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A Hétfői Napló közli Erdélyi Bélának a fogházban írt izgal
mas önvallomásait életéről, házasságáról, „Forgács Annáról, 

akinek verés kellett", Millstattról és a gyilkosságról
— Mégis különös az esküvő után be

következett balesetek halálos láncolata 
__ mondotta az Erdélyi-ügy tárgyalásán 
Schadl tanácselnök — és már rákerült volna 
a sor a legérdekesebb és legfontosabb körül
ménynek a tisztázására, a mfllstatti rejtély 
kibogozására. Az idő azonban későre járt, a 
hiróság tagjai és maga a vádlott is kimerül
hettek az izgalmakban bővelkedő hosszú 
tárgyalás alatt s ezért a tanácselnök kedd 
délelőttre halasztotta el a főtárgyalást. Ek
kor kerül sor a millstatti eseményekre.

A Hétfői Napló tudósítója megszerezte 
Erdélyt Béla fogházi naplóját, 

amelyben szerepéről ír és természetesen 
igyekszik tisztázni magát az ellene emelt sú
lyos vádak alól. Ebben a naplóban leírja 
védekezését és nyilván a fötárgyaláson is 
ugyanezeket fogja előadni. Ezért is bir most 
különös érdekességgel ez a fogházi napló, 
amit alább közlünk minden megjegyzés nél
kül;

In nomine Dél incipio 
1927 szeptember 17, szerda

1925.
Nap-nap után fennjártam a SanfelW-féte vívó

teremben, ahol egy alkalommal a fiatal San- 
telli mutatott be Annának.

Ekkor neki Braun Pereme
Nagel Dénes udvarollak, mind a kettőt bolon
dította. Egy alkalommal “e™fre há"ytam An
nának a velem szemben való viselkedését és 
megsértettem őt. Ezért Braun Ferenc provo- 
kált, kardpárbajt Divtunk, Braunt a fején eleg 
súlyosan megsebesítettem. Két nap múlva Anna 
újra feljött Santellihez, itt kibékültünk, négy 
nap múlva...

Annával többszőr voltak jeleneteim, egy íz- 
bon, mikor a Márvűny-menyasszonyból jollunk 
haza, öt haza akartam küldeni, velem akart 
maradni, megütöttem.

Junius végén egy vidéki színésznőt ismer
tem meg, szerelmes lettem bele. Anna meg
tudta, hogy jóban vagyunk. Nagy jelenetek vol
tak,

brómma! megmérgezte magát.
Kiütéseket kapott, több napig f‘kMt.
Egy más alkalommal kocsin hazakisértem, 

a házuk elölt Anna kiugrott a kocsiból es 
felfelé szaladva, egy autó elé vetette magát. Az 
kikerülte.

Anna ordított: „Én úgyis megölöm magam!
Erőszakkal cipeltem fel szülei lakására. Ez

után két hétig feküdt, majd lement rokonaihoz 
Székesfehérvárra. Visszajőve, augusztusban nő
vérével együtt elutazott Millstadtba.

Én közben boldogan éltem vidéki 
nemmel.

szerel-

1926.
Rómában voltam, majd pünWskor Perire 

iónom. Anna nagyon rossa annben volt. 
Mondta, hóm kokaint ti morfiumot ered. fi 
Belvárosi Színházban, ahol játwott, cRyszcr 
rosszul is lett: morfiummfrgezést kapott. 
Tanú; Túron Ida, Balta Zsuzsi.

Nyáron a Liilön találkoztunk. O itt már 
egyedül volt és Rómába mentünk. Gyönyörű 
heteket éltünk itt. De veszekedések ts vol
tak néha, mert Annának mániája volt a ka- 
talicizmus .

Rónaiban vacsora: Anna, Bállá Zsuzsi, 
Kicin Andor, Dárday Gábor, Sándor Sándor, 
és Weinrcb Oszkár.

Kijőve a társaság közt veszekedés kelet
kezett, én szóltam Annának, hogy üljön be 
Bandi autójába, mert haza akartuk a höl
gyeket vinni. Anna kiabálni kezdett,

csődület, rendőr, arra jött egy barátom,

Tihanyi Laci, belekapaszkodott: „Kí
sérjen haza. Laci", én elrántottam 
Dárdai autójába, bottal Is megütöttem 

és elrobogtunk.
Utána Anna imádni való angyal volt, kel

lettek neki a verések.
Októberben beszállították Annát a Grün- 

ivald-szanatőriumba. Női betegsége volt.

1927.
Februárban Anna közölte, hogy áldott 

állapotban van. En húzódoztam és mond
tam, hogy menjen fel barátaimhoz, akik nő
orvosok voltak, de Anna hallani sem akart 
erről. Végül is elvettem feleségül. Markő

Anna különböző porokat szedett
László ajánlatára fordultam Soltihoz. Solti 

ajánlotta a kölcsönös biztosítást, én ezt eddig 
nem is ismertem, Solti ajánlotta azt is. hogy 
vegyük fel a balesetet is, mert alig húsz dollár
ral drágítja a díjtételt és dupla az összeg. Végül 
is beleegyeztem. Ekkor a Carlton szállodában 
laktunk, itt keresett fel Szántó igazgató a két 
orvossal és itt Szántó elölt mondta Anna, hogy 
ö akarja, hogy mindketten biztosítva legyünk.

A Parisienneben egyszer éjfél után Gyergyay 
Pista jelenlétében vett be Anna idcgcsillapitót. 
László Ernő is adott neki insulint, azt szedte. 
Különböző pótokat szedett még.

Nekem dr. Sebők Zsigmond a Gombos vívó
teremben m cd In ált és Kiár Veronáit Irl fel.

Dr. Polányi Béla mondott dolgokat Anna 
éleiéről.

Három négy bét múlva Anna mondta, hogy

Besurranó tolvaj fojthatta meg Annát
Gyakran csónakáztunk Annával esténként 

kettesben. Ilyenkor Anna többször fel is állt 
a csónakban. Ha meg akartam volna ölni,

• legegyszerűbb lett volna a csónakban 
meglökni,

hogy beleessen a vizbe. sőt egy felfordulást 
ts rögtönözhettem volna. Anna alig tudott 
úszni, én ellenben kitűnő kitűnő úszó va
gyok. igy Anna nem tudott volna megmene
külni. Vagy azt is megtehettem volna, hogy 
én vonszolom ki Anna holttestét a vízből,

a biztosítási dijat meg kellett volna kap
nom s még én tetszeleghettem volna a 

hős életmentő szerepében.
Ha le akartam volna lökni Annát, akkor a 
Kanzellről löktem volna le. Csak nem fogom 
megfojtani, amikor tudom, hogy a fojtoga-

Ha lesz erőm életben maradni — írja Erdélyi
Ha én vagyok a gyilkos, elmenekülök.
Nem akarok beszélni érzelmi momentumok

ról. de hál hogy képzelik, megölni valakit, 
akiért mindent és mindenkit áldoztunk! Pén
zért! Hát minek kell nekem a pénz, ha ő már 
nincsen! A legnagyobb érzés, a szerelem, töb
bet nem lesz otthon a szivemben. És ha esetleg 
lesz erőm életben maradni, üresen .cél nélkül, 
úgy ezt csak szüléimért teszem. Szerelmem 
oda, becsületem oda, minek éljek? Ha én va
gyok a gyilkos Jett volna elég lelkicrőm azt a 
két szegény öreget a karomon a lányuk sírjára 
vezetni! Ahhoz már tízszeres rablógyilkosnak 
kellett volnn lennem.

Mikor a csendőrök érdeklődtek, hogy bizto
sítva vagyunk-e,

akkor Jutott ezrembe a biztosítás.

Nem hittem ugyan, hogy még érvényben le

Jenő dr. ügyvéd barátom szerezte meg a 
diszpenzációt, a szülők csak utólag értesül
tek a házasságról. Szüleim nem nagyon 
örültek neki, később azonban nagyon meg
szerették Annát.

Ekkor ötlött fel a biztosítás gondolata.
Anna azért is akarta a biztosítást, hogy hátha 

meglesz a gyerek és azt gondoltuk ez komoly 
tény, mivel bizonyítjuk, hogy spórolni akarunk, 
mindkét oldalon a szülőknek nagyon fog 
tetszeni. Én csak magamat akartam ötezer dol
lárra biztosítani, de Anna megsértődött és azt 
mondta, hogy <5 is ér annyit, mint én és ő is 
kenyérkercső. Erre éli ezt feleltem: „De nem az 
én asztalomra." 

tévedés az áldott állapot. Pedig már örültem, 
hogy ily fiatalon apa leszek.

1926 januárban százötven milliót fizettem ki 
a Slavnik Banknak egyszerre.

Én először a Tátrába akartam menni, de 
Anna akart Milstattba. A biztosítás alól ki 
akartam bújni, mert mikor megtudtam, hogy 
nem lesz gyerek, gondoltam, akkor vesszen 
kárba a harminc dollár. Ezért nem fizettem a 
dijat.

