öltözőmbe és bemutatkozott, 
ekkor megkértem, hogy szokás szerint vál
toztassa meg nevét, amelyre, ugy hiszem 
nekem kissé több jogom van. Nem tettel 
Most a Szinész Szövetséghez vagyok kény
telen fordulni és védelmet kérni.
iiiiiiniiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiniwiiiiiiiinnninnuinniin

A mértékvevő
A pesti filmélet, mint minden uj vakma, for

rongó. nyugtalan s természetesen jellegének 
megfelelő embereket termel ki magából. Van 
ennek a szakmának néhány tagja, amely hol
lywoodi filmkirálynaic képzeli magát és való 
sággal caesari gőggel uralkodik azon a szűk 
területen, amely éppen rendelkezésére áll. 
\ Lederer-család, amelynek érdekkörébe im
már három mozi tartozik, természetesen mér
tékadó lett a film körében, amelynek gyilko’. 
humora nem kímélte meg a nem éppen nagy 
népszerűségnek örvendő, uj „filmvczérl" sem. 
aki valaha a szabómesterség tisztes iparid 
űzte. Róla mondják:

— Mértékvevő egyénisége lett a szakmának 
uiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiKiiiiiiiiiiimiiiiiim

TIROL! FILM. Hofer András vitézeinek hős 
utódai, a Standschützék, a tiroli lövészek kü
lönleges privilégiumot élveznek első nagy vc' 
zérük óta. Jogukban áll csapataiknak tisztjeit 
megválasztani és, ha a haza veszélyben forog, 
szabadcsapatként Ők is beállnak a védők so
róba. I9í6 bán az clasz hegy i zászlóaljak már 
az Alpokban járlak, s aki épkézláb emb'-r 
s olt Tirolban, beállt katonának, hogy a ,z^* 
diilelesen magas hegyek peremén puskájával • 
kezében álljon őrt falujának biztonságáért. Ti
zennyolcéves gyerpkek és ötvenéves veteránok 
alakították meg a tiroli lővészcsapntokat. 'olt. 
akit fiatal felesége vagy mátkája siratott, de 
mindnyájan hősiesen helytálltak. Ezeket a le" 
gendás Időket eleveníti meg ar Ufa legúja'h 
filmje, a Havasok hőse, melynek főszerepében 
<gy Antal, eddig isméritlen müncheni színész. 
I.udwig F Kerscher mutatkozik be. A könnye
kig megható jelenetekben és szebbnél-ssebb 
természeti felvételekben bővelkedő film egyik 
érdekessége lesz az Idei évadnak.
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Városi és Bocskai 

BUKDflHflT
az elképzelhető 

legolcsóbb leszállított 
árakon árusítjuk

Rákóczi-ut 7.
(Pannonia-ssAiié mellett)

Borult, ködös idő, 
kisebb havazás
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben: Hazánk időjárásában semmi válto- 
rás. A hőmérséklet éjjel mínusz 4—5 fokig 
süllyedt. Számos helyen volt kisebb hószál- 
lingózás.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let minuss > fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 766; alig változik.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Gyenge légáramlás. Továbbra te borult 
és ködös idő. Helyenként kisebb hava

zás. A hőmérséklet nem változik.

Úszás, vívás, box sőt kézltusa? 
Haja mégis fix és nőm lőtt kuszát

az angol gentleman éa aportsman gumi* 
mentes halrögzltöje éa haíényesltője.

........ ......................................................................

— SERÉD1 HERCEGPRÍMÁS ÉS A KE
RESKEDELMI MINISZTER A POSTÁSOK 
ZÁSZLÓAVATÁSÁN. Serédi Jusxtinián hi- 
homok hercegprímás vasárnap délelőtt ün
nepélyes keretek között avatta fel a Vigadó
ban a Magyar Keresztény Postások Országos 
Gazdasági Egyesületének zászlaját. A zászló-. 
anya tisztjét Bornemisza Géza miniszter fe
lesége töltötte be. A kereskedelmi miniszte
ren kivül több előkelőség és a posta teljes 
tisztikara is jelen volt a zászlóavatáson. Kü
lönösen megható vo’t, amikor a hercegprí
más beszédében kijelentette, hogy negyven
két esztendeje mint falusi levélhordóflu ö 
Is postás volt.

-- Előadások. A Cobden Szövetségben kedd 
este 7 órakor Stern Samu ,A liberalizmus nem
zeti hivatása" címen tart előadást. L/oyd-palota. 
A Közegészségi Egyesületben dr. Bilkey Papp 
Lajos egyetemi magántanár „A reumás meg
betegedések megelőzéséről" tart előadást a Tu
dományegyetem Eszterházy-utca 9. szám alatti 
helyiségében kedd délután 6 órakor.

— Habig kalap, Kossuth Lajos-utca í.
— Vasárnapi öngyllkoaok. Vedrei Róza 24 

éves munkásleány Pest szent erzsébetin szerelmi 
bánata miatt ismeretlen mérget ivott. A mentők 
a Szent fsfudn-kórházba vitték. — Kertész Jó
zsef 3G. esztendős újpesti borbélysegéd nyo
mora miatt bal csuklójón borotvával fölvngta 
u ereket. A Gróf A’drolpi-kórházban ápolják.

, .................................... .. .....................

I
Újra felejthetetlen élmény

DRILL
decemberi műsora

Rlgoletto Bros-Wiíh Almée Sisters 
Miss MansIieW and Lamar 

Glaude, Nicole éeRolan - Miss Dolly 
Premier december í.

Vasárnap és ünnepnap ötórai tea telles műsorral
Teletöm l-yn-mi. '-1W-08_________________

Szenzációs magyarbarát 
cikk egy belgrádi lapban

Belgrád, november 29
A ^>an cimü belgrádi lap igen érdekes, 

feltűnően barátságos hangú cikket közöl 
Magyarországról és többi között ezeket Írja:

Az utóbbi időben Magyarországon egyre 
gyakrabban hallhatók olyan hangok, ame
lyek barátságosan emlékeznek meg Jugo
szláviáról és a jugoszlávokról.

Nálunk az Ilyen hangokat mindig 
örömmel fogadták éa különösen érté
keseknek tartjuk őket akkor, ha egy 
szomszéd nép részéről hangzunnk el. 
A ml országunkban is Igen tekintélyes 
azok száma, akik szívből óhajtják a 
viszony megjavulását Jugoszlávia és 

északi szomszédja között.
Mi eleget szenvedtünk a magyaroktól 

világháborúban, 
idegen politika exponensei voltak és kép
telenek voltak saját érdekeiket követni. Mi 
azonban sohasem fogjuk elfelejteni, hogy

8
fik azonban akkor egy

HöciD0Frlel)erUp.6'50
— Mussolini-ünnepély a kispesti ország

zászló előtt. A magyar-olasz barátság örö
mére Kispest város közönsége vasárnap dél
előtt lélekemelő ünnepélyt rendezett az or
szágzászló előtt. Az ünnepélyen részt vett a 
város valamennyi társadalmi egyesülete. A 
frontharcos zenekar a Hiszekeggyel vezette 
be az ünnepélyt, majd Eberhardt János 
megnyitó beszéde után dr. Molnár József 
polgármester na**-- tetszéssel fogadott ün
nepi beszédben méltatta az olasz barátság 
felbecsülhetetlen értékét. Postagalambok 
felröppenése közben ért véget a kitünően 
megrendezett, hazafias ünnepély.

— Rozgonyinál 8 kabinetkép8 P. Kálvin iévá.

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉRÍCAIN;

Kótay István m érnölc 
borotvával átvágta 

a nyakát
Kapusvár, november 24

Megdöbbentő öngyilkosság tartotta Izga
lomban vasárnap Kaposvárt. Kótay István 
tekintélyes

kaposvári mérnök délelőtt Irodájában 
borotvával átvágta a nyakát és mire a 

mentők megérkeztek, meghalt.
Kótay jólkereső mérnök volt, fiatal házas, 

szombaton este az egyik kaposvári kávéház
ban szórakozott nagyobb társasággal. Reg
gel korán kelt, megreggelizett, reggeli után 
bement irodájába, azt mondta, hogy dol
gozni akar. Később a cselédleány benyitott 
az ajtón és

gazdáját vértócaa közepén, • földön 
eszméletlenül fekve találta.

Kihívták hozzá a mentőket, akik megálla
pították, hogy beretvával átvágta a nya
kát és

elvérzett.
Az öngyilkosság ügyében megindították a 

nyomozást. Azt hiszik, hogy családi okok 
miatt ment a halálba.

a mi szerb kultúránk bölcsője Magyarorszá
gon ringott.

A magyarokat alkalmunk volt meg
ismerni mint nyílt éa bátor ellenfélt éa 

mint odaadó, hü barátot
A szerb ember kevésbé hiszékeny éa hevü- 
lékeny, de barátságára mindenkor bízvást 
lehet épiteni.

A történelem során tekintélyes volt a vér 
keveredés is a két nemzet között. Még az 
Árpádok idejében nagy magyar seregek 
keltek át a Dunán és keveredtek Rácország 
lakosságával.

Szerbek és 
bői mindig 
származott

magyarok ellenségeskedésé- 
mindkét népre szenvedés 
és mindig a harmadiknak 

volt belőle haszna.
Nem szolgálhatnának ezek a fényes és ta
nulságos esetek arra, hogy levonjuk a kö
vetkezményeket a jövőre?

VII. Király u. 65. VULRáSócsl- 
ut 39. Vl. Terés-Wrut 82. 
VO.Rákócst utM. IV. Vámbüz 

Zárat lö.

— Miklós Andor halálának évfordulója. 
Vasárnap délben tizenkét órakor Miklós An
dor halálának évfordulója alkalmától 4z 
Est-lapok munkatársai és tisztviselői áhita- 
tos, néma megemlékezéssel áldoztak a nagy 
lapvezér emlékének, a Kerepesi-uti temető
ben lévő. Impozáns síremlék előtt. Szerdán 
reggel a Koronázó-templomban lesz szent
mise Miklós Andor lelkiüdvéért.

— „fiárt János- az Ifjúság nj hetilapja. 
„Hári János" cim alatt uj, gazdagon illusztrált 
ifjúsági heti folyóirat jelent meg. A sok ötlo- 
tes tréfa, rejtvény, pályázat és érdekes közle
mény között méltán kelt feltűnést Zane Grey 
rojzregénye, a világdijas Földes Jolán uj foly
tatásos müve és a legújabb Tartan.

— A Nemzeti Zenede centennáriuma. A Köz
ponti Katolikus Körben József főherceg, to
vábbá a társadalmi és zenei élet előkelőségei 
nek hosszú sora jelenlétében ünnepelte cen- 
tennáriumát a Nemzeti Zenede. Gróf Zichy Já
nos nagyhatású beszédben ismertette as in
tézmény történetét és munkásságát Papp Vik
tor beszéde után Wlassics Gyula államtitkár a 
kultuszminiszter képviseletében köszöntötte az 
egyesülőtől, majd Dohnányi Ernő és további 
felszólalók hosszú sora mondott köszöntő 
beszédet.