Életünk legszebb heteit éltük vidám gond
talanságban Milstattban.

Az adóságokkal nem nagyon törődtünk, 
majd csak kifizetjük, biztattuk egymást.

Amikor Annával jeleneteim voltak Millstatt- 
ban, Kahánné volt a békeangyal.

Anna anyjával is folyton veszekedett. Anná
val szemben erősnek kellett lennem, mert tud
tam, hogy ha egyszer gyenge leszek, vége a 
szerelemnek.

tás ujjnyomot hagy maga után. Meggyőző
désem, hogy Anna a lezuhanás folytán szen
vedett sérülések miatt belső elvérzésben halt 
meg, bár az sincs kizárva, hogy mig távol 
voltam,

egy tolvaj lopódzhatott be a szobába, 
Anna megijedt s a tolvaj, hogy ne sikolt
hasson,

fojtogatni kezdte.
Ez azonban csak az erős töprengés és fantá
zia szüleménye, meri én biztosra veszem, 
hogy elvérzés okozta Anna halálát.

Amikor a halál napján a szobaleány a 
takarítást bevégezte és kiment ,egy perc 
múlva én is utána mentem.

Még pénteken tiz órakor sem kaptam meg 
az engedélyt az eltemetésre.

gyen. de sürgönyöztem Buschornak, hogy je
lentse be a biztosítónak. Annál kevésbbé hit
tem, hogy érvényben van, mert tudtam, hogy 
a biztosítónál Anna valótlan születési adatokat 
mondott be.

Demeter Ödön sokat tud a szerelmünkről.
Anna egy fenyő tetejére esett, ott megtalálták 

a botját, azután zuhant egy sziklára.
Negyvennyolcezer Ura jár nekem Olaszor

szágból.
Volt Annának egy különös tudománya, az 

embert felpiszkálni és kihozni a sodrából.
Az egész Úgy szappanbuborék. Jó szenzá
ció lesz nz újságoknak az ártatlanságot 
Icllovagoltatnl, én pedig elmondhatom, hogy 
vendégszerepeltem mlnt gyilkos, habár rö
vid Ideig remélhetően, az élet nagy szín

padán.

Hétfőn délután össze-vissza beszélt Anna és 
a fiile mögötti daganatot fájlalta. Csak reggel 
aludt el egy csomó fájdalomcsillapítótól és al
tatótól. Másnap éjjel megint orvosságot sze
dett. Péntek délben tizenkét órakor kaptuk 
meg a temetési engedélyt, egy órakor elte
mettük.

Csökkeni a vihar 
a La Manche csatornán

Párizs, november 18.
A vihar, amely néhány napon át 

a La Manche-csatornában a hajózást lehe
tetlenné tette, csökkent. Franciaország me
teorológiai állomásai jelentik, hogy egyelőre 
a vihar megismétlődésétől nem kell tartani. 
Az esedékes hajók lassanként beérkeznek 
rendeltetési kikötőjükbe.

Az eddigi jelentések szerint annak a 
karnak, amely tegnap Anglia fölött tombolt, 

busz ember esett áldozatul.

Schubert centenárium 
Bécsben

A Schubert Ferenc halálának századik 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé
gek tetőpontja a nagy Konzerlhaus-terem- 
ben a szövetségi kormány részéről rende
zett nagyarányú ünnepség volt, amelyen a 
szövetségi elnök, a szövetségi kancellár, a 
kormány tagjai, a diplcmáciai kar és a vá
ros szellemi életének legkiválóbb képviselői 
vettek részt. Az ünnepélyt Schubert több 
remekművének előadása emelte. Seipel dr, 
szövetségi kancellár beszédében megemléke
zett a nagy osztrák zenei óriások műkődé- 
séről.

Két budapesti fiatalember 
ki akart rabolni Bécsben 

egy pösíahivalalt
Bécs, november 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentései.) 
Két budapesti fiatalember névszerint 

Farkas László és fivére. Farkas Imre, Pestr 
szentlőrincről utaztak Becsbe, ahol üzleti 
ügyeket akartak lebonyolítani. Az elfogott 
Farkas László vallomása szerint az üzlet 
nem sikerült, pénzük mór fogytán volt és 
minden pénzszerzésre való kísérletük hi
ábavalónak bizonyult. Szombat délutáni sé
tájuk közben, mikor a postahivatal előtt el
haladtak, eszükbe jutót, hogy itt könnyen 
lehetne pénzt szerezni, terepszemlét tartot
tak és

elhatározták, hogy megkísérlik a be
törés.

Éjfél után aztán hozzá is láttak tervük ki
viteléhez, de észrevették őket, erre mene
külni igyekeztek, de az emberek utánuk 
vetették magukat és az egyiküket,

Farkas Lászlót elfogták.
Farkas Lászlót, aki saját bevallása sze

rint mór bünteteti előéletű, a bécsi rendőr
ség letartóztatta. Fivérét kutatják.
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„A magyar kérdés már világ
kérdéssé hatalmasodott"

■— mondotta Lukács György a revíziós nagygyűlésen
Impozáns demonstráció a főváros két helyén 

a trianoni béke reviziótáért
A Magyar Revíziós Liga a Társadalmi Egye

sületek Szövetségével karöltve vasárnap a fő
város kél lielyón rendezett revíziós nagy
gyűlést a trianoni békeszerződés megváltozta
tásáért. át. egyik gyűlés színhelye a fővárosi 
.Vigadó volt, h másik a Petőfi téren zajlott le.

A hnllgnlósóggal zsúfolásig megtöltött Viga
dóban iszontayh Tamásnak, a TElíz társelnö
kének megnyílója utón Urmúnczy Nándor 
mondott éles beszédet a trianoni békesze.rzfi- 
<Jé > revíziójáért, amelyet sűrűn .•znkitott 
félbe .1 résztvevők mcg-mcgiijuló tomboló ho- 
lyeslé ■■■ és tapsvihara.

— .4 hóhér szerződés beiktatásának évfor
dulóján — mondotta Urmánczy — minden 
erőnkkel tiltakozunk a trianoni béke ellen. A 
magyar kormánynak kel) megmagyarázni az 
illetékes faktoroknak, hogy Rözépctirópa bé
kéjét csak mi vagyunk képesek biztosítani.

Elég volt az arany klizépntból, amely 
csak Szobig, Bihar keresztesig é.s Hegyes

halomig vezet.
Tiz év óta ezzel

ar. arany középuttnl még csak egyetlen 
egy községet sem tudtunk vtMzakapni.

A kormány munkája Nsgyinagyarorazág visz- 
ez.ióllitósu.

Trmánczy után Lukács György ugyancsak 
biirü tetszészajlól kisérve, a trianoni béke 
igazságtalan sérelmeire mutatott rá.

— Ha uz utódállamok nőni tartják be a tri
anoni szerződés feltételeit, mi is felszabadu
lunk kötelezettségeink teljesítés© alól.

Ezután a revízió érdekében kifejtett pro
pagandáról beszélt Lukács György:

A hazugság propagandája ellen megindí
tott harcunk ma már Istennek hála, ott tart, 
hogy

a magyar ilgy nemcsak utagyur kérdés, 
hanem vllű gké rdéasé is hatalmasodott.

Bcnito Mussolini volt az első felelős állam- 
férfiú, aki elsőnek nyilatkoztatta ki, hogy a 
magyar békeszerződést revízió alá kell venni.

Uciiilo Mussolini nevének hangoztatásakor a 
gyűlés résztvevői helyükről felállva, percekig 
él jenzik az olasz miniszterelnököt.

Lukács ezután a revíziós gyűlés határozati 
javaslatát olvasta fel, amelyben a nagygyűlés 
rámutat arra, hogy az utódállamok soha nem 
teljesítették a trianoni szerződésben rájuk rótt 
kötelezettséget és leltárju azokat a sérelmeket, 
melyek n trianoni békeszerződés véghezvitel© 
által Magyarországot érték.

A gyűlés a Népszövetséghez küldendő hatá
rozati javaslatot egyhangú lelkesedéssel fo
gadta cl, majd elhatározta, hogy üdvözletét 
küldi Rothcmerenek, Newton lordnak, Iloo- 
ivernck, «z Egyesült Államok uj elnökének, to
vábbá Borah szenátornak és Mussoltninek.

Ezután dr Eőttcvényi Olivémé, a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében a ma
gyar anyák kötelességeit hangoztatta, majd 
Vési Géza dr. országgyűlési képviselő mondott 
hosszabb beszédet, melyben a gyűlés résztve

Húsz méter mély kútba ugrott, mert kár
térítésre kötelezte a bíróság

Békésgyula, november 18.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

a kora reggeli órákban
holtan találták

meg Szőke Ferenc gazdálkodót Mester-utcai 
háza kútjának mélyén.

A helyszínre kiszállt rendőri bizottság 
megállapította, hogy a harminckét éves gaz
dálkodó, aki három nappal ezelőtt eltűnt, 

öngyilkOMági szándékból beugrott • 

vőinek felháborodásától kísérve, foglalkozott 
Bernhard Shatonak a napokban lett magyar
ellenes nyilatkozatával.

— Azt mondta Shaw, hogv M:>gyarországon 
elnyomás és üldözés folyik és hogy Itt nin
csen demokrácia. Inkább lennék Csehország
ban magyar, mint Magyarországon cseh, mon
dotta Shaw. Az angol Írónak eme megállapí
tása ellen teljes erűnkből tiltakozunk. Bern- 
hardt Shatvnak ez a nyilatkoznia csak azon 
alapulhat, hogy

nincsen tisztában a helyzettel.
Dési után Lillin József a munkásság egyiil- 

érzését tolmácsolta, majd Szontagh elnök 
tárószavaival az ülés véget ért.

A Pctőfi-téri gyűlésen óriási tömeg előtt el
sőnek llosvay Lajos nyugalmazott államtitkár, 
majd lilndy Zoltán beszélt Mindketten a tri
anoni béke igazságtalanságát hangoztatták és 
követelték a revíziót. Kontra Aladár ország
gyűlési köp viselő az utódállamokban élő ma
gyarok rettenetes helyzetére mulatott ró, majd 
vitéz Bánsághy György az ifjúság nevében tett 
fogadalmat, hogy a trianoni béko ellen min
dig küzdeni fognak.

A Vigadóból! és a Petőfl-térl .gyűlések után 
Urmánrty Nándor vezetésével a TESz és a 
Revíziós Liga küldöttsége felkcresto a lába
dozó Rákost Jenőt és meleg szavakkal kö
szönte meg azl a munkásságát, melyet az agg 
publicista a revízió érdekében kifejtett.

Debrecen, november 18.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délelőtt az Arany Bika szálló dísztermében 
tartották a Trianon elleni . tiltakozó nagy
gyűlést. A nagygyűlésen ötezren vettek ré^zi. 
Ötesváry Zoltán dr., a debreceni kir. Ítélőtábla 
elnökének nagyszabású megnyitóbeszédé után 
Rugonfalvy István debreceni egyetemi tanár 
mondott beszédet a trianoni gyászról és vá
zolta a trianoni béke revíziójának fontosságát, 
majd határozati javaslatot terjesztett elő, mely 
szerint

a nagygyűlés kéri a kormányt, hogy has
son oda, hogy a Népszövetség , a reTlzfó 

gondolatával foglalkozzék.
A nagygyűlés a határozati javaslatot egy

hangúlag elfogadta s elhatározta, hogy azl 
megküldi

Bethlen István gróf miniszterelnöknek, 
Rothermcre lordnak és a Népszövetség 

tanácsának.
Az Arany Bika szállóban tartott gyűlés után 
déli tizenkét órakor a szálló előtti béren mint- 
egy

nyolcezer ember jelenlétében újabb nagy
gyűlés folyt le, 

amelyen a szónokok a trianoni béke következ
ményeiről beszéltek s rámutattak arra, hogy 
Magyarországnak és a magyar népnek legfon
tosabb kötelessége küzdeni a trianoni határok 
meguáltoztatásácrt.

több mint húsz méter mélységű kútba, 
amelynek alján halálra zúzta magát. Az élet
unt gazdálkodó levelet hagyott hátra, mely
ből kitűnt, hogy azért lett öngyilkos, mert 
a minap kikézbesitelték neki a Kúria Ítéle
tét, amely elrendeli, hogy több éven keresz
tül hant harminckét pengőnyi kárpótlást 
köteles adni egy idősebb békésgyulai asz- 
szonynak azért, mert az öreg asszonyt a gaz
dálkodó kutyája hal esztendővel ezelőtt meg
marta.

érző művészettel iró epikusa.
Látogatásunk annak a nem mindennapi 

alkalomnak szól, hogy Mereskovszkij egész 
csudálatos oeuvreje most jelenik meg elő
ször teljes, sorozatos kiadásban és pedig 
ilyen teljességben magyar nyelven elsőül az 
egész világ irodalmában. — Adatokat tá
runk a nagy orosz epikus elé arról, hogy ma 
Magyarországon — néhány ismert magyar 
regényírót kivéve — nincs népszerűbb, be- 
érkezetlcbb iró, mint Mereskovszkij. A kis 
soványarcu, beesett szemű, ritkásan ősz sza- 
kállu emberke .izemc, amely pedig hozzá
szokott a világtávlatok erős tüzű fényéhez, 
szemnielláthatólag meghatódotlan remeg 
meg meleg szavaimra, forró keze, mintha a 
szokottnál egy fokkal idegesebben reszke.tne 
s a hosszas hontalanság rezignációjában 
megtört csöndes hangon kezd az élete mü
véről mesélni.

Az örök Faust.
Amit a könyveimről most elmondok, ne 

ugv vegye, mint írói munkásságom krono
lógiai felsorolását. A könyveim témái, úgy 
amint negyven-negyvenöt év óta Írogatom 
őkel, szertelenül csaponglak fel bennem; 
egykor a magam szent hazájának újkori tör
ténelme robbantott fel bennem egy-egy té
mát, majd révedezve szállongtam vissza 
régmúlt évezredekbe. Évtizedek során ap
ránként kiérlclődölt bennem a tudatos meg
győződés, hogy az emberiség egész histó
riája, az egész u. n. világtörténelem volta- 
képen nem iuás, mint egy’ monumentális, 
ezerfelé szakadozott s mégis hallatlanul egy
séges, hatalmas regény, amelynek mind
örökké visszatérő refrénje, cselekményfo
nala a küzdő, szenvedő, diadalmaskodó, el
bukó és mégis minduntalan ezerfelé törö 
halhatatlan ember, az örök Faust.

Ősi varázslatok duruzsoló dala ...
ősi, idegen, szinte ijesztő hitek tüze lobog 

a kis emberben, amikor valósággal ősi misz
tériumok, babonás ráolvasások duruzsoló 
hangján kezdi fejtegetni annak a regényé
nek a témáját, amellyel az európai ember, 
legrégibb korához nyúlt vissza. Az Istenek 
születése ez a könyv, ainelv az antik Hel
lasz korát megelőző barbár népek buja 
misztériumaiba, az ősember leplezetlen ero
tikájának emlőin táplálkozó őrjöngö rítu
sokba ragadja vissza az olvasót.

Most mintha egykori atyai barátjának, 
Tolsztojnak lelke ujjongana lel Dimitrij 
Szergejcvics szavából, amikor Messiás regé
nyének világát varázsolja elém: az egyip
tomi forradalmár-fáráó, Akhenaton képé
ben, aki uj, inngnsabbrcndii istenség előfu
tára akarna lenni, de mint minden Messiás, 
fl is megcsuklik a hétköznap, az átlagos em
ber, az önzőén óvatos Tutankamon fáráó 
petyhüdt nemtörődömségén.

A kereszténység nagy korszakát
Most mintha uj, dithirambikus zsoltárok 

szakadnának fe la száműzött jró ajkairól, 
amikor élete főmüvéről, hármas nagy re
gényciklusáról kezd beszélni.

A kereszténység emberfölöttien hatalmas 
kulturproblémájával alartam megbirkózni, 
amikor ezt a hármas ciklust megírtam. Ju- 
lianus császárnak, az apostatának regénye 
a kereszténység első diadalával egyértelmű: 
Lcanardo-ban érte el kulminációját a ke
resztény kultúra; és Nagy Péter cárral, az 
Antikriaztussal, a Tagadás megtestesült el

Egy elegánsan öltözött szélhá
mosnő furfangos módon árut 
és pénzt csalt ki több bel

városi kereskedőtől

vével, elérkezett históriai hivatásának nagy 
antitéziséhez, amely a századok folyamán 
feltétlenül újabb utakat jelöl ki a Názáréti 
csudás alkotása számára ...

Külön fejezete nemcsak irói munkásságom
nak, hanem életemnek is a két cári regé
nyem: az Első Sándor és a Vele vagy ellene. 
Ezeket a könyveimet a cári Oroszország le
tiltotta, miattuk bíróság elé állítottak, üldöz
tek. És mégis ugv érzem, hogy meg kellet 
őket írnom. Az igazi íróban mindenkor 
Ix-nnc van egy darab ihletett jós, egy darab 
vétesz, aki felfigyelő szemmel kiséri hazája 
sorsát. S én ezekben a könyveimben ijesztő 
valóságérzéssel szinte lépésről lépésre bejó
soltam az elkövetkezendőket. Érthető, hogy 
akkoriban nem szívesen olvasták a véres 
múltaknak ezt az előrevetett árnyékát. Szo
morú igazolásomra szolgáltak az utóbbi év
tized borzalmas eseményei.