— Vasárnap nyílt meg az Árverési Csarnok 
karácsonyi kiállítása. A postatakarékpénztár 
árverési csarrokában értékes műtárgyak kiállí
tása nyílt meg vasárnap. A kiállítás anyagát 
december 3 tói kezdve órverezik, a karácsonyi 
aukció keretében Főként festmények kerülnek 
kalapács aló. ezek közt Ilarahás Mihály. Ivdnyi- 
Grűnmald, Lotz, Mednyánssky, Ilippl-Rónal. 
Rudnay vásznai. Érdekes a kiállítás kelctázsiai 
része, nagybecsílek a mull századbeli ezüst- és 
porcellántórgyak. továbbá az antik bútorok, 
szőnyegek és vadászfegyverek. A kiállításon 
ritka bibliofil könyveket, szép érméket és re
mekművű ékszereket Is láttunk. Ez egyébként 
az Árverési Csarnok nyolcvanadik aukciója.

FMi-.S. kalapok
szen’Acfóa PnlflÁn Wesselényi u. 55
QlCSOfl.rUlsJOl fiBap tlsta templom mellett

— Angol nyelvtanár súlyos autóbalesete Bu
dán. Mevson János angol nyelvtanárt a Krlsz- 
/ínu-körut 73. számú ház előtt az AB 222. 
rendszámú autó elütötte. Mindkét lába ellő 
rölt, súlyos állapotban vitték az Uj Szent Já 
nos kórházba.

— Gázolt a biciklista. Weiss féld Jenő 26 éves 
kifutó vasárnap délelőtt a Gellért-téren kerék
párjával elütötte Szabó Dénes 12 éves tanulót. 
A kisfiút a mentők a Szent /atiMfn-kórházba 
szállították.

— 35 pengőért mérték után divatszövetből 
elegáns férfiöltönyt vagy télikabdtol, 2 próbá
val készít a Versenyszabóság, VII., Thököly- 
at 6 I. em. (Keleti pályaudvar indulási oldalá
val szemben )

Nagy csokoládé mikulás
MokolAdé. putonnyal. sukorkAval 

töltve, arauyosolt virrácroal.
dobon a! együtt . ..............- .. .. ■>» ö r’n«

Mikulás-csomag:
OrtMI nink'pee dxidoboiban. í'4 4 te tó ablak
kal. dobot hmm 37 cm. Tartalmai 1 oeoko- 
ládí Mikulüi. 1 csokoládé caí.nia töltve. 10 
deka keksz. 10 deka eia’oncukorlta. 10 deka 
Idei füge. 10 deka héjas mandula valamint 
1 öewecHukható é» felállítható Hm 
mese eiobadíizlet, melynek legélyível 
mentőből cjy gyönyörű, m 
baba*tobdra átalakítható, 
amelyben as ajándékcukor- 
kük torba elhelyezve, gyér 
mekok rétiére egy nagyon ér
dekei ée eiép ajándékot ké
peznek, ára.................................

Csokoládé Mikulások
éa töltött ookolftdó csizmák

IS flll.,38 öli., 48 fllkMflll., 78 *111.

Díszes Mikulás Desszertdobozok
41 f.Mf.1.74, 1.10,2.10, 2.80,1410

CMák - Teasűíeraények
CveSoládt 4rai»4. Mifnon, MSpclyt raelet,
KekK. OookoMdü parac. Mtieaoiók. Linttr. 

Tábla csokoládé

léli simák - Déligyümölcsék
Mandarla, Mara.noa. Citrom. Marcal, JAnoa- 
kanyér, Héjat mandula, Mogyoró. Konoru 

füge, Bmyrnafüge. Banán stb.

Italok
y2 liter Rum 36 %*•• i«v. b. so n- 86 
y2 Utol’ Tearum 40 %-<>• t®- ▼ n - 98 
3*í» <fool Cubarum invegbeut so tiu.)96 
% liter Brazürum oo % o« <•. b. m ni 58 
3’/2 deci Konyak (üvegbetst so tűién 96 
3’o Jool Egma Konyak üveggel -165 
3’/ deci Ccászárktrte likőr

(üvegbetét 30 fillér)............ ...
314 deci Chartrouse <«ve»b. so mi.) 96 
3’/Z deci Tó'rkclypállnka (üv.b.3of)96 
3’0 deci Barackpárlat (üvegb. són 96 
3’/2 deci Eperpállnka lüvegb. sofin.)96 
3' o docl Val. özllvórlum («• b. son 96 
2 llt. Asztali bor (Demijon betét 61 f) 74 
2 llt, Pecsenyebor (Demtjonb. os n- 78 
1 llt. Édes csemogebor (tv. b. >4 n 96 
7/10 üv, Nagy. Urmöeiüv. b. «< n ~96 
7/I0 üv, Édos Fourmlnt <av. b. as n 76 
7/io üv. Leányka (üvegbetét 10 fiiMrt 76 
’/.9 ÜV. Rizling (üvegbetét 80 futárt .. 76 
1 üv. „Imperator" Pezsgő- —220 
1 üv. 8chaumburg*Llppe - > - 260 
1 üv. Törley Reservé .................420

P1IRISINAGY
ÁRUHÁZ

KarAoaenyl árjegyzék Ingyen és bérmentve

— „Miért fűtsünk koksszal*4 című koksz* 
jelmondat-pályázatnak a lapokban közzétett bí
rálóbizottsága a beérkezett, köre.l 8000 pálya* 
munka között több hasonló értékű, jó és a kitű
zött célnak megfelelő jelmondatot talált, Buda
pest Székesfőváros Gázművel, méltányolva azt a 
rendkívüli érdeklődést, amelyet a fogyasztó- 
közönség a koksz iránt a pályázattal kapcsolat
ban Is tanúsított, a bírálóbizottság véleménye 
alapján at eredetileg kitűzőit h póiyadijon klóul 
további jutalmak kiadósát határolta el. Ennek 
ni elhatározásnak megfelelőim Budapest Szé- 
kes/áváros Gázmüvei a Weiss Mimiréd-gvár ál
lal adományozóit kettő darab, va iminl az Oetl 
Antal.gyár állal adományozott I drb koksz* 
kályhával a szétosztandó kályhák némát 1 ről 
Itta, a knkszmenniiiséget a kitáró't .W) q-ról 430 
q-ra emelte fel. I. dijat’ I drb Weiss M.'tifré*l 
Glóbus 202/11 kokszkályhái nyert: Fiaszik Je- 
nőné XI., Sasadi út 52. szám ..Spernnza" Jeligéjű 
munkája. I díjjal egyenértékű jutalmat: I drb 
Oell Antal American Beating kokszkályhái kap: 
Panafolt Gusztáv, XIV., Thököly út 160. „Poéta* 
jeligéjű munkája.

SZENT GELLERT
rEZSGÓFiJIWŐ
Pezsegő vizű fedett uszócsarnok. 33 méteres úszó
medence. Mesterséges napfény.

NYITVA KEmJEE 7-TftnESITE W-i<.
I
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Apa, anya és
hét gyerek együtt 
ugrott a Dunába

Láng József AllAanélküli szobafestősegéd 
feleségével és kei gyermekév el, az egy esz 
tendős Józseffel és a párhetes Marilkával 
vasárnap késő este a Ferenc Józtef-hiá bu
dai hídfőjénél a Dunába vetették magukat

A Szent Imre gőzös legénysége kimen
tette a ha Iáira*zárit családot a hullá

mokból,

majd a Rókusba vitték őket.
A huszonöt éves férj és a tizennyolc éve* 

asszony a legnagyobb nyomorban van, se 
lakásuk, se élelmük nem volt már két napja 
és a szerencsétlen kisgyermekeknek sem 
tudtak adni táplálékot.

K3 CÉGTÁBLÁK
FÉMBETÜK 

b’APrENYTÁBLJK

— PESTI EGYETEMI HALLGATÓK 
SÚLYOS AUTÓK ATASZTRÓFÁ JA. Vasár
nap este MartonvásAr határában súlyos 
aúlókatasztrófa történt. Egy gépkocsi bele
zuhant az országutmentl árokba és a kocsi 
vezetője: Leltmeister István, budapesti egye 
telni hallgató, Weinstcgel István míikertész- 
azel együtt, súlyos sérülést szenvedett. A 
katasztrófát az okozta, hogy az egyetemi 
hallgató autójával szembejött egy gépkocsi, 
amely erősen reflektorozott, Lettmeistert a 
reflektorfény megzavarta, elvesztette ural
mát a gép felett és a kocsi az árokba for
dult. A katasztrófa két súlyos sebesültjét 
Budapestre szállították.

A Hungária Evezős Egylet vasárnap ünne
pelte fennállásának huszonötéves évfordulóját. 
A klubház nagytermében leleplezték a tavaly 
elhrnyt Mnnno Miltiades arcképét. Vasárnap 
este a Gellért-szAHóban díszközgyűlés és dísz
vacsora voll.

—- Fábián Béla beszáinológyUlése Sashal
mon. Vasárnap Sashalmon nagy közönség 
előtt tartotta beszámoló gyűlését Fábián 
Béla, a pestkörnyéki kerület egyik képvise
lője. Fábián Béla nagy tetszéssel fogadott 
beszédében különösen helyi kérdésekkel, 
utána Apponyi György gróf külpolitikai 
kérdésekkel és a választói joggal, végül pe
dig Rródy Ernő ugyancsuk a titkos válasz
tói jog problémájával foglalkozott.

— Faruway, az álmok szigete. (John 
Boinlon Priestley regénye.) Angol emberek, 
angol gondolatok, angol ruhák, angol le
vegő és la Igenként egy kis kesernyés angol 
humor. Ez az, ami nagy ét elsőrangú Priest
ley könyvében. Nagy az a közvetlen köny- 
nyedség, amivel egész sereg ember külsejét 
és belsejét mulatta be és tárja ki az olvasó 
előtt, legyőzve a regényes lémakalandok 
és izgalmas események tokkal könnyebb 
eszközeinek csábítását. A könyv arról szól, 
hogy több angol kispolgár kilép a minden
nap eseményeiből és hosszú, kalandos útra 
Indul — az álmok szigete felé. Álmaik nem 
teljesülnek be, de közben elmondják, végig
gondolják és megteszik mindazt, amit az 
angol kispolgár és a világ minden kispol
gára tenne, gondolna és cselekedne, ha ha
sonló körülmények közé kerülne. Dr. Tá
bori Pál elsőrangú fordítása leghűségeseb
ben adja vissza az angol iró minden gondo
lat rezdülését.

— A Rnynl-sttfllában Ismét szenzációs zene
attrakcióban lesz része az előkelő közönségnek. 
December 3-tól naponta délután és este Mist 
Batiron-Pryion amerikai néger jazz zenekara 
vendégszerepel.

IUÚKURÜK
j (at Erzsébet-hld budai hídfőjénél)
' a Hungária, nulla. Juuentus források ulzáuol

Hungária, Attila források:
fyonior-, bélburutok, epe, máj, vesemedence- és 

olyagbántalnwk stb. gyógyítására

Juvsntus rádiumtól rás:
testi és hzellemi kimerültség, korai elöregedés, ma
gas vérnyomás ellen.

Részletes táiékoztatót küld Budapest Székesfőváros
Gyógyfürdőinek Igazgatósága, XI., Kelenhegyi-ut 4.

Borzalmas harc volt vasárnap 
a madridi egyetemi varosban 
A vörösök négyszáz halottat veszítettek az ujabb 
harcokban - Súlyosan bántalmazták az osztrák konzult

Madrid, noveml>er 29.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Vasárnap 

borzalmas harcokról adott ki jelentést a 
madridi védelmi tnnács. A jelentés szerint

a nemzeti csapatok heves támadást In
téztek az egyetemi városrészben.

A kormány Jelentése szerint a felkelők sú
lyos veszteségével ért véget a támadás, amely 
másodszor Is megismétlődött anélkül, hogy 
sikerrel járt volna.

A sex illái rádióállomás, amely a nemzeti 
csapatok híreit közli, a következőket jelenti 
a vas rnapi eseményekről:

Madridtól délre a vörösök támadást in
tézlek Valdemoso ellen,

a nemzeti csapatok lendületes ellen
támadása azonban megtörte támadásu

kat,
ugy hogy a vörösök súlyos veszteségekkel 
voltak kénytelenek visszavonulni.

A többi han téren az ellenség némi tevé
kenysége volt észlelhető, igv Astoriában, 
uhol több támadást kíséreltek meg, de a 
nemzeti csapatok mindig visszaverték őket.

Őszi divatazövetóinkból mertek után ter.l- E Wj*"* 
öltönyt vagy (étikabátot 2 próbával készítünk S “ért
Meggyőződésünk, hoay egyszer, rendelés után álla.-id j vav ,nk marad. 
VEESENYSZABOSAG, VII., Thököly-ut 6.1. e.-n.

— Ravasz I-ászló püspök beszéde Ahány
ban. Az abon.yi református egyházközség 
temploma fennállásának télszázados évfor
dulóján Ravasz László püspök mondott be
szédet és imádkozott Magyarország kor
mányzójáért. Kiss Zsigmond esperes lelkész 
arról beszélt, hogy a katolikusok és protes
tánsok között Abonyban mindig teljes volt 
az egyetértés. A templomszentelési bankett 
követte.

— Fclten-hangverseny a budai Vigadóban. 
A Felten-Dalkör vasárnap díszhangversenyt 
rendezett a budai Vigadóban Kézdy-Krén Géza 
vezényletével. Közreműködött a Magyar Női 
Trió és Johanna H^sse 7.apf, a drezdai opera
ház tagja is. Az előkelő közönség melegen 
ünnepelte a nagysikerű hangverseny sze
replőit.

— Felavatták ■ Gárdonyl-emléktá’ilát. 
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság emlék
táblát óllitott nagy magyar regényírójának. 
Gárdonyi Gézának. Az emléktáblát a buda 
pesti református gimnázium előcsarnoká
ban helyezték el, abban az iskolában, amely
ben az első négy osztályt végezte Gárdonyi 
Géza. Vasárnap délelőtt díszes ünnepség ke
retében Simon Lajos, a társaság elnöke 
avatta fel az emléktáblát, amelyet Samu 
János, az iskola igazgatója vett át beszéd 
kíséretében. Az ünnepség a Himnusz hang
jaival ért véget.

— AntiboLscvista gyűlés Raján. Vasárnap 
Raján nagyszabású antibolsevista gyűlést 
rendeztek a katolikus egyesületek a Köz
ponti Színházban. Huszár Károly ny. mi 
niszterelnük és Kné bel Miklós budapesti 
plébános mondottak beszédet a bolsevizmus 
veszedelméről.

— Magyar bundák sikere Olaszorazágban. 
Gróf Ciano és kísérete pesti tartózkodásuk alatt 
felkeresték az előnyösen ismert Elkán szűcs- 
áruházát, ahol több remek bundát vásároltak. 
Mint most értesülünk, az Elkón-bundáknak 
Olaszországban igen nagy sikerük van, amit 
legjobban bizonyít az a tény, hogy előkelő 
olasz hölgyek részéről szinte napról-napra ér
keznek rendelések az Elkán céghez, Váci-utca 
22. félemelet.

A vörös csapatok 400 halottat éa egy 
harcikon!! hagytak a csatatéren.

A vörös csapatok felhasználva az Időjárás 
következtében a madridi harctéren beállt 
nyugalmat, rAdiójelentéseikben győzelmek
ről számolnak be. Ezzel szemben a valóság 
az. hogy

a vörös csapatok mindenütt vereséget 
szenvedtek

és egyáltalában nem tettek előrehaladást. 
Az éhségtől Ls sokat szenvednek.

A katalán miliciacsapatok elutaztak Bar
celonából a Madridot védő csapatok meg
erősítésére. Megérkeztükkor

heves összetűzésük volt magukkal a 
Madridot védő vörös csapatokkal a 
parancsnokaik közt felmerült nézet

eltérés miatt.
Ennek során mindkét oldalon több halott és 
sebesült maradt a színhelyen.
A nemzeti csapatok főparancsnoksága a 
leghatározottabb formában kijelenti, hogv 
ebből a vádból egy szó sem igaz, mert a két 
konzul sohasem állott kapcsolatban a nem
zetiek parancsnokságával.

— EGY ÜGYVÉD FELESÉGÉT MÉRGE
ZÉSSEL KÓRHÁZBA VITTÉK. Vasárnap 
este a Böszörményi-ut 35. számú házba hív
ták ki a mentőket, ahol eszméletlenül, mér
gezés tünetei között találták dr. Erős Béla 
ügyvéd feleségét. Az uriasszony hozzátarto
zói előadása szerint már régebben beteges
kedik és valószínűleg a fájdalomcsillapító 
szerből véletlenül a szokottnál nagyobb 
mennyiséget vett be. A mentők gyomormo
sás után a Rókus-kórházba vitték az ügyvéd 
feleségét.

Knut Hamsun: A kör bezárul
Okvetlenül kell-e minden embernek „vala

mire vinni?" Nem, — feleli Knut Hamsun hőse, 
Ábel, a világítótorony őrének fia. Ezt a „nem*'-et 
csak saját személyére vonatkoztatja, nem akar 
híveket szerezni a maga egyéni anarchizmusá
nak, amely a társadalom kisebb-nagyobb törvé
nyeinek teljes fumigálása mellett a legnagyobb 
és legtermészetesebb ön feláldozást Is magában 
oglalja. Ábel nem tanul végig semmiféle mes

terséget, nem tud megmaradni semmi állás
ban, nem fél az éhségtől, a hidegtől. Szükség 
esetén nyugodtan hajt végre egy kis betöréses 
lopást, nincs érzéke a tulajdon szentsége iránt 
— de elsősorban a maga tulajdonát, örökölt 
vagyonát ajándékozza széjjel, akárkinek, aki
nek szüksége van • segítségre. Végül, amikor 
egyebe nem marad, az életét adja oda, épolv 
csöndesen, nyugodtan, póztalanul, mint egyéb 
avait. Hogy mi ölte ki belőle a szerzésnek, az 

érvényesülésnek vágyát, azt csak sejtjük: alig
hanem egy kielégítetlenül maradt ifjúkori sze
relem. Ezt a szerelmet követik mások, sikereseb
bek, boldogabbak — de Ábel sorsán már nem 
tudnak változtatni. Ez a tárgya Knut Hamsun 
regényének, amely a norvég kisemberek világát 
az ő megszokott szelíd, ködösen borongó, ter
mészetes, közvetlen stílusában ábrázolja, a fe
lejthetetlenül megrajzolt típusok egész sorát vo
nultatva cl szemünk előtt. Knut Hamsun nagy
ságát nem kell felfedeznünk; ez a regény 
mindenesetre Hamsun remekeinek legelső so
rába tartozik. ______

— Tüneményes Jelenség • Hangllban. Öröm 
mel regisztráljuk, hogy Karácsonyi Illy, a 
Wiener Stadtlheater dédelgetett kedvence, egy 
havi szabadságot kapott De nem pihenésre 
használja fel, hanem az agilis Rónai-testvérek 
unszolásának engedve, egy hónapon keresztül 
minden este n Hnngli kicsiszolt Ízlésű közönsé
gét gyönyörködteti remek produkcióival és 
megjelenésének egyéni varázsával.

FBlrUMZÍSI SKClOtlOZ
óriási választékkal igen olcsó 
árak tál áll rendelkezésre

Filléres BioaiHíiz
daross- ér 2 . RottenblUer ucca sa.uk 

Kórja A-áoes nagy árjegyzékünket, 
vidékre Ingyen It megkOid/űk.

— Eltemették Zigány Árpádot Jtyonp Ár
pád írót és újságírót vasárnap nagy részvét 
mellett temették a kerepesi-uti temetőben. Cze- 
konlci Iván gróf vezetésével megjelentek t 
Központi Sajtóvállulat tagjai és a Palludit Iro
dalmi Vállalat telje* személyzete. A gyászkier- 
tartást Mihályfy Tibor, a Bazilika segédlelkósze 
végezte. Az ujságirőintézinények nevében Go». 
pár Jenő mondott megható búcsúbeszédet, inéi 
talva az elhunyt érdemeit. A gyászbeszéd után 
a JőÁai-lepellel letakart koporsót a főváros ál
tál adományozott díszsírhelyen hántolták el.

— Szombaton este nyílt meg Rároly-kftrut IJ/g. 
alatt a Grinzing-vendéglő, ahol Budapest színe- 
java igazi bécsi hangulatban élvezte a kitűnő 
konyhát, elsőrendű italokat, a legfigyelmesebb 
kiszolgálás mellett.

— Egy nagy csésze valódi Franek kávé- 
pótlékkal ízesített Kneipp malátakávé tejjel it 
cukorral együtt csak 3 fillért

— A racionális gyártás kőcvetkezménye. 
hogy a magyar ipar évről-évre jobbbuilnőségü 
és értékesebb Árut termel, anélkül, hogy ar 
tőt be kerülne. Ha összehasonlítjuk pld. az öt 
év előtti és a mai kétlámpás rádiót, meglepő 
eredményre jutunk Egy öt év előtti kétlám
pás rádióval Budapest l-en kivül alig hall
hattunk mást. A mai. nappal Is hozza a kül
földi adóállomásokat és rövidhullámon a tá
voli adók exotikus műsorát. Régebben mág
neses rendszerű hangszóró volt, ma elektro
dinamikus. A jelenlegi kétlámpás rádió na
gyobb teljesítménye összefügg a csőtechnika 
fejlődésével is. Ár állomások beállítása » 
mostani nagy AI'omásnévskálAval sokkal ké
nyelmesebb, mint régen Természetesen a na
gyobb teljesítmény elérése v-'gett több alkat 
részt, drágább hangszórót és csöveket kell 
igénybe venni. Ennek dacára a racionális 
gyártás következtében nz öt év előtti két 
lámpás rádió 190 pengős árával szemben ar 
Orion 22-es, legmodernebb tipusu kétlámpás 
rádió készpénzára 173.— pengő.

2. gyönyörű HRzigo eitn, 
k s fotelra valón, olcsón eladók. 
Tréz-krt 35. 1. 11.

— As ezidcl Mikulás szenrárlója a Párisi 
óriás Mikulás-csomag, amely évről évre, de 
mindig dánabban és gazdagabban megrakodva 
kopog be a budapesti lakások ablakain. Az ün
nepi doboz külső fedele gyönyörű szfnnyomatt! 
tájkép.