Ármány és Szerelem.
Van aztán három kedves könyvem. Mé

retre talán kisebb kalibcrüek, mint azok a 
nagy regénj’ciklusok, de tudom — sokan 
vannak, akik ezeket a könyveimet az előb
bieknél jobban a szivükre szorítják. Az 
örök utitúrsak két kötetében az emberi esz
metörténet legnagyobb héroszainak képét 
vázoltam fel: Pliniustól Cervantesen keresz
tül Goethéig, Puskinig és Byronig, vagy —. 
ha úgy tetszik — Flaubertig és Dosz- 
tojevszkiig. A Téli szivárvány megint ilyen 
históriai essay-gyüjtcinény s amelynek ve
zető motívuma ez a tétel: „A meg
ismerés: szeretet*'.  Végül ebbe a csoportba 
tartozik egyik legkuriózusabb könyvem is 
.4 szerelem tudománya, a „Leonardó“-t elő
készítő előtanulmányaim egyik mellékhaj
tása, amely Boccaccio nyomán úgy fakadt 
fel belőlem, mint ahogy Balzac monumentá
lis életműve mellett felütközött a bájos 
„Contcs drolatiques". Hiába, a világ legna
gyobb színművészei sem járhatnak örökké 
kothumuson...

A Napóleon mitliosz.
Szóljak-e legújabb két könyvemről, amely, 

a gyűjteményes magyar kiadásnak, úgy ér
zem piéce de résistance-sza lesz: Napóleon 
élete és Napóleon az emberf

Kell-e igazolnom, hogy nyakig benne gá
zolok magam is a magunk korában, amely
nek számtalan Napóleon paródiája csakúgy, 
ordít azután, hogy az igazi Napóleont ipar
kodjunk ‘újra mqg újra megismerni azt, 
akire érdemes volt az emberiségnek néhány 
évezredig várnia? Hiszem, hogy tudok erről 
az egyedülvaló gigászról újat, érdekeset 
mondani.

Mint egy megrendítő históriai filmet, úgy, 
pergette le előttem MercskovszkU élete leg
főbb műveinek ezt a sokszínű, izgató képfr 
kaleidoszkópját. Amikor szavai vége felé 
ért és Napóleon oroszországi végzetéről be
szélt, szeme, mintha álmodozva révedezett 
volna a végtelen szarmata steppék felé, 
amelynek örök hópaplana alatt alusszák fá
radt álmukat azok a derék francia gránáto
sok, akiknek utódai ma vendégszerető ott
hont nyújtanak a szent Oroszország szegény, 
számüzöttjének.

Odakünn a fagyó- őszi lombhullásban 
hancurozva ficánkolnak Auteuil felé ké
nyes dámák ideges paripái s patkójuk alatt 
felporzik a kemény föld, amely egykor Na
póleon öreg gárdájának marsától dobbantó

Ha Iái a lába, 
úgy csekély mennyiséget a Szent Rókus láb
sóból felold egy lavór meleg vízben s áztatja 
lábait vagv 10 percig. Ezen idő alatt a 
kínzó, égető érzések, feltörések, fáradtság 
okozta dagadtéig, kipállánok, fagyások meg
szűnnek. Hosszabb ázlatáe mcgpuhilja a 
tyúkszemeket és bőrkeményedóseket any- 
nvlra. hogy azok kés vagy borotva nélkül 

eltávotittatók.
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világtörténelem 

egy nagy regény...
Beszélgetés korunk legnagyobb regény- 
irójával, akit az egész világ bámul, csak 
a hazájában nem szabad a nevét tiz ív óta 

kiejteni
Párisnak abban a szegletében, ahol a múlt 

és a jövő ád egymásnak perverz találkát, s 
ahol minden lépésnél olyan kavics csikorog 
a lábunk alatt, amelyet valamikor királyok 
és connelablesok saruja tapadóit, talált 
menedéket Oroszország száműzött fia, aki 
elveszett hazájáért cseribe egy egész vjlág 
csodálatát kapta a sorstól ajándékba. Itt 
lakik — La Muette és Ateuíl között r- Di- 
mitrij Szergejevics Mereskovszkij, az orosz 
emigráns, napjainknak elismerten legna
gyobb skálájú, legnagyobb tudúsu, mélyen

JEGYEZZE EEÓ KARÁCMMRA! 
Uaaagyokb Mtsot a PATiifinm csai.A»i mozival..™ 
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A kereskedők az ismeretlen szélliámosnöt (eljelentették 
a rendőrségen

Furfangos módon keresztülvitt csalás miatt 
lett feljelentést a főkapitányságon több ismert 
belvárosi kereskedő. A feljelentők elmondják, 
hogy u legforgalmasabb üzleti időponton, 
délután öt és hst óra közölt megjelent üzle
teikben egy jólöltözött elegáns fiatal hölgy a 
kisebb értékű árucikkeket vásárolt. A prém- 
bundái, jó fellépésű hölgy akkor lépett az üz
leti pénztárhoz, amidőn a legtöbben álltak ott 
fizetésre várakozva. Néhány pilanatnyi álldo- 
gálás ulán a pénztár körül állók csoportjából 
előlépve, türelmetlen hangon fordult a péW 
lároskisaisronyftoz, kérve, hogy az átadott 
huszpengőséből adjon már vissza. Á legtöbb 
üzletben az elfoglalt pénztároskisasszony ab
ban a hiszemben, hogy a huszpengöst már va
lóban átadták, kifizette a vásárolt áru ellenér
tékén felül visszajáró összeget.

Salgó József Krislóf-túri harisnya- és kezlyü- 
kereskedőnél is megjelent aminap az elegánsan 
öltözött urinő és egy pár selyemharisnyát vá
sárolt. Akkor lípet a pénztárhoz, amelyet 
maga a cégfönök keze.lt, amidőn a legtöbben 
álltak a pénztárpult körül.

Néhány pillanatnyi időzés ulán határozott 
hangon odaszólt a cégfőnöknek,

„kérek gyorsan vissza a huszpengőből, 
mert sietek.* 4

A kereskedő abban a hiszemben .hogy a vá
sárló hölgy a húsz pengőt már valóban letette 
a pénztárpullra, kifizette a vásárolt nyolc 
pengős harisnya után visszajáró tizenkét pen
gői. Az esti pénztárzárlatnál, amikor a keres
kedő kasszájában hiányt konstatált és sehogy- 
sem tudott rájönni a hiány okóra, arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy a pénztárhiányt az 
okozta, hogy az a hölgy, aki a legforgalma
sabb üzleti időben egy pór nyolcpengős se
lyemharisnyát vásárolt és sietésére hivatkozva, 
visszakért tizenkét pengőt,

valójában be sem fizette a huszpengőst, ha
nem az ő elfoglaltságát pillanatnyiing ki
használva, furfangos módon megtévesz

tette őt.
A kereskedő az esetet még aznap este elmondta 
Zucker Endre kecskeméti-utcai kötötl-szövöw 
áru kereskedő ismerősének 
Zucker közölte veje, hogy 

öt la ugyan azon napon 
megtévesztette egy elegáns 

hölgy,
A két kereskedő nz. esetet az 
egviesületben szóválette több ----- . _
kedő előli, mire kiderült, hogy az elegánsan 
öltözött nő

hetek ófs ha«ontó módon számos belvá
rosi kcreAkcdőt megtévesztett.

A károsult kereskedők most együttesen fal*  
jelentést leltek az ismeretlen csaló Mélbto* 044 
nő ellen, akit nyomoz a rendőrség.

8 meglepetésére 

hasonlóképpen 
ültüzékü Salai 

egyik kereskedői 
belvárosi keres-

keze.lt
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Rablúgyiikos merénylet
Rákospalotán

easarnaiu egy sánta ífirtl tizenkét szúrással megsebesí
tette a Bocsbay-utcai trafikosnöt ás kifosztotta a trafikot

Ma délután hét óra tájban Rákospalota 
egyik legforgalmasabb utcá jában, a Bocskay- 
utca 108-as számú házban rablógyilkossági 
kísérletet követett el egy ismeretlen férfi. 
Ebben a házban van trafikja évek óta 7'o- 
perzcr Margit trafikosnönek és az ismeret
len támadó felhasználva néhány pillanatot, 
amikor az üzletben senkisem tartózkodott, 
megtámadta a teljesen egyedülálló nőt. Előbb 
fojtogatni kezdte, majd pedig tizenkét kés- 
szurássnl megsebesítette. Néhány pillanat 
alatt belemarkolt a kasszába, nagy csomó 
pénzt vett magához, összecsomagolta a 
kezeügyébe eső dohányárut és elmenekült.

A rablógyilkossági kísérletet néhány perc
cel annak elkövetése után az egyik járókelő, 
Szloboda Gyula magántisztviselő fedezte fel. 
Szloboda a szomszédos Kolosszeum-mozgó- 
ból jött ki és amikor a Bocskay-utca 108-as 
számú ház elé, a trafikhoz ért,

észrevette, hogy a trafikosnő, akinél 
egyébként vásárolni szokott, halálravált 
arccal az ajtónál áll, próbálja az ajtót 

felnyitni,
de aztán erőtlenül összeesik. Szloboda az 
ajtóhoz ugrott és benyitott az üzletbe, ahol 
hatalmas vértócsák közepette eszméletlen 
állapotban találta már a trafikosnöt. Né
hány pillanat múlva kiugrott a trafik ajta
ján és hangosan elkiáltotla magát:

- Segítség, gyilkosság történt!