— Minden jólöltözködő hölgy várja azt ar 
alkalmat, amikor Lipcsei-cégnél — IV„ Appo- 
nyi tér 4 — elsőrangú kivitelű szép és divatos 
árut meglepően olcsón vásárolhat. Ajánlatos 
ezt a kivételes alkalmat, saját érdekében i»- 
idejekorán felhasználni, amíg a választék telje*

— Itt a Mikulás! Már most szombaton este 
izgalommal várja mindenki, hogy mit hozott 
neki a Mikulás? A szeretet igazi megt.yilvánu- 
'ása Mivel tudunk örömet szerezni kedvest inte
nek? Ez a kellemes gondja ma mindenkinek. 
Ezeket a gondokat oszlatja szét a Calvín téri 
Fenyves Aruház ezer és ezer Mikulás cikke, 
amelyek kedvesek, szépek és tuégis Igen ju
tányosak; például gyermekruhácskák, finom 
kötött holmik, selyemharisnyák, sólak, ken
dők, azután a cukorka osztályon csokoládé- 
Mikulások, melyeknek darabja már 10 fillértől 
kapható, töltött csokoládé csizmák darabja 20 
fillér; van ezután az áruházban az úgynevezett 
„Mikulás-csomag" amelynek tartalma 1 drb 
töltött csokoládé puttony 10 deka füge, 5 deka 
szalóncukorka, 5 deka vegyes dragée, 5 deka 
vegyes cukorka, 5 deka hájas mandula, 5 deka 
keksz, 1 tábla tejcsokoládé és egy 00 oldn'as 
szép mesekönyv. Ez mind összesen csak 08 
fillérbe kerül Fenyvesnél a Calvin téren.

sa.uk
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CSUlOfcTOK

bált stílusukat játszva, semmiben sem

Andor León

lliRS

berg, Pavllcek, Jordán, Móri, Braun. Szabó, 
HUH, Kennedy, Rohr, Bradac, Kohut, Kalmár 
és Simonyi. (A dültbelüek magyarok.)

Egyébként a magyarokkal szemben megeny
hült a hangulat, amit elsősorban annak kell 
betudnunk, hogy a magyar szövetség a párisi 
vereség ellenére is Leclerq francia bírót kérte 
a londoni nagy meccsre. Ez a sportzzerü lépés 
nagy hatást váltott ki a liga köreiben.

Pária, november Jt
(A Hétfői Napló szerkesztőségének telefon- 

felentése.) Parádés futballattrakcióra készül a 
francia liga, amikor a francia játékosok válo
gatott csapatát az idegenhonos, de Francia
országban futballozó többi játékosok vnloga 
toftjával állítja szembe. Az „idegenek** csapa 
fát a kővetkezőkből jelölik ki: Hiden, Stem-

Pokolba
a csodadoktorokkal!
— mondja Meisl és pompás tanácsot ad 
a magyar csapatnak

? Bécs, november 29
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 

London felé utazó magyar csapatot az Ost- 
bahnhofon Meisl Hugó üdvözölte az osztrák 
futball nevében. A pályaudvarról haznmenet 
érdekes beszélgetést folytattunk a világhírű 
kapitánnyal, aki a londoni mérkőzésre vonat
kozóan a következőket mondotta:

— Felesleges Is külön hangsúlyoznom, hogy 
ml Itt Bécsben együtt drukkolunk magyar ba
rátainkkal a londoni sikerért, mert hiszen olyan 
régi fegyvertárs indult a szigetországba a kő- 
sépeurópai futball képviseletében, hogy az egé
szet szinte családi ügynek tekintjük. Az össze
állításról nem mondhatok véleményt, mert a 
kijelölt játékosokat már régen láttam a gye
pen, azonkívül

as Uyeo kritikát Ildomtalannak tartanára
dr. Diéta kapitánnyal szemben.

Meggyőződésem, hogy az adott körülmények 
közölt a legjobbakat jelölte ki. A csapatban a 
center, Zsengellér kivételével mind régi Isme
rős, rutiniél láti/*. Ugylátszik tehát, hogy

a kapitány nagyon helyesen a fiutal tehet
ségek éa • temperamentum helyett Inkább 
• kipróbált* nyugodt harcosokat veszi 

Igénybe. 
Itattnié, vagy fiatal tehetség] Es a probléma 
minden válogatásnál felmerült és megoldása 
mindig attól függ, hogy ki az ellenfél. Olyan 
ellenféllel szemben, mint az angol, én Is a ru
tin mellett döntenék.

— Tudom, hogy Magyarországon — foly
tatta Meisl — nagy elvi harcok dúltak a fut
ball stílusa kérdésében.

CélfutbaD, oroszlánfutbaÜ éa mfe ha
sonló hangzatos elmek alatt sttliuforrada- 
lom dühöngött, de propagálói na neheztel
jenek meg, ha feleslegesnek tartom mind

azt, amit hirdetnek.
— A magyar futbalinak évtizedek óta meg

van a maga kikristályosodott játfkkulturája, 
finom technikája, ötletes, egyéni elgondolások
kal párosult temperamentumos és lelkes harci 
stílusa. Ezzel szerzett világhírt. Minek ezen 
változtatni] Azért, mert pár esetben formaha
nyatlás, vagy a gazdasági viszonyok mellett 
eggib érthető okok miatt gyengébben szere
pellek] Időszaki tünetek ezek, amelyeket ki 
fognak heverni.

Pokolba a doktorokkal, kOlönöaea pedig a 
csodadoktorokkal!

— Ezzel tulajdonképpen azt is elmondottam, 
mit tanácsolnék én Londonra önöknek. A leg
helyesebb, ha a magyar fiuk mindig kipró
bált stílusukat játszva, semmiben sem alkal
mazkodnak az ellenfélhez. Az angolok vitatha
tatlanul jobban játsszák a V-formációt, mint a 
kontinens futballistái s ha valaki velük szemben 
ebhez a fegyverhez nyúl, akkor már a startnál 
vészit. Bár az angolok otthonukban sokkal fé
lelmetesebb ellenfelek, mint a kontinensen. 
— mégis

bizonyosra veszem, hogy a magyar csa
patban rejlő tudás érvényesülni fog velük 

szemben.
Londonban veszíteni egyébként nem is szé
gyen ... — fejezta be az osztrák szövetségi 
kapitány.

Parádés futballattrakció 
a franciaországi magyar 
labdamüvészekkel

kjwMcL Gr

Rli uan Fenyvesnél?
Nöl ruhakelmék krepdestnek, mtria 1-90 
Cloque, Mlrabella stb asiutaw rabára 2.90 
Gyönyörű flanellek, mst»re< ~
Mintázott műselpmRk 

febSrnamOanuaaok stb.
Sport azörmebundák 
Szövet házikabátok .
Flanelruhák és pongyolák 
Krepdesin női ruhák ...
NŐI flanelhálőlngek .......
Női és férfi flanelplzsamák 
Női svájci komblnék.........
Meleg háziclpök, bőr talppal 
Önkötö nyakkendők

3.00, 2.80. 1.8Q,
Bordás meleq női harisnyák .... 
Női matt harisnyák *u( iisps90hib«ve 
Férfi flórzoknik, divatos minták ..
Női ggapjúsálak, szép színekben 
Férti divatsálak oarabja.............
Kitűnő tnkókesztyűk.... .........
Női bőrkesztyűk, meleg béléssel 

sár Ká!vln-tér7 teo 
postán utánvéttel kHldjak

-.85 
-.78

29.-
13.80

Szenzációs telefonriport a londoni nagy csata előtt

Ailison, az Arsenal csodatrénere 
feltétlenül angol győzelmet vár
Beszél az ágyuslábu Drake és Male, a kapitány

London, november 29.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatársá

tól.) Az angol főváros legmodernebb sport
telepének klubházában várakozunk George 
Allisonra, a világhírű Arsenal-trénerre. A 
falak még frissek, a száradó beton illatát 
lehelik a a szép előcsarnokban ott áll Alli- 
son elődjének mosolygós, bronzbaöntött 
mellszobra. A tudakozó iroda fehér ablaka 
kinyílik és egy szőke, kedvestekintelű miss 
érdeklődik a látogatás célja Iránt. Felemeli 
a telefonkagylót, aztán jelenti, hogy az an
gol futball mestere három perc múlva fo
gad. Punchingball csattogása hallatszik, va
lahol távolabb teli torokkal énekel valaki 
Aztán egy gyorsléptü hivatalnok magával 
sodor az első emeletre s már benn is va
gyunk Ailison süppedőszőnyeges, világos 
szobájában. Markáns, megkapó arcvonása 
férfi fogad, ö a sportdiktátor. Bocsánatot 
kér • várakoztatásért, aztán angolos gyor
sasággal ömlenek belőle az érdekes adatok

— Minden jel arra mutat, hogy
telt ház less

— magyarázza. — Eddig tizenkétezer ülő
helyet adtunk el elővételben és összesen 
15.000 ülőhelyünk van. Az állóhely is tele 
lést, tekintve, hogy a legö’csóbb árat, a 
normális két shillinget állapítottuk meg. 
(Több mint négy pengői)

— Ami az uj csapatunkat Illeti, ez erő
sebb, mint az Írország ellen szerepeli válo
gatott. Főleg a csatársora miatt. A Crooks— 

Carter—Draka—Westwood—Brook ‘ c“Ur' 

lánc nagyszerű támadókvintett és
ha mindjárt as elején szóhozjuthat, 
akkor a megakaMthatatlan támadásai

val el Is dönti a játék mérlegét
Ezután érdekes véleményt mond a csa

társor embereiről:
— Hogy Bastint helyettese, Westwood 

pótolni tudja-e, erre csak azt mondhatom, 
mint az Arsenal trénere, hogy a csapata a 
cserével vesztett is, nyert is. Bastin ugyanis 
kombináló, oldalrajálszó futballistatlpus, 
mig Westwood életei visz a támadásba as
zal, hogy mindig a kapura tőr, akár Drake, 
a másik Arsenal-csatár. Ezzel a két ember
rel a csapatban támadó tendencia jutott túl
súlyra.

L’gy hírlik, hogy hétfőtől szerdáig az an
gol válogatott együtt lesz Hertforslúreben. 
íla nem „unfair" a kérésünk, mi történik 
majd olt?

— A tulajdonképpeni cél — mondja Alli- 
son — a végső kondiciótrénlng és az, hogy 
Male, a kapitány a követendő taktikát meg
beszélje a csapat tagjaival.

— Még egy merész kérdés: Mi a oélemé 
nye a magyar csapatról és a végeredmény
ről]

— Tapasztalatom szerint a hosszú uta 
zás és ez idegen pálya a legerősebb csapat 
esélyeit is meggyöngül. Tekintettel arra, 
hogv a mostani angol csapat erősebb • ré
gebbieknél,

• ml feltétlen győzelmünket várom.
A végeredményt nehéz megjövendölni, mert 

ebben még a tapasztalat sem támogat. 
1934-ben például, mikor Budapesten ját
szottunk, azt mondtam, hogy 6:1 lesz a 
végeredmény a magyarok javára. Mégis 
csak két góllal győztek.

Ezután Ailison kijelentette, hogy a fran
cia bírót nem ismeri, de a birókérdésnek 
amúgy sem tulajdonit jelentőséget. Ezután

Az angol futballközőnség érdekes típusai
Néhány szót még az angol futbalikőzön- 

ségről. Három típusa van: az egyiket ott
honról ismerhetik, nem nagyon hangos, 
afféle jómodoru magyar futballdrukker. A 
másik a tipikus angol, mozdulatlan arccal, 
füstölgő pipával. Ha nagyon nagy az izga
lom, akkor csöndesen megjegyzik: „Nemde, 
kedves, szép ez a játék]" A harmadik típus 
szótlanul áll, szoborszerü merevséggel te
kint előre és kétségben tartja az embert 
afelől, hogy egyáltalán lát e valamit a mér-

A válogatás kulisszatitkai
Nagyon érdekesek voltak azok a körül

mények, umelyek közvetlenül megelőzték az 
angol válogató bizottság munkáját Az Ar
zenál—Middlesborough mérkőzés játékosait 
kisérték a legnagyobb figyelemmel. Negy
venhétezer néző előtt csapott össze a két 
csapat és a legizgalmasabb meccsek egyiké
vel szolgált. Aki ezen a meccsen gólt rúg és 
hibátlanul játszik, az a Magyarország ellen 

megkért, hogy a magyar játékosok nevelnek 
kiejtését magyarázzam meg, mert a mérkő
zésről szóló rádióelőadásában nagy szük
sége van rá.

Ailison után a pályára mentem, ahol

Draket és Malet fogtam d tréningben.
Mind a két játékos véleménye az, hogy 

Magyarország a legjobb kontinentális csa
pat, amely valaha is Angliában játszott 
Szerintük a meccs eredménye bizonytalan 
és csak egy a bizonyos:

— IV’e try to úrin! — Mindent elkövetünk, 
hogy győzzünkl

Közben alaposan ueműgyre vesszők a 
pályát. Gyeppel fedett modern stadion, 
amely — a Daily Mail szavaival élve — ke
vés nehézséget fog Jelenteni a magyar csa
pat számúra a mindennél fontosabb mér
kőzésen.

kőzésből.
Az angol fővárosban egyébként hallat

lan méretű magyar kultuaa van.
Old Budapest-bált rendeztek, nincs könyv
kereskedés, melynek a kirakatában ne dí
szelegne egy kél magyartárgvu könyv. Tárt 
karokkal, titkolatlan szimpátiával várja Al- 
bion a magyar fuball hőseit is. Ez annál Is 
inkább hangsúlyos, mert az onyol sport
közönségnél tárgyilagosabb kritikusa nincs 
a futbalinak.

kiállított válogatottba kerül, a tét tehát 
nngy — hat font prémium A játék képe 
után Drake, Bastin és Male voltak azok, 
akikről eleve biztos volt a vélemény. Min
den angol azt hitte, hogy ez a három Arse- 
nal-játékos ott lesi a csapatban De nem 
igy történt, mert n mcccs egyik szenzációja
ként Bastin, Anglia legnagyobb csat ár-re
ménysége harcképtelenné vált A lapok has*
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talmai cikkekben foglalkoztok ezzel a mécs
eséi éppen azért, mert a magyarok elleni 
válogatós döntő tényezője volt. Sok hely 
Jutott Bnslin tragikus kidőlésének is. A mér
kőzés 1.1. percében egy összefutás utón bo- 
kánrugták úgy, hogy el kellett hagynia a 
pályát. A második félidőben Ismét beállt, de 
futás közben összeesett. Jellemző a csatár 
azivósségára, hogy a félidő közepén ismét 
visszajött,

féli a bon ugróivá a Jobbszélen Játszott 
és az elképzelhető legnehezebb helyzet

ből még gólt is rúgott.
Ettől kapott kedvet aztán az Arsenal s bár 
két góllal vezetett az ellenfél, csodás össz- 
játékkal, végül is 5:3 arányban győzött. A

Az angol Spécit kiséri a legnagyobb figyelem
A válogatók alaposan megváltoztatták a 

csapatot, de egyöntetű a vélemény, hogy az 
sokkal jobb, mint az Írország elleni volt. A 
lapok sorban méltatják az egyes posztok já- 

mérkőzés után beszéltünk Bastinnal.
— A válogatottból a sérülésem miatt lei

ettem. Nagyon sajnálom, hogy nem játsz- 
hatok önök ellen ét — fáj a lábam.

tikosainak jelentőségét s általában azt tart
ják, hogy

■ fiatalabb sportgeneráció Jutott szó
hoz.

Youngot, a félelmetes centerhalfot nagy bi
zalom kiséri. „Stoppernak" nevezik, mert 
utolérhetetlen nagy technikájával az ellen- 
fél támadásait szinte holtbiztosán állítja le. 
Ezt bizonyítja az is, hogy Young csapata az 
egész szezonban csak hat gólt kapott. Dra- 
ket is nagy bizalom kíséri a harcba, mert 
nagy „súlya" van és ezt jól tudja ' > : 
nálni. A magyar játékosok az egykori .< f. 
fer-Spécioel találják magukat szemben. ..ár 
Drakeből hiányzanak Spéci egyéb kiválósá
gai. Kallós Ödön

Három felvétel az angol futball fellegvárából

Baloldalon: Drake, a gólgyáros center és Male, a bekk nyilatkozik a Hétfői Naplónak. Középen: az uj Arsenal-pálya, ahol szerdán a nagy csata eldől. 
Nagyon hasonlít a Beszkár sporttelepére. Jobboldalon : Drake, a sötétruhás, remplit tanul a magyarok ellen

Telefonriport az utolsóelőtti hadgyakorlatról Párisban

Sárosi és Cseh jóbarát lett, 
Titkos és Szabó csodákra készül

Néhány óra múlva Londonba érkezik 
tizenegy magyar flu. A világ legnagyobb 
városának és ezen Itil sokszáz milliós 
birodalomnak vendégei lesznek és szer
dán bemutatják a magyar labdarúgás 
művészeiét. Velük szemben az évszáza
dos angol fiitlxdlkiillura tizenegy mes
tere áll a pályára Ez avatja a szürke és 
ködös szerdát a magyar sport egyik leg
szebb ünnepévé. .1 futball megalapítói
val és mestereivel szemben vizsgázik a 
tanítvány — angol földön először.

Elfogódottan és meghalottan tekint a 
világbirodalom fővárosa felé a milliós

Prága csapata is a bosJapestt^elk sorsára Jutott:
2;l»re verte a prágai oroszlánokat a „galMcakas"

Párta, november 29.
61 Hétfői Napló tudósító iának telefon

jelentése.) Szombatot) este korán nyugovóra 
térlek n londoni expedíció tagjai és vasár
nap reggel alaposan kipihenve ébredlek. 
Kellemes, enyhe idő kedvezett a vasárnap 
délelőtti sélaprogramnmak. A csapat tagjai 
vezetőikkel együtt kisétállak a Szajnapartra, 
majd Páris belvárosul keicsztül visszatér
tek szállodai lakásukra. Tizenegy óra után 
néhány percre! az egész társaság autóbuszon 
ment ki a XVI. k.-riilrli 1‘urc de Prinec kel
lős közepén lévő kiesfekvésü futballpá- 
ly.ira. Valamennyi játékos, úgy a London
ban szereplő tizenegy kiválasztott, mint pe
dig n tartalékok nekivetkőztek és

Takács Béla tréner vezetésével könnyű 
mozgást végeztek.

A remek pálya tribünjein löbbszA zfőnyi kö
zönség helyezkedett cl, akik nagy érdeklő
déssel nézték a magyar fiuk könnyed, rugé- 
koiiv technikai mozgását és ragyogóan öt
letes 
áradt a fiuk c

A

labdajátékát. Csupa jókedv és derű 
magatartásából. Öröm■sz

Pozzo olasz kapitány együtt ebédelt 
a magyarokkal és érdekes Interjút 

adott a Hétfői Napiénak
Ebéd után nem sok Ideje volt n mcditálAsrn 

a kis expedíciónak, amelyet a Párisban élő ma
gyarok százai vettek körül és láttak el tanács 
esni. A párisink ugyanis az nng«>l futball ala
pos Ismerőt. A magyar csapattal és vezetőivel 
együtt ebédelt Porxo, as olasz szövetségi kapi

FÉLEI.EM
Épp pe«/i drukker at angol meccsről beszél

get egy stégedi sportemberrel:
— fn csők a kódtól félek — mondja a pesti.
— Én még a szerdától... — szól a izőgcdi 

aggodalmasan.
Fő A PRÉMIUM

Az angol csapatkapitánytól kérdi egy ripnr 
tér:

— Fontosnak tartja a szerdai meccsctf
•- Igen, bal fontosnak.

magyar sportközönség. Izgatottak va
gyunk valamennyien, de — talán 
szőr történik! — nem a győzelem kér
dése borzolja az idegeinket. Nem győ
zelmet várunk ettől a szerdától és csak
nem közömbös számunkra a számszerű 
eredmény. Adni szeretnénk Angliának, 
mi, a szegény kis nemzet a gazdag nagy
nak. Bizonyítékot szeretnénk adni az 
angoloknak arról, hagy megtanultuk 
tőlük a leckéi, hogy nem felejtettük el 
a highbury-i Arsenal-pálya feliratának 
figyelmeztetéséi: a futball is csak egy 
játék! Nem harc és nem presztízs. Játék,

elő-

.volt nézni, hogy'Sárosi Gyurka és Cseh mi
iven kellemes lelki harmóniában tudnak 
megférni egymással és

kiküszöbölték lelkűkből a haragunk 
még n csiráját ta.

Feltűnést keltett Titkos gyorsasága és Szabó 
parádés vetődései. Csodákra készülnek 
mindketten. Határozottan nagy sikere volt 
a magyar csapatnak, amely féllizenkctlölől 
1 Hegyig, teljes egv órán keresztül treníro
zott. A tnccsv.onalon Dictz Károly dr. szö
vetségi kapitány adott n fiuknak utasításo
kat, amit minden esetben nagy kedvvel és 
szokatlan precizitással hajtottak végre.

A tréninget kiadós masszázs követte, 
majd pár percig a langyos zuhany alá men
tek a fiuk és gyors öltözködés után az egész 
társaság hozzálátott az ebédhez, amelyet a 
Porc de Prince vendéglőjében költöttek cl. 

menü a kővetkező volt:
Raguleves,
Bécsi- és nalurszelct körettel, 
Almáslepény, 
Gyümölcs.

tánv Is. aki végignézte n fiuk tréningjét. Pntzo 
a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— Nagyon örülök, hogv a magyar váloga
tott csapattal és vezetőivel egy napot együtt 
tölthettem. Brüsszelből vasárnap reggel érkez
tem Párisbn. hogy szemtanúja legyek a Páris— 
Prága városköri mérkőzésnek. Ugyanis a cseh
szlovákot-ról nngvsrcrii híreket hullottam az 
utóbbi ki Mién. Két hét múlva lesz Genovában 
az Olaszország—Csehszlovákia válogatott mér 
kőzés és

a eaehazlovtikok u| taktikájának kitanul- 
niány órására feltétlenül Pdrisba kellett 

ntaraom.
-- Ami a magyar csapat tréningjét illeti — 

folytatta Puzzo —, úgy látom, hogy
laéaMtJhékaoafk eféaseo ebtongo fór

amiben egy nemzet tisztult sport
felfogása, a lovagiasság, a „gentleman- 
like" a fontos.