A járókelők ijedten szaladtak össze a kiál
tozásra, egy férfi már látni is vélte a gyil
kost, aki az Arany János-utca felé mene
kült, miközben a tömeg egyik része a vélt 
gyilkost üldözte, a másik része benyomult a 
trafikba, hogy a szerencsétlen asszonynak se
gítséget nyújtson. Nemsokára alarmirozták 
a rákospalotai rendőrséget is és néhány perc 
múltán egész Rákospalota rendőrségét moz
gósították, hogy a közelben bujkáló tettest 
kézrekeritsék.

A rablógyilkossági kísérletről a budapesti 
főkapitányságot is értesítették és a hely
színre kiérkezett rendőri bizottság azonnal 
hozzáfogott a nyomozáshoz. Csaknem egy- 
időben érkeztek a mentők is az összeszurkált 
asszonyhoz. Megállapították, hogy

testén tizenkét, hatalmas késtől szár
mazó szúrást ejtett u merénylő 

és a szúrások közül négy a szerencsétlen 
asszony tüdejébe hatolt. A mentőorvosnak 
sikerült néhány percre eszméletre téríteni 
Toperzer Margilot, aki a vérveszteségtől cl
gyengülve, alig hallhatóan

Nagy István bűnügyében a 
vádlottak kihallgatása után 

elnapolják a tárgyalást
A büntetőtörvényszék esküdtszéki tér 

méhen párhuzamosan folyó két nagy 
monstre bünper iránt változatlan érdeklődés 
nyilatkozik meg, amit mi sem bizonyít job
ban. mint az, hogy

Erdélyi tárgyalására eddig 1500 jegyet 
kért a közönség.

Mivel az esküdtszéki teremben mindössze 106 
férőhely van, a jegyigénylöknek egytized 
része juthat be csak a bünper egy-egy tár
gyalására.

Nogy István bünpere iránt nincsen már

Egy uriasszony különös 
morfíumos kalandja

Fibi Dezső építész felesége pénzért morfiumot és sztrichnint 
szállított egy öngyilkosjelöltnek

A főkapitányságon különös és homályos ügy
ben indult vizsgálat. A rendőrségre tegnap fel- 
clentés érkezett, amelyben egy uriasszony kü

lönös morfiumos kalandjára hívták fel a rendőr-
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mondotta el a rablótámadás részleteit.
— Egy jólöltözött férfi jött tje az üzletbe 

és száz darab Memphis-cigarettát kért. Meg
fordultam a pult mögött és ekkor hirtelen a 
nyakamhoz kapott Fojtogatott, én sikol- 
t ottani, aztán csak arra emlékszem, hogy 
megvillant egy nagy kés fölöttem. Mire esz
méletre tértem, akkor a férfi nem volt az 
üzletben. Az ajtóhoz támolyogtam és ott 
összeestem.

A trafikosnő a támadójára vonatkozóan 
még elmondotta, hogy az Ismeretlen férfi né
hány nap óta bejárt a trafikba, körülbelül

negyvenéves, jól öltözött férfi, aki egy 
kissé blccegett a ballábára.

Néhány percnyi kihallgatás után Toperzer 
Margit újból elveszítette az eszméletét és a 
mentők a súlyos és életveszélyes állapotban 
levő nőt a gróf Károlyi-kórházba szállí
tották.

A budapesti főkapitánysági detektívek a 
rákospalotai dctektivekkel együtt azonnal 
sorbajárták a környékbeli utcákat, mert 
egyes szemtanuk állítása szerint hasonló 
szcmélylcirásu férfi, amikor, az első kiálto
zás hallatszott a ház felől.

a Bocdkay-utcai ház kerítésén átugorva 
eltűnt a járókelők szemei elől.

A detektívek átkutatták ezt a házat, amely 
már hónapok óta lakatlan, a kutatásnak 
azonban semmi eredménye nem volt.

Tüzetes vizsgálat alá vették a trafik helyi
ségét is, arra számítva, hogy esetleges nyom 
elárulja a gyilkos kilétét. így elsősorban a 
kés után kutattak, amelyet azonban sem a 
trafikban, sem pedig a környékbeli utcákban 
nem találtak meg. A helyszíni szemle során 
megállapították, hogy a tettes magához vette 
a pénztárban talált összes készpénzt, azon
kívül nagyobb mennyiségű dohányárut, 
cigarettát és szivart zsákmányolt.

Amennyiben a szerencsétlen asszony által 
leadott személyleirás megegyezik a valóság
gal, úgy remélhető, hogy rövid időn belül 
sikerül a tettest kézrekeriteni. Már a kora 
éjféli órákban valamennyi budapesti és 
környékbeli rendörszobát értesítették a bűn
tettről és a személyleirás alapján keresik a 
támadót.

Az éjféli órákban érdeklődtünk a gróf 
Károlyi-kórházban ápolás alá vett Toperzer 
Margit állapota felől, ahol azt a felvilágosí
tást kaptuk, hogy

állapota rendkívül súlyos, életveszélyes 
és beszállítása óta eszméletét még egy 
percre sem nyerte vissza.

Ilyen nagy érdeklődés. A fővádlottak kihall
gatása után még nyolc vádlott vár kihallga
tásra. Az összes vádlottak kihallgatása után 
— értsülésünk szerint — Patay tanácselnök 

tiz napra elnapolja a tárgyalást,
hogy a tizennyolc vádlott vallomását feldol
gozza az Ítélőtanács. Csak ezután kerül sor 
a monstre-pör 25-ik tanújának kihallgatá
sára. Nagy István bűnügyében

január végén lesz előreláthatóan Ítélet, 
ítéletre január elején kerül csak sor 

Erdélyi bünperében.

ség figyelmét. A bejelentés szerint Adamouits 
Emil magántisztviselő felesége nemrégiben 
megismerkedett Fibi Dezső építész feleségével. 
Fiuiné röviddel megismerkedésük után rálc- 
relte a beszélgetést arra, hogy Adamovicsné be
tegesnek, fáradtnak néz ki és állítólag 

rábeszélte, hogy legyen morflnlsta.
Kijelentette, hogy szerez számára morfiumot és 
ennek fejében előre felvett tőle kél Ízben is 
nénzl. A morfiumszállitóst a legdriazkétebb for
mában akarta lebonyolítani. Megbeszélték, hogy 

a Bazilikában fogja átadni Adamovicsné- 
nak a morfiumot.

Hozott is a számára két üvegei, amelyben fehé
res folyadék volt, címkéje pedig a legerősebb 
méreg orvosi jelével, három kereszttel volt el
látva.

A későbbi adatok szerint Adamovicsné ön
gyilkos akart lenni és

az építész felesége vállalkozott rá, hogy 
szerez n'kl sztrichnint.

Ekkor is abban állapodlak meg. hogy a Bazili
kában találkoznak. Közben azonban a rendőr
ség tudomást szerzett a dologról és

Az egészséges üde arcbőr a hölgyek legdrágább kincse. Ez a 
kincs sikert, — diadalt jelenti Az Elida Favorit Szappan 
rendszeres használatától az arcbőr szebb lesz, mint valaha! 
A legnemesebb parfőm harmatával dúsan átitatott Elida Favorit 
Szappan enyhe és kellemes, kristálytiszta bőséges habja tisztit, 
ápol és üdít.
Egy díszes és ízléses burkolásu, kiadós darab ára . . 80 fillér.

detektívek állottak lesben a Bazilika előtt.
Rövidesen fel is tűnt a két hölgy. Bementek ■■ 
templomba, ahonnan rövidesen kijöttek. Ebben 
a pillanatban előléptek a detektívek, mindket
tőjüket a főkapitányságra kisérték és kihallgat
ták őket.

Flblné, akiről kiderült, hogy morflnlsta, 
elmondotta, hogy nem beszélte rá Adamovics- 
nét, mert az maga kérte, hogy hozzon számára 
morfiumot és sztrihnint. Legnagyobb meglepe
tésre, kijelentette egyébként, hogy nem is szál

Szerelmi légyottból — csekkcsalás
Letiltotta a táncosnőnek adott csekket, meri egy más férfi 

társaságában várta őt a találkán
Rendkívül érdekes csalási bünpert tárgyalt 

tegnap a törvényszék. A vádlott: Kürti Ri- 
hárd egy nagy vállalat volt igazgatója, a vád
lott társ: Hegedűs Jolán táncosnő, a sértett: 
Vajda Sándor, egyik körúti kávéház főpin
cére, a vád: csalás vétsége.

Kürti Richárdot szuronyos fogházőr vezeti 
fel a tárgyalásra.

Három évi fegyházra Ítélte a törvényszék 
egy nagyszabású csalási és sikkasztási bűn- 
perben. Kürti a konjunktúra alatt egyik leg
nagyobb budapesti pénzintézet vállalatának 
volt az igazgatója. Később a konjunktúra után 
önállósította magát, de vállalata összeomlott, 
Kürti ellen egész sereg bűnvádi feljelentés ad
lak be és a törvényszék rövidesen el is ítélte 
3 évi fegyházra.

Az elegáns, sötétruhás Kürti Rlchárd 
mellett ott áll a bíróság előtt a fiatal 
szőke táncosnő: ■ csalási bünper másik 

vádlottja.
Az előzményeket igy mondja el Kürti:

— Az időközben megszűnt Trocadcro mu
latóban ismerkedtem meg Hegedűs Jolán tán
cosnővel. Hajnalig együtt mulattunk s hajnal-

TUNGSDAM

A MEGBÍZHATÓ IZZÓLÁMPA

lított mérget:
a morfium helyett közönséges vizet tett a 
flólába, a sztrichnint helyett pedig ártal

matlan kinint adott Adamovlcsnénak.
A meylepő vallomás után a fioláknt és az állí
tólagos sztrichinnes csomagot átadták a rend
őrorvosi hivatalnak, ahol szakszerű vizsgálattal 
fogják megállapítani, hogy mérget szállított-e 
az építész felesége Fibinét kihallgatása után 
clbocsájlollák és a rendkívül homályos ügyben 
tovább folytatják a nyomozást.

tájban együtt távoztunk el a mulatóhelyről. 
Egyik körúti kávéházba mentünk. Én itt a 
kávéházban egy csekkel adtam ál a kisasszony
nak, majd megbeszéltük, hogy felmegyek a 
lakására. Hegedűs Jolán előre ment, én né
hány perc múlva követtem. Amikor beléptem 
a lakásba, érthető meglepetésünkre, olt a kis
asszony társaságában

egy előttem Ismeretlen férfit találtam.
Hegedűs Jolán bahotázva fogadott, én pedig 
pár pillanat múlva haragosan eltávoztam a 
lakásbál...

Másnap este bementem a mulatóba s vissza
követeltem tőle a csekket.

— A csekk már nincs nálam, ma reggel to
vábbadtam — válaszolta a táncosnő, mire én 
bementem a bankba, hogy letiltsam a csek
ket...

A továbbiakat azután a sértett Vajda Sán
dor, a körüli kávéház főpincére mondotta el 
a bíróság előtt.

— Hegedűs Jolán táncosnő megjeleni egy 
reggel a kávéházban s arra kért, hogy váltsak 
be neki egy csekkel.

Én a csekket beváltottam, átadtam neki 
a pénzt.

Amikor harmadnap azután a nagybank lipót
városi fiókjánál jelentkeztem, nagy meglepe
tésemre kijelentették, hogy a

csekket nem fizethetik ki, mert Ic von 
tiltva.

Ezek után én csalás miatt feljelentettem He
gedűs kisasszonyt és a csekk kiállítóját, Kürti 
Rlchárd igazgatót.

Hegedűs Jolán kihallgatása során azzal vé
dekezett, hogy ö nem akart csalást elkövetni a 
csekk átadásával, hiszen amikor átadta a fő- 
pinrémek a csekket, nem tudta még, hogy 
Kürti azt letiltotta.

Az ügyész vádbeszédében szigorú Ítéletet 
kért.

Kürti védője dr. Virág Gyula védőbeszédé
ben kifejtette, hogy Kilrl.il nem lehet csalásért 
elítélni, mert a csalás legfontosabb tényálla- 
déki eleme: a jogtalan haszonszerzés célzata 
hiányzik a cselekményéből. Azzal, hogy va
laki felmegy egy táncosnő lakására, ott tel
jesen intim helyzetben egy idegen férfit talál 
s n táncosnői ezért nem kívánja honorálni, 
nem követelt még el csalást — fejtegette a 
védő.

A bíróság azonban más véleményen volt s 
Kürti Richárdot Hegedűs Jolánnal együtt bű
nösnek mondotta ki a csekkcsalásban s

Kürtit kéthónnpl fogházra. Hegedű.- Jo
lánt pedig 40 pengő pénzbüntetésre 

ítélte el. Kürti fellebbezett, mig Hegedűs Jo
lán megnyugodott az ítéletben-

Kilrl.il
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— Herrmann mintatér a Ustparoaaág 

védelméről. Karcagról jelentik: Herrmann 
Miksa kereskedelemügyi miniszter vasárnap 
délelőtt Karcagra érkezett, hogy- részivé- 
gyen az illeni ipartestületi székház felavató- 
ünnepélyén. A miniszter kíséretében volt 
Pcrlnku György képviselő. Fritz Géza mi
niszteri tanácsos és Meskó Oszkár, a minisz
ter titkára. A minisztc" ezután megjelent az 
ipar testület díszközgyűlésén. Felszólalásában 
n többi között azt mondotta, hogy a kis
iparosság az az oszlop, amelyre nemzeti 
szempontból feltétlenül szükség van. Le
gyen a kormány politikai programja ma és 
a jövőben bármilyen, cgv pontnak benne 
kell lennie és ez az, hogy védelmezze a kis- 
ipari osztályt

__  Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap uz időjárásról a kővetkező prognó
zis ndli> ki Változóan felhős, szeles Idő 
várható, esetleg erősebb éjjeli lehűléssel.

— Aggodnlmak eloszlatása céljából. A 
Váci-utón mint lapunk más helyén kö
zöljük - beomlott egy újonnan épült berház 
egyik lakásának menyeseit. Emellett a be
ömlőt mellett pillanatra meg kell állni. Nem 
akarunk ebből az alkalomból a prágai és a 
párizsi újonnan épült házak beomlására rá
mutatni. mert minálunk nem történt ház- 
beomlás, csupán egy újonnan épült ház la
kás menyezete szakadt le. Azonban éppen 
az a körülmény, hogy egy újonnan épített 
házban történt a szerencsétlenség, kell 
hogy figyelmeztesse az Illetékes hatóságokat 
arra, vájjon rendben van-e minden az újon
nan épített és épülőfélben lévő házak tájé
kán. Nem hisszük, hogy jogos aggodalmak 
táplálhatók lennének az újonnan emelt és az 
épülő pesti házakkal kapcsolatban. De 
éppen az esetleg mégis felmerülő aggodal
mak és kétségek teljes eloszlatása céljából 
kívánatos volna a most történt szerencsétlen
ség nyomán egy újabb szakszerű revíziót 
tartani az újonnan épült és épülőfélben levő 
házaknál s meggyőződni arról, hogy építé
szeti szempontból megfelel-e minden az elő
irt. szabályszerű követelményeknek. Ha 
másért nem is, de a közönség teljes meg
nyugtatása érdekében üdvös lenne sürgősen 
ez a cselekedet.

— A kultuszminiszter Szegeden. Szeged 
röl jelentik: Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter, aki szombat óta Szegeden tartóz
kodik, vasárnap több látogatást tett. Részi
vett a szegedi ipartestülct uj székházának 
alapkőletételénél, ahol nagyhatású beszéd
ben hangoztatta, hogy az egész országban 
megindult az újjáépítés munkája. Ezután n 
kereskedelmi és iparkamarába látogatott el. 
Itt is nagyobb beszédet mondott és bejelen
tette, hogy az ipán szakoktatás terén nagy
szabású reformokat készít elő. Délután kül
döttségeket fogadott, egyetemi ügyekben 
tárgyalt, tiszteletére a Kas szállóban kétszáz 
terítékes bankettet rendeztek.

— Négy miniszter Baján. Hajáról jelentik: 
Vass József, Scitovszky Béla, Mayer János. 
Walko Lajos miniszterek, Dréhr Imre állam
titkár és több mik referens vasárnap délben 
Kalocsa felől autón Bajára érkeztek. A mi
niszterek érkezését nagy tömeg várta a város
háza elölt, ahol a város és a vármegye veze
tősége, Balku Gyula főispán, Szaboljcvics Du
sán alispán és Vojnics Ferenc polgármester 
fogadta n vendégeket. Vass miniszter először 
a katolikus legényegylet építkezését tekintette 
meg. majd megnyitotta a nemrégiben épült 
tanonc otthont. Utána a közkórházba ment, 
ahol a tervbevett járványkórház és tüdőbeteg- 
pavillon helyét beszélte meg. Mayer miniszter 
a Kamarós-Dunn rendezési tervét és a déli ki
kötő helyét tekintette meg. Scitovszky minisz
ter a főispán hivatalos helyiségeiben fogadta 
a hivatalok vezetőit, valamint BajaszenUstvón 
sörség küldöttségét. A küldöttség Bajawent- 
Istvánnak Bajához való csatolása ügyében ke
reste fel a minisztert. Walko éa Scitovszky 
miniszterek ezután közös tanácskozást foly
tattak a polgármesterrel a rendőrségi költsé
gek, a gimnáziumi építkezés és a régi gimná
ziumnak a város részére történő átvétele ügyé
ben. A miniszterek látogatása egy órakor be- 
lejezödölt. Innen Kalocsára, Vass miniszter 
édesanyjához mentek ebédre és onnan tértek 
vissza Budapestre.