Sokszor csalódott már a: angol sport
világ más nemzetek együttesében, ben
nünk mégis bízik. Minden más mellé
kes, ezt a bizalmat kell megerősítenünk. 
Ha ez sikerül, mindent elértünk a lehe
tőségek közül.

Nem a győzelem a fontos, hanem a 
sportszellem.

S ha ennek tudata hajtja szerdán a 
magyar csapat idegmotorját, akkor még 
a győzelem sem lesz meglepetés.

mában vonnak.
Azt hiszem. Szabónak is nehéz lesz gólt lőni. 
Nem vagyok elragadtatva a két hátvédjüktől: 
Vágótól és Bírótól.

— Tudom — fejezte be az olaszok kitűnő 
kapitánya —, hogy a magyar csapat az utóbbi

A szakértők egyöntetűen aggódnak 
a magyar haífsor miatt

Lármás visszhangja volt a magyar csapat 
készülődésének a londoni nagy mérkőzésre. 
A Hétfői Napló egyetlen hanggal, egyetlen kri
tikai hozzászólással sem zavarta meg az elő- 
készületek munkáját, mert mindennél előbbrc- 
valónak tartotta a teljes nyugalmat, a zavar
talan munkalehetőséget. Most, hogy a csapat 
már London kapui előtt áll s az itthonmaradt 
sporlvezérek aggodalma többé már nem bont
hatja meg az annyim szükséges lelki egyen
súlyt, közöljük a szakértők hozzászólását, amely 
— sajnos —

nem a Icgkccacgtctőbb kilátások képét festi 
a látóhatárra.

Csaknem egyöntetűen azt a véleményt han
goztatják, hogy

baj van a halfsorunkkal.
Az érdekes hofiószólások tömegéből az alábbi 

nyilatkozatokat válogattuk ki:

IANGFEI.DER FERENC, 
az Újpest igazgató fa:

— Hallatlanul drukkolok a mérkőzés 
menetele Iránt, de éppen ilyen aggodalommal 
várom a fejleményeket a csapat összeálllló- 
sának két szarvashibája miatt. Az egyik hiba: 
nincs jobbhalf a csapatban Nem tudok ki
békülni azzal, hogy Magyarországon ne lenne 
erre a posztra ember s hogy emiatt a jobb
oldalon Is baloldali játékost kellene szerepel
tetnünk. A másik hiba olyan közismert, hogy 
erről nem Is kell bővebben beszélnem. Adja 
Isten, hogy aggodalmaimat ne Igazolja a 
szerdal meccs.

(Langfeldcr Itt bizonyára a ccnterhalf szere
pére céloz. Vele együtt a sportszakértők rgójz 
serege szívesebben látta volna a cenlcrhalf he
lyén nem Sároslt, hanem Srücsöt vagy Turayi.) 

ki

hetekben némi visszaesésen ment keresztül, de 
remélem, hogy a magyaros hév és akaraterő 
megsokszorozottan fog kirobbanni Londonban, 

őszintén kívánom, hogy Magyarország 
futballistái az első győzelmet arassák 

Angliával szemben angol főidőn.
Az angol csapatban sem kiststenek játszanak, 
ők sem legyözhetetlcnek s ami nem sikerült 
nekünk olaszoknak, továbbá nz osztrákoknak 
és németeknek, az sikerülhet a magyaroknak...

A magyar csapat és kísérői ezután megtekin
tették a Páris—-Prága válogatott városközi mér
kőzést, amely a párisink 2:1 arányú győzelmét 
hozta.

Dietz Károly dr. szövetségi kapitány • meccs 
után a következőket mondotta:

— A púrbdak határozottan jók, nem szégyen 
töltik ma már kikapni. Ami a magyar csapat 
vasárnap déli tréningjét illeti, csak könnyed 
mozgásra szorítkoztak a fiuk és utasitússzerüen. 
kitünően látták el feladatukat. Egyebekben va
lamennyien jól vagyunk. A kondíció és a kedv 
kitűnő. Azt hiszem, nem vallunk szégyent 
Londonban ...

Vasárnap este az egész társaság moziba ment. 
Este hét órakor volt a vacsora, kilenc órakor 
már a magyar csapat valamennyi tagja ágyban 
volt, mert hétfőn korán kel a társaság és foly
tatja útját London felé.

PÁRIS—PRÁGA 2:1 (2:1)
A mérkőzést huszonötezer főnyi közönség 

előtt tartották meg. A párisi csapat pompás já
tékot mutatott és végeredményben megérde
melten győzött. Sivoboda rúgta a vezető gólt. 
/Irton egyenlített, majd n győzelmet Jelentő 
gólt a magyar Simányi rúgta.

Mándy Ilona

FARAGÓ LAJOS,
n Budai igazgatója és trénere:

— Dletz dr. eredeti terve remek volt. Szűcs- 
csel vagy Turayval akart harmadik bekkel 
Játszatni és Sárostt n centerbe tenni. Hogy 
eltol a tervtől miért állt el az utolsó héten, az 
titok. Lehet, hogy ma még ismeretlen taktikai 
elgondolás van a hátterében, bár nehezen 
tudom elképzelni, hogy ezzel eredményesen 
szerepelhessen a csapat.

LÉNÁRT ERNŐ,
az amatőrök főtitkára:

— A kiküldött csatársorban annyi fantázia 
és tudás van, hogy ezeknek gu rigó zása nz 
angol védelem minden erejét kiszedi az utolsó 
busz percre.

OPATA ZOLTÁN,
a Bocskai trénere:

— A halfsort nem tartom jónak. Egyik 
tagja sem olyan ember, aki a kapott hadi
parancsot betartja. Mindhárman támadó és 
nem védekező játékosok Mármost, ha tud
juk, hogy az angolok támadó ereje n két 
szélsőn és a cente-en alapul, akkor könnyen 
elképzelhetjük .hogy ezek hárman, őrizet hiá
nyában mit végezhetnek. Nincs sok reménye’” 
Londonra.

TIBOR GÉZA,
a Szeged Igazyatófa:

— A tippem 4:2 az angolok Javára Ncin 
tartom Jónak a magyar csapatot éppen a 
federetsoránuk összeáililása miatt Bár egyé
nenként mindhárman elsővonalbeli játékosok, 
mint együttes, mint esnptaszerkezet ez a hali- 
sor nem szerencsés. Az utóbbi Időkben amúgy 
sem mutatott egyikük is kirobbanó jó for
mát. Legfeljebb Dudás esetenként. Egy ka
landos halfcdczet a jobboldalon .. nem sok 
Jót Ígér.
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R U 
Marokén-ruha, 

elegáns viselet

H Á K
Tweed*ruha, 

jó patnu.szövetből

'ofai'aiMaki
15 pengőn felüli 

rendeléseket 
bérmentve szállítunk

N 6 I
Creadetin Uec 
r«hak« legújabb

W1250

lg
 i' 0N6Y

kötött, bolyhos
Matlassa.ból

950
OLÁK
8i“‘MíUr““

1080
N S 1 1

TéilkabAf, 
divatos fazónok, 
dúsan szőrméivé 

2450

K A B 1
Bakfis télik abAt, 
krepdesín béléssel

3450
T 0 K

Télikabát, elegáns 
fazon és kivitel, 

krepdesín béléssel

3950
8YIR
MikalAarnhácsUa, 
meleg piros ilaneilhől, 
♦5- sz., az.-kén 1201. em.

195

MEXR
JAtssórak ácska, 

ülanellböl

98

uThák
Bakfis ozttvetraba, 
jó pamut-tweed-szöv. 
70em.sz.-ként20f. em.

325
NŐI K A L A PO K
Veloaa dlvatkalap,

elegáns fazonok
Filc dlvatkalap, 

kis hibával, legújabb 
falóitok

Dlvatkucsoaa. 
téli divatujdoasag

290 125 245

>
1 *

r-
L

Ébresztőóra 295
erős sscrkezettel. nikka* 
lesett vagy színes........ .................

Házi cipő 60
fonott, meleg és tartós.
női vagy gyermek ........

Kávésszalvéta 22
színes oamutdamasstból

Zsúrkészlel 29$
ízléses, modern mintát.
4 szalvétával, színes......

Jégzokni M
koekéa. műselyem baszó 
vésse! „..................................

Óriás Mikulás 92
csokoládéból ...........-

Gyermekcipő ItKS!
fekete v. barna, erőn, aiegee 27-23-‘8-—

Freskó-ing
sport vngy külön gallérra!

Puplinett-ing
sport vagy 2 külön gallérral

Flanell pyjama
dlvatcsikos. Jó meleg—.—.

Kendősál
rnüs. krepdesinböl, bármely 
színben

Flanell nadrág
jó meleg, hosszú ......

$Q$ Titok harisnya 
tiszta gyapjú, kis hibával-. 

Téli zokni 
e/j tigrtsmintás szövésű —— 

Bordás harisnya 
meleg, tartós, bármely azTab.

aa>. Divatzokniftjsr igen erős maeco-foná!ból._. 

Músely.harisnya • Tv tartós minőség,bármely szín-
ben.

'1LÜÍ&‘

Pullover
férfi,.vagy nöl, jő pamotmln.

Kötött mellény
férfi vagy nöl, Igen erős .—

Kötött kabát 
Bakfismérct, legszebb Mi
nőkben,

Meleg nyaksál
bolyhozva, csíkos........... ...

Szmoking-kabát
Bői, legújabb divat................

ajg* Tenisz-flanell 

íaa Bársony-flanell 
rózsás és szolid mintákba* 

/. aa T weed-szövet
TF’/Cr sok mintában. Jó pamuttninő* 

r eég........... -..............—.
©r Filléres sifón

erős minőség........  , ,,

aar Kanavász
O csíkos vagy koekda—

75
48
85
85
»

m
98
78
88

Téli kesztyű fín 
meleg bolyhozású, férfi IM. női jQ 
Bélelt kesztyű — 
külön, bolyhos béléssel férfi Wj 
vagy nöl................   •

Bőrkesztyű !,ng- 
csatlós, kötött MU-* • VJQ 

atkesztyű 
Jtött béléssel--.. a/yj

225
Bőrdivi " 
tölcséréé, kötött 

Divatkesztyű 
kötött, gyapjúból.......

1
1

Krepdesín Víg*
minden winh»« - - ---rnn n r/Jr

Marokén «a^
bármely színbe* — -

Imprimé aaa
krepdesín - ........- ----- - - n lyQ
Glokó aaa
divatost kos vagy ■lotAa..^

Rayé-Marokén >aa
elegáns viseletre......... v

Posztószárú 
cipő
báránybörrei Mlelve..-.--. 750
Női divatcipő
elegáns fazonokban.,..— |W

850
590

Férficipő
magasszárú vagy fii

Férficipő
•'vízhatlan, börszertl Kamiból

fflxfls

Női hócipő Zft* Meleg nadrág QO
fekete gumiból. «on>t»l___W&J .vájd kölv.O ........ ....................

Férfi hócipő ÓQV} _______148
t.k.t. »uniii>ói. húzózárni <Bélelt nadrág /aö 

Gumi félcsizma /yr*
fekete, húzózárrul.......... ...... 1+JV kombiné /éK"

Női hócsizmafekete, 35 em magas, biiaó-HálÓlflg

zárral ................................... J<» meleg flunellból9 9^

1
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A „vezérkari tőnök" érdekes véleménye
az elbukott atlétika uijászervezéséről

ki atMtaizövetség tanácstermében két sflp- 
Fadfl. kényelmes fotöj — a másikban Tatár 
stván. az annyi vihart kavart M.ASz uj fő 

titkára. Az atlétika sors-problémáiról folyik a 
sró. A téma önmagában is érdekes, de még 
érdekeseidé, teszi az, hogy a „vezérkari főnök" 
beszél róla

— Ml ■ véleménye a holtszezón nagg stenzá- 
etójáról: ■ LESOK-egyetményrőlf

— Ha ez ugy sikerül, ahogy tervezzük — 
mondja Tatér — a magyar atlétikára nngy fel
lendülés vár. Olyan uj tömegekhez jutunk a 
LESOK révén, amiről még álmodni sem mer
tünk eddig. Éppen ezért tartom érthetetlennek 
néhány kritikus támadását az ügyben, amikor 
valójában a kénlés jelentőségével nincsenek 
tisztában. A LESOK nem Pesten, hanem vidéken 
hoz óriási fellendülést Ne hfgyjék a kis társa
dalmi egyesületek, hogy az ö létérdeküket tá
madja ez. Ml akarjuk legkevésbé meggyengí
teni az egyleteket a LESOK javára, hiszen ne
künk minden egyesületre és minden szál atlé
tára szükségünk van Privútim jobban szerelem 
a társadalmi egyleteket, mint a vállalatiakat. 
Tapasztalatom szerint a vállalati egyesületeknél 
jnég a pályán is különféle kasztokat alkotnak 
a versenyzők. A társadalmi egyesületek neve
lése ezt kiküszöböli és a pályán a jogászgyerek 
csak olyan jelentős, mint nz egyszerű vasműn 
kás. A LESOK-ról végezetül is csak annyit 
mondhatok, hogy az atlétika érdekében fogad
juk el nz együttműködés tervét s ezt is csak 
próbaidőre. A gyakorlat kockázatmentesen elő
írja majd a további magatartásunkat.

— Mórt a KISOK-kérdésről nyilatkozzék, fő
titkár ur.

— Ebben is túlkapásokba estek néhányan. 
A KISOK a diákság Intézménye n igy mint 
tanár is közelről ismerem a témát. A KISOK 
szükségszerűen épít gátat a diák sportolásénak 
túlzásai elé. Elvégre a szülőknek a mai nehéz 
viszonyok közöli az a céljuk, hogy gyermekük 
mielőbb elvégezze a tanulmányait és nem az, 
hogy jó sportember váljék belőle. Sajnos, sok 
példa van arra, hogy nki a sportban első, a 
tanulásban utolsó. Nem mondom, lenne mód a 
.segítésre s a KISOK is hatékonyabban mozdít
hatná elő a sportot, ez azonban egyeseken meg
bukik.

Most a női atlétika kerül szóba. Tatár fő
titkár nagy meglepődéssel hallgatja felvilágosí
tásainkat. Egyre fokozódó figyelemmel kiséri 
jelentésünket arról, hogy a jelenlegi nőj bizott
ság alkalmatlan a női sport vezetésére. Három
hónaponként ülnek csak össze, még jegyző
könyvet sem vezetnek, igaz, hogy nincs is miért. 
IIu Dobler Antal nem rendezett volna az el
múlt nyáron szinte egymaga minden versenyt, 
akkor a női atlétika a bizottság ellenére sem 
tarthatna előbbre a múlt század nívójánál.

— Ezekről már hallottam egyet-mást — 
mondotta 'Talár, — de őszintén szólva nem hit- 
'cm. hogy teljesen fedik a tényleges helyzetet. 
De Ígérem önöknek, hogv ezek után alaposan 
megvizsgálom n női atlétika ügyét. Dobler An
tall nagyon .szívesen látnám további komoly 
munkában, mert tudom, hogy nála kevés lelke
sebb sportember van. A programunk egyébként 
is a munka. Nézzen idei — terveket bont ki 
ogy tömött dossziéból. — Ezek a versenyzők uj 
osztályozásának szervezete. Négy osztály lesz. 
Felsőbb osztályba csak az kerülhet, aki három 
osztályából! vagy egy felsőbb osztályú versenyt 
már nyert. Íz ilt az ötéves terv. Emez a ver
senybírák uj rendszere. Íme, készen áll már a 
könyv is, amely az atlétikai versenyekkel kap
csolatos minden tudnivalót összegyűjtve adja.

Az a törekvésünk, hogy még a gyengébb fel
fogású emberek is megismerjék a szabályokat.

Erre kétségtelenül szükség van — a szövet 
ségf relációkban is. A tömött dossziék lelkes 
munkáról beszélnek s bár a magvar atlétika 
közelmúltja bizonyította, hogy nem a munka 
mennyisége, hanem a minősége és az eredmé
nye a fontos, mégis ugy bucauzunk az uj „ve
zérkart főnökitől, hogy tevékenységét blzo 
nyára jóval több siker követi, mint az elődök 
kínos pepecselését.

Takács István.

Profi-késelés 
az amaíOrmeccsen

BIRÓ-CSOPORT
Goldberger—Postás 2:2 (1:1). A meccs során 

a közönség egymásnak rontott és egy-kettőre 
hatalmas verekedés keletkezett. Ennek sorún 
valaki Zeller Gyula postafelügyelőt összeszur
kálta ugy, hogv kórházba kellett szállítani. A 
tömegverekedésnek egv szakasz rendőr vetett 
véget. — BSZKRT—UTE 3:2 (2:1). Góllövök : 
Sznller (2) és Pásztói, ill. Horváth és Ungvári. 
A biró az UTE kapusát verekedés miatt kiállí
totta. Ezután esett a döntő gól ... — Pamut- 
Ipar—III. kér. TVE 3:1 (1:1). A Pamutipar
győzelmével a tabella élére került, egy ponttal 
vezet a Postás előtt. ■— Hermlnainező—Zugló 
3:0 (0:0). Góllövök: Csutorái (2, 11-csből) és 
Ceglédi. — URAK—Testvériség 3:1 (0:1). Góllö
vők: Murin, Kiopfer, Vajda II., ill. Keresztes.— 
Turul—BTK 2:2 (1:1). Góllövők: Viola, Jera- 
bek (11-esből), ill. Stanczl (2).

PÁRTOS-CSOPORT
Törekvés—FTC 1:0 (0:0). Góllövő : Nemes 

(11-esből). Görög egv 11-est kapu mellé lőtt. 
Szerencsés győzelem. — MTK—MAFC 1:0 (0:0). 
Góllövö: Haiuska. — EMTK—KAC 4:2 (2:1) 
Az erzsébeti együttesnek igen jó a csatársora. 
- MÁVAG—SzAC 4:1 (2:1). Góllövők: Ivanics, 
Pintér, Zavaczky és Komor, ill. Kiirthy (II-ős
ből). — WSC—SzFC 2:1 (1:0). Az SzI'C nehe
zen adta meg magát. — BMTE—BTC 3:1 (1:0). 
A BTC javuló főimét mutatott

Kardos bombaiormában
Hungária—ni. kerület 4:1 (3:0). Az erő

sen tartalékos Hungária Hadrévi (2) Hor
váth és Szabó III. góljaival biztosan nyerte 
a mérkőzést. Kardos ragyogó játéka bámu
latba ejtette a szakértőket. A Hungária tar
talékok közül kiválóan játszott Horváth II. 
és Zimonyi.

FERENCVÁROS—BUDAI 11 0:2 (3:1)
A tréningmérkőzésen nagyon jól játszott a 

ferencvárosi együttes. Különösen a csatársor 
volt elemében. A Rudat 11 játékosai nem eről
tették meg magukat.

A CSEPEL A SZOMSZÉDBAN FELEJTETT 
EGY PONTOT

Erzsébet—Csepel 2:2 (1:1). A csepeliek elbi- 
'akodtak. — ARAK—Drogulsták 7:0 (3:0). A 
sok gól váratlan. — Vác—Zugié* 5:1 (2:0). A 
Zugló igen gyerge. — SBTC—Váci Reménység 
2:1 (1:1). Szerencsés győzelem.
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Knockoutoitak egy részeg nézőt 
a boxhajnokság nyitányán

Vasárnap 122 résztvevővel Indullak meg I 
Budapest bokszbajnokságainak küzdelmei | 
A szép, nivós meccset már a december 12-én 
Budapesten sorrakeriilő Magyarország-Olasz- 
ország válogatott mérkőzés készülődései jegyé
ben zajlottak le, tudvalévőén ezt a nagy válo
gatott meccset az ökölvívó Szövetség az 
Újságíró Szanatórium Egyesület javára rendezi 
meg Heves harcok jellemezték az első félidőt. 
Róka (MÁV) győzött Dvoracsck (Goldberger 
SE) ellen. Lovas (Beszkárt) győzött Magéi 
(MÁV) ellen. Csapogya I. (BTK) győzött báró 
Glaubitz (HAC) ellen, Rondy (B-Vasutas) győ 
zött Kecíeli (Beszkárt) ellen, Szabó (BTK)

Az UTE tőrvlvó versenyét Máléffy HTVK 
nyerte hét győzelemmel, Erdélyi UTE és Zöld 
dr. BEAC előtt.

Kelen BBTE lett az első a Népligetben meg
tartott tízezer méteres futóversenyben. Ideje 
31 p 30 mp volt. 2. Német MAC, 3. Kovács Sze
ged-

Az UTE-é a Budapest serleg. UTE—ETE 7.4 
(i:2). A kézilabdúsok Budapest serlegét egy 
évre az UTE vette a birtokába. Rászolgált. Góí- 
lövö: Ciráki (3), Galgóczv (2), Benda és Csil
lag, ill. Cséffay, Rákosi, Fodor és Kégler.

győzött Zsóry (B Vasutas) ellen, Waczulek 
(Beszkárt) győzött Koós (Goldberger SE) ellen. 
Frigyes (Beszkárt) kiütéssel győzött Márton 
(Törekvés) ellen, Szigeti (FTC) győzött Szabó 
(Pamutipar) ellen.

Két alkalommal is botrányos jelenetek ját
szódtak le a közönség körében, először egy 
sértegető drukkert vezettek ki a rendőrük és a 
rendezők, később pedig egy részeg néző go. 
rombáskodása keltett nagy diszharmóniát.

Az utóbbit n ring közelében várakozó 
bokszolók knockoutoltúk, 

úgyhogy fellocsolds után csak nehezen lehetett 
talpraállítani.