— Zsarolás kísérletéért elitéit artista. Zsaro
lás kísérletének vádjával terhelten állott a 
gyulai törvényszék elölt Békés vármegye egyik 
legtekintélyesebb földbirtokosának közeli ro
kona. Sikérdy Géza budapesti arlisln. A jócsa- 
lódból szármozó tintái arltsla.aki egész Európát 
és Amerikát beutazta, Amerikából visszajövel 
Békésgyuián tartózkodó nagybátyjától levélben 
huuonníByewr, 6lei«r, vénül pedig hé-
romrtrrnígv«r.a« penitfl köveiéit
Irnurgelélekkel. Sikérdy nngybélyje eml.ll . 
gvulai törvényszéken feljelentést tett az artista 
ellen akit zsarolás kísérlete címén vont fele
lősségre a gyulai törvényszék. A törvényszék 
Sikérdyt, bár az ellene szóló feljelentést időköz
ben visszavonták, kéthónapi fogházra ítélte.

nagy sziies
öngyilkossági kísérlete Bécsben

A szőrmebundák áldozata
A szőrroebundadivat 'nálunk épenugv 

mint Bécsben és az egész világon is az ál
talános nagy divatnak hódol. A divattal 
cgvütt szaporodnak a szűcsök is és ezzel 
óriási verseny fejlődik ki közöttük. 
Olyan szakmabeli versengés is, mint a 
háború. A cégek valóságos haditerve
ket eszeinek ki, hogy le tudják henge
relni konkurenseiket. A megvívott 
csaták után itt is vannak áldozalok. A 
győzelem itt is azé, aki terveit nem erő
szakos, hanem ügyesen átgondolt, 
egéséges és Ízléses alapokra fekteti. A 
legelső feltétel természetesen a legol
csóbb bevásárlási források felkutatása. 
Szükséges továbbá, hogy az illető cég 
tőkeerős is legyen, mert mihelyt valaki 
erején felül kezd spekulálni, biztos a 
bukása. Nagy fontossága van végül a 
rezsiköltségek arányos megosztásának 
is, mert aránytalan költséggel dolgozni 
annyi, mint rossz haditervet keresztül
hajszolni.

A Bécsben öngyilkosságot megkísérelt 
szűcs nem tudta felvenni a versenyt a 
többi kis és nagy szűccsel, mert óriási 
rezsivel dolgozott Utolsó ütőkártyaként 
összevásárolt nagy tömeg silányabb 
árut és ezzel kezdett próbálkozni. Ol
csóbb bundákat, sőt, hogy a reklám an
nál nagyobb legyen, zenét és ingyen 
büfTét hirdetett. Nagy volt a tam tam és 
közben a szűcs nem vette észre, hogy 
maga alatt vágja a fát, mert bizony a 
felvilágosodott mai közönségen ezeket 
a túlhajtott költségeket nem lehet be-

— A vád-utcai autó- és kerékpár üsszeütkft- 
zés ügye. Két héttel ezelőtt megjelent „Egy kül
földi nutó a Váci-utcában elütött egy kerék
páros kifutó fiút és el akart menekülni" cimü 
cikkünkkel kapcsolatban a következők közlését 
kérik: „Fabinyi Kntó színésznő automobillá 
nem ütött el a Váci-utcában egy kifutó fiú’, a 
balesetet éppen a biciklista kifutófiu gondatlan
sága okozta, aki hátulról nekihajtott az auto
mobil balkerekének. A baleset nem járt komoly 
következményekkel, amennyiben n kifutófiu 
saját lábán távozott s nem volt szükség orvosi 
beavatkozásra. Az ügyből kifolyólag nem indult 
meg kihágást, illetőleg bűnvádi eljárást. Az autó
ban Fabinyi Kató ült nővérével, Czell Benőné
tek Egyikük sem cigarettázott s nem viselt 
monoklit. Megjegyezni kívánjuk, hogy a közölt 
cikk tartalmával távolról sem akartuk a kül
földi autó utasait sérteni és kötelességünknek 
tartjuk leszögezni azt is, hogy az autóbaleset 
egyes részleteire vonntkozólag tévesen infor
máltak.

— Ottó mibe Bécsben. A Korrespondcnz 
Herzog jelentése szerint n császárhű nép
párt ma Károlv excsászár legidősebb fiá
nak. Ottónak Í6-ik születésnapját a kapu
cinusok templomában adott misével ünne
pelte meg. Minthogy a tervezett propagáló 
felvonulást a hatóságok nem engedélyezték, 
a párt koszorút helyezett el József császár 
síremlékére. Ez alkalommal itt Wolff ezre
des mondott emlékbessédct. A rendőrség 
széleskörű óvóintézkedéseket tett az esetle
ges tüntetések megakadályozására.

— Kitüntetés. Toldi Szabó Lászlót, a 
Toldi Motorear Traiding Co. rt. alelnökét, 
főméitóságn Lnrcto és Rccanati Püspöke a 
Pápa őszentsége nevében a Loreto-rend 
clsőosztályu nagykeresztjével tűntette ki és 
kinevezte a Szent Szűz tiszteletbeli kama
rásává és őrévé.

— Stefan Zwclg uj könyve. Három kis re
gény: ez a tartalma Stefan Zivetg magyarul 
most megjelenő uj kötetének. Az érzések zűr- 
Kward-nak. Három különös történet .egyik ax 
előkelő tudásu és nemeslelkü tudósról szól, akit 
azonban titkos, gonosz lelkierők lerántanak a 
szennybe, másik a tisztességes életű uriasszony- 
ról, akit valami érthetetlen és megfékezhetellcn 
belső hatalom nrra kényszerít, hogy egy Jött- 
ment idegen férfit kövessen, a harmadik az el- 
hidegült feleség és már idegennek született 
könnyüvérü lány között idegonül halódó, pusz
tuló apaszlvről. A Frankit n-Társulat Jó szolgá
latot tett a magyar olvasóknak, amikor Zweig 
e könyvét ismert vállalatában, a Külföldi Be- 
gényirók-baa megjelentette. A fordítással pedig 
Kiss Dezső végzett elismcrésreméltó munkát.

— A Váci-utca szenzációja. A Rózsa szücs- 
áruház, lapunk mai számában egyoldalas mű
vészi hirdetése árulja el, olyan bundavásárt 
rendez, amilyenre Magyarországon még nem 
volt példa. Külföldön már igen Ott nemcsak 
példa volt rá, hanem egyenesen megszokott 
dolog az ilyen árusítás, amit évente egyszer 
megrendez minden jól vezetett áruház Most 
már itt Is meg fogják tanulni az emberek. 
Megtanulják, mert liVni fogjók, hogy Rózsa 
bundnvásárán valóban a legclsőrangii anyag
ból készült gyönyörű bundák kerülnek forga
lomba olyan áron, amilyeneket bundával kap
csolatban Magyarországon még nem is hallot
tak említeni. Hogy ezek mégis reális árak, azt 
garantálja a Rózsa cég tradíciója és biztosítja 
rengeteg külföldi példa. A mai hirdetés ötle
tesen gondoskodik azokról is. akik nem ro
hanhatnak holnap rögtön a Rózsa áruházba 
megnézni az olcsó bundákat. Minden bunda 
meg van számozva s a vidékieknek csak egy 
számot kell Imi, megküldik neki n kívánt 
bundát. Ha pedig ez esetleg nem felelne meg, 
a bundát visszaveszik és pénzét vÍMsagdják. 

hozni. Hiába volt minden erőlködése, 
mert még az olcsón hirdetett árut sem 
tudta olyan olcsón adni, mint a többi 
szűcs. A közönség végighallgatta a ze
nét, elfogyasztotta a sandwichcket, meg
nézte a bundákat és — másutt vásá
rolt, mert úgy látta, hogy a nagy hű
hóval és óriási költséggel megrendezett 
árusítás szemfényvesztés volt, hisz 
másutt ugyanezért az árért megbízható 
szolid árut kapott.

A szörmebundát vásárló budapesti kö
zönséget még kevésbé kellene hasonló 
esetben félteni, mert egyrészt igen he
lyes Ítélőképessége van, másrészt védi 
a mi közönségünket a ..Magyar Szűcs
mesterek Országos Egyesülete**  is, 
amely az ilyen selejtes szőrmeárut véd
jegyével nem látta el. A magyar közön
ség, mely a védjegy megjelenése óta 
határozottan kívánja, hogy *11110000  
bundán védjegy is legyen, a nem véd
jegyezett szőrméhez még csak hozzá 
sem nyúl. Igen megnyugtató jelenség 
továbbá, hogy a magyar közönség az 
üres trűkökkcl dolgozó cégeket egyéb
ként is kerüli és magát félrevezetni 
nem hagyja.

így történt a bécsi M. B. nagy, ismert 
szűcs cég tulajdonosával is. A tervet el
készítette, harcba indította olcsó bun
dáit, zenéjét és sandwicheit,, de mert a 
terv rossz volt. — a csatát elvesztette 
és maradt csupán az öngyilkossági kí
sérlet.

— Vívóterem lett a legrégibb pesti mulató
ból. A rossz gazdasági viszonyok jele, hogy 
végérvényesen kevesebb lett Budapesten 
egy híres éjszakui mulatóval: megszűnt a 
legrégibb éjszakai szórakozóhely, a Casino 
de Paris; vívóteremmé és torna iskolává ala
kult át. Az ismert Lovas-vioóiskola költözött 
a Révay-utcai mulató helyére. A mulató 
színpadából ring lett, ahol boxolni tanulnak, 
a szeparékat és páholyokat vivő- és torna
öltözőkké alakították ét s a pezsgős éjsza
kákról nevezetes nézőtéren a Casino de 
Paris parkettjén pedig néhány nap óta a 
legnemesebb magyar sportnak, a kardvívás
nak hódolnak.

— A kertészek vasárnapi kongresszusán a 
földmlvelésUgyl államtitkár tiltakozóit ■ túlsá
gos behozatal ellen. Vasárnap nyílt meg az első 
országos magyar kertészeti kongresszus. A kon
gresszust, amelyen nagyszámban jelenlek meg a 
fővárosi és a vidéki kertészek, gróf Ambrózy 
Lajos rendkívüli követ, a kongresszus elnöke 
nyitotta meg. Magyar Károly dr. földmivelés- 
ügyl minisztériumi államtitkár beszédében han
goztatta, hogy annak ellenére, hogu a magyar 
gyümölcs a legvitamindusabb, mégis óriási meny- 
nyiségü sokkal kevesebb vitamlntartatmu kül
földi gyümölcsöt fogyasztanak az országban.

A nagy tetszéssel fogadott felszólalás után dr. 
Darvas Ferenc gazdasági főtanácsos méltatta a 
magyar kertészet fontosságát A kongresszusi 
megnyitó ülés után a kongresszus tagjai megte
kintették az Iparművészeti Múzeumban rende
zett virágkiállítást, amelyen Auguszta főherceg
asszony és József főherceg is megjelentek. Déli 
egy órakor a kongresszusi tagok bnnkettre gyűl
lek egybe a Tiszti Kaszinó éttermében, délután 
pedig a szakosztályi üléseket tartották meg.

— Rendezik a gázgyár és ■ szénkcrcskedők 
közötti vitás Ügyet Vasárnap a KÉKOSZ helyi
ségében gyűlést tartottak a fa- és szénkereske
dők, amelyen Latinák Jenő, a KÉKOSZ orszá
gos elnöke megnyitójában elmondotta a fa- és 
szénkercskedök panaszait, amelyek közül leg
sérelmesebbnek azt tartják, hogy a fővárosi pol
gárok adójából fentartott gázgyár valóságos 
szénkiskereskedést nyitott. Ezután Schwlmmer 
Mihály előadja, hogy a gázgyárban már utasí
tás történt, hogy a KÉKOSz fa- és szénkeres
kedői szakosztályával kezdjék meg a tárgyaláso
kat a kicsinyben való árusítás megfelelő rende
zése céljából. Egyben javaslatot nyújt be, hogy 
a KÉKOSz vezetősége járjon el a gázgyár nagy 
konkurrcnciája ellen. Dr. Pősta Sándor felszó
lalása után a gyűlés véget ért.

— Gramofonlcmczkölcsönzés. Naponkint 40 
fillérért kedvenc hanglemezét hallgathatja. Első 
Fővárosi Gramofon Hanglemez Kölcsönző és 
Knrbanlnrtási Vállalat, Erzsébet-körut 44, I. 
em. Telefon: J. 399—50, érdeklődőknek kész
séggel nyújt felvilágosítást.

— Akar ön egy kellemes karcsú külsőt? 
Vegyen néhány „Svenska" svéd fogyasztó Hab
fürdőt, mely minden drogériában és patikában 
beszerezhető P 3.80 árban. Egy kúrára 0—8 
fürdő elég s helcnként 1—2-szer használandó. 
Diaelát nem kell tartani, ehet, amit aknr. Tel
jesen ártalmatlan gyors fogyasztó-, soványitó- 
szer. Ha valahol nem kapja, forduljon azonnal 
a központhoz: Mihály Ottó győgyárunagy- 
kereskedés. Budapest, VI., Podmantczky-u. 43.

— „Neotechnikum" állandó kiállítás nyílt 
meg a napokban. A kiállítást VII., Vörös- 
marty-u. 5. sz. alatt igen előkelő és nagy
számú közönség jelenlétében Becaey Antal 
kormányfőlanácsos nyitotta meg.

Zálwétíákal,
staaar 11.

Neotechnikum
egészségögyt- Záx-. villamos-cikkek 

állandó kiállítása 
(Özemben bemutatva — belépődíj nincs) 

Budapest, VII, Vörösmarty-u. 5
(Magyar Színháznál)

— Elfogták a rökkel postarablót. Szegedről 
. elentik: A nyáron történt, hogy ifjú Vandlik 
dihály ki akarta rabolni a rökkei postahiva
talt. Tervében azonban megakadályozta Gás
pár József vámőrszázados, mire Vandlik elme
nekült és az öl üldöző századost életveszélyesen 
megsebesítette. Vandlik megszállt területre me- 
nekült, majd visszajött, hogy meglátogasa Med- 
gyesházán lakó szüleit. A csendőrség megtudta 
a dolgot, körülkerítette a házat és a postarablót 
sikerült elfogni. Ifjabb Vandlik Mihályt letar
tóztatták.

— Mn tárgyalják Szósz Elek rendőrkapitány 
bűnügyét. Ma reggel kerül a büntet öt örvényszék 
elé Szász Elek dr. rendőrkapitány a főkapitány
ság házi étkezőjének súlyos vádakkal gyanúsí
tott volt vezetője. Vele együtt vádat emelt az 
ügyészség Soltész fólián és Leiül Henrik az 
Akna Részvénytársaság két ignzgatója ellen is. 
A SzemdÁMnnács tárgyalja az izgalmas jelenetet 
ígérő bűnügyet.

— Kibővítették n Vás-ntcnl Népházat. A Vág. 
utcai Népház nz utóbbi Időben már csak nehe
zen tudott nz igényeknek megfelelő működést 
kifejteni. Főnén ezért most renoválták és uj 
’ntézménvekkel bővítették. Bölcsődét, munka
iskolát létesítettek, megnagvobbitották a szín
padot, a könyvtárt, restaurálták a hálótermekéi 
és az étkezőt. Az átalakított Népház ui intéz- 
ménveit ma délelőtt mutatták be a sajtó kép
viselőinek. Az ünnepi aktuson a népjóléti mi
nisztériumot Fekete Béla miniszteri tanácsos, « 
fővárost Bercell Jenő tanácsnok képviselte, ott 
volt Halász Elemér V. kerületi elöljáró és a 
törvényhatóság számos tngja. Lázár Ferenc, 
elnök üdvözölte a megjelenteket s köszönte 
meg a Népháznnk nyújtott támogatást

Ami a férfiakat 
legjobban 

érdekli
Ha kevés pénzért elegánsan aknr ruház 

kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó 
mester férfiszabóüzletét, Rákóczi-ut 50., 
ahol férflruhát vagy télikabátot készítenek 
rendelésre mérték után, többszöri próbával 
finom szövetekből «0, 90 és 100 pengőért. 
Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezen 30 év, 
óta fcnálló cégre

— Megtámadták a detektívet. Gyuláról je
lentik: Életveszélyes helyzetbe került az el
múlt éjszaka a gyulai államrendőrség egyik 
delektivje. Sefcstk István államrendőrségi de
tektív a vasárnapra virradó éjszaka észre
vette, hogy az egyik gyulai kávéház előtt két 
fiatalember biciklit akart ellopni. Le akarta 
tartóztatni a két tolvajt, de azok a nép te len 
utcában ellenszegültek, letcperték a detektívet 
s ütlegelni kezdték. A detektívet szorongatott 
helyzetéből a járókelők mentették ki, akik ■ 
két biciklitolvajt, Pálinkás Mihályt és Mikő 
András csabai gazdát lefogták, amíg rendőrök 
érkeztek a helyszínre. A rendőrök a két bi
ciklitolvajt bekísérték a rendőrségre, ahol az 
eljárás ellenük lopás és hatósági közeg elleni, 
erőszak elmén megindult.

— JólesO meleg, vidám, gondolatok, meghitt 
hangulat, — mindez egy csésze teátóll És mily, 
könnyűszerrel átengedhetjük magunkat gyak
ran ennek a pompás élvezetnek. Meinl ujter« 
tea a — legjobb!

—- „Khasana**  csókálló arcrongc is létezik^ 
melyet csók, vagy víz nem vesz le.

— Az Ernst-muzeum XXXIX. aukciója. V*4  
sárnap nyílik meg az Ernst-muzeum XXXIX. 
aukciója, amely főúri birtokból származó' 
ezüstgyüjteményl, Benczúr Gyula és Kcszler Jó