Botrány a birkózó
bajnokságon

Magyarország birkózó bajnokságainak küz
delmeit zsúfolt ház mellett kezdték meg a 
Nemzeti Tornacsarnok nagytermében. Bajnokot 
lapzártáig csak a pehelysúly avatott, mégpedig 
Fecske (MTE) személyében. A második Simon 
(EMTE), a harmadik Széli (B Vasutas) lett. 
Á légsulyu küzdelmek során nagy botrány ját
szódott le. Ugyanis egy Pécs nevű versenyzőt 
két vereség után szabálytalanul harmadszor is 
szőnyegre engedtek. A vitának az lett a vége, 
hogy most négyen kerülnek a döntőbe ebben 
a csoportban.
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Javulások napja az íigeíön
A nap főversenyéi az a Bállá nyerte 25.2-ős i fás (8) Kovács II. Bizt. 10:2ő, 14, 31, 18. Olasz 

ikordidőben, mely nemrég Magvast nem I 10:53. Befutók: 10:43 és 104. Idő 30.5.

VÍZSZINTES:
I. Erdélyi eredetű 

étel. 12. Kásaféle. 13. 
Futballszövclségi kapi
tány 14. Vágószer* 
számnál fontos. 16. 
Ráüt. 18. Vármegye. 
19. Lábán leánya. 21. 
Tiroli olasz üdülőhely. 
23. Súlyos betegség. 
21. Az Operaház igaz
gatója. 26. Szeszes ital. 
28. A multidő jele. 29. 
Európai nemzet 30. 
Táskaféle. 32. Francia 
város. 34. Sakkmüszó. 
36. Indián törzsjel
vény. 38 Ázsiai nép
faj. 39. Mister rövidí
tése. 41. Végtag. 42. 
Újkori. 43 Kérdő szó. 
45. Angol protektorá
tus a Himalája tövé
ben. 47. Ami n sze
rencsejátékban kockán 
forog. 48. Női név. 50. 
Magyar olimpiai baj
nok. 52 Csodálkozást 
fejez ki. 53. Francia 
női név. 55. Reszket. 
57. Előkelő mulatság.

FÜGGŐLEGES:

rekordidőben, __ v _____„ ._ o._...............
tudta egy startról megverni. A kis Tenore-mén 
ma olyan stílusban nyert, hogy további javu
lása sem lenne meglepő. A kemény pályán 
egyébként is jónál Jobb időkkel tűntek fel egyes 
ügetők. így a hároméves Veronika 28.4-es ideje 
egészen elsőrangú teljesítmény. A 29.7-ben 
nyerő Bolond ideje másodpercekéi ér többet, 
mert a start után csaknem száz métert vesztett 
s jóformán reménytelennek látszó versenyt si
került még megnyernie Princcssin a „kutya
versenyben" ügetett 80.5-öt. A nap utolsó ver
senyében pedig Torkos ügette csaknem 
legjobb Idejét, 2tt.9-et.

Részletes eredmények:
I. Neszmélyl-dij. 1. Nemes (4) Fiszter, 

Nagymogul (2%) Mann, 3. Tóni (8) Molnár. 
F. ni.: Pagát (16) Marton, Bimbi (3) Montag, 
Ibolya (5) Benkő, Lady (5) Zwill T„ Céda (6) 
Marschall, Uganda (3) Zwillinger, Zengő (5) 
Maszár F., Sterling (2%) Jónás, Egyetlen (f. n.) 
Baik. Küzdelem. 10:61, 21, 19, 48. Ölasz: 10:57. 
Befutók: 10:2-17, 648. Idő: 35.0.

TI. Háromévesek versenye. 1. Kálmán (3) 
Zwillinger, 2. Csongor (6j Steinitz 1., Dundi 
(IM) Vorst. F. in.: Réka (liíí) Wiesner, 
Pletyka (8) Marschall, Pusztakürtös (5) Mann, 
Pandúr D. (3) Maszár F., Vakarcs (8) Jónás. 
Könnven 10:53, 17. 22, 14. Olasz: 10:108. Be
futók: 10:520, 60. Idő: 33.5.

Ili, Amateurbajtás. 1. Rihllio (2) Dóra P., 
2. Qtiasimodo (2J4) Bngyay, 3. Róla (8) Var
sányi. F. ni.: Bohém (lFá) Soldos. Hanna the 
Great (6) Baranyai, írónké (4) Földi. Köny- 
nyen. 10:31, 20, 25. Olasz: 10:61. Befutó:
10:572 Idő: 31.7.

IV. Ixjptlr díj. 1. Veronika (pari) Kovács II., 
2. Daisy (l>í) Feiser, 3. Happy End (5) Fitvó. 
F. m.: Marina (5) Jónás, Painuki Böske (2J4) 
Treso, Triumf (16) Kovács J., Arvalcgénv (10) 
Dózsa. Biztosan. 10:20, 10, 11, 12. Olasz:'10:32. 
Befuló: 10:48. Idő: 28.4.

V. Urkocalsok kettesfogatu hajtása. 1. Pétcr- 
lánya—Válság (2) Wampclich I., 2. Képmás— 
Tlialia (8:10) Kohuth. F. ni.: Adél S.—Búza
virág (6) Lichtscbein, Dada—Mohos (5) 
Könnyen. 10:13. Olasz: 10:38. Befuló. 
Idő: 48.6.

VI. Mechanikus handicap. 1. Ágnes (pari) 
Kovács J, 2. Bosiljka (1 %) Maszár F„ 3. Hop- 
per (1») Raymer. F. m.: Marlene B. (10) Baik, 
Zápor (6) Wiesner, Spilka (5) Jónás, Mátka 
(4) Maszár I., Latka (3) Fityó, Bicskán (5) 
Tomann, Gyarmati (25) Vorst. Fölénnyel. 
10:21. 12, 12, 18. Olasz: 10:31. Befutók: 10:24, 
103. Idő: 31.6.

X. Handicap. 1. Torkos (2>í) Wiesner. 2. 
Erich U. (1%) Kovács II. 3. Guardian Todd 
(16) Vorst. F. m.: Sámson (4) Más-zár I. Első 
fia (25) Maszár F., Éber B. (p.) Steinitz. Bizt. 
10:33, 19, 18. Olasz 42. Befutó 10:178. Idő 26.9.

Külkereskedelmi mérlegünk egyik legaktívabb 
tétele: a magyar lovas. Csaknem minden európai 
versenyüzeni foglalkoztat magyar lovasokat, 
ami a legnagyobb elismerése a hazai lovaskép
zésnek. Németországban az Ismertebb lovasok 
közül: Hauser, Pintér, Lengyelországban: Gulyái 
és a baleset folytán egyik szeméi vesztett Varga, 
Romániában: Sajdik, Görögországban ■ léli sze
zonban: Teltschik és Csutu, Egyiptomban pedig 
a sokszoros romániai ehamplon, Csillag öreg
bíti a magyar jockeyk hírnevét. Amint a sport 
sok más terén, itt sem máról-holnapra sikerült 
klkiizdeni a mai helyzetet, évek, sőt évtizedek 
munkájára volt szükség, de legjobb utón va
gyunk ezen a téren Is az európai hegemónia felé.

♦
Odescalchi Réla herceg a kilences bizottmány 

megbízásából kiutazik Nemmarketbe, ahol ar 
ottani tclivér-árvcrésen néhány tenyészkanról 
vásárol.

December hó 3-án és t’-án d. u. %3-kor
•• 4 »• |

♦
A sporlsmanvilágban ezidén különben Is uta

zási láz ütötte fel a fejét. Szigeti vasárnap uta
zott el Angliába, Issekutz őrnagy a hét elején 
indul Olaszországba, CscrnovBs pedig január 
elején ugyancsak Angliába.

★
Nincs üzlet az ügető-ringben. .4 fogadási piac 

Napóleonja (ahogy a ringjátékosok mai Sze
mére Miklósát nevezik) az utolsó megyeri nap 
után külföldre utazott (sokak szerint azért, 
hogy kipihenhesse nagy veszteségét). Az ügető 
ring azóta irányiló nélkül áll. Ott pedig iráni’, 
illetve ahogy régebben nevezték: „drót" nélkül 
t.em teszik fel a stakcsekct.

★
Zangen Maryan, nki jelenleg a legnagyobb 

tréner Lengyelországban, a jövő szezonra ma
gyar jockeyt: Rózsa Lászlót szerződtette istálló- 
lovasául.

HÉTFŐI NAPLŐ

I. Hiábavaló küzde
lem. 2. Egyszerű gép 8. Sza
bályos görj*e vonal. 4. Elcso
dálkozik. 5. Az ebéd egyik 
fogása. 6 Folyó Belgiumban. 
7 Udvary Dezső névjele. 8. 
Szappanmárka. 9. Év — an
golul 10. Tisztában van a 
helyzettel. 11. Véleménye

mérvadó. 15. Éva anyánk ser
dülő leszármazottja. 17. Vá
ros Marokkóban. 20 Korcs
nyelv. 22. Biztató szó. 25. 
Makacs, önfejű. 27. Ilarun 
ni........ 31. Balzsam, ir. 33.
Liget. 35 Kenyérszelel. 37. 
Tudomány, isme. 38. A vezér

firü viseli a nyakán. 40. Sha- 
kespenre-hős. 42. Angol női 
név 44. Halvány Lili szín
müve. 46. Turfkifejczés. 49. 
Nyílás a dinnyén. 51. Magya
rul* tenger. 54. Lalin kötőszó. 
56 Főúri rang rövidítése.

NYOMATOTT A GI.ODUS NYOMDAI Ml'INTÉZ El B T. KORI ORGÓGÉ

VII. Nemzetközi verseny. 1. Balta (2) Ko
vács II., 2. Csákány (2%) Síró, 3. Lord of 
Pamuk (16) Simkó. F. m.: Pusztaberény (pari) 
Feiser, Tallér (5) Jónás, Szeszélyes (10) Maszár 
I., Kurucz (10) Marschall, Elvira (16) Marék, 
Oda (8) Hoffmann. Könnven. 10:37, 17, 20, 42. 
Olasz: 10:40. Befutó: 10:142, 567. Idő: 25.2.

VIII. .Mechanikus hnndlcap. 1. Bolond (7:10) 
Steinitz, 2. Murány (6) Bedckovics, 3. Chalimnr 
(8) Raymer F. m : Szoknyahős (6) Simkó, 
c'mba (2.S) Filyó, Orsolya (6) Marschall, Ond 
(4) Baik, Ragyogó (2JJ) Vorst, Liherlv Hanno 
ver (16) Marék Erős küzdelem 10:15, 14, 40, 
31. Olasz: 10:133, Befutók: 10:105, 55. Idő: 29.7

IX. C écsel-dij, l. Prineessln (6:10) Jónás 
2 Elsőm (6) Fitvó, 3. Ursula (10) Hauser 
F. m.: Siheder (6) Benkő. Toll Í2'<) Földi, 
Etelka (2’í) Feiser, Tanoda (5) Ravmer. Paj I

VI.

Sserkeiitik:
Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN Hl'GO

Feleié* azerkeiztó ta kiadás 
Dr. ELEK HUGÓ

tierkeizlórtg ta kiadóhivatalt
Budapest Vll. kerH Erzaébet-körul 28. szánk

tHétköxnap ta vaUrnap déli 12 óráig: 
Telefon: I-308-98.

Vasárnap (Miután i Ottói: 
kér.. Aradi utca 8. aa. (Globus-nyomda).

Telefon: 1-100 43 éa 1-245 81.
Vaaérnnp délután (él a órítól kezdve lapzirteigs

Telefoni 1-100 42 1-100 43. 1-130-44 Aa 1-245 8L
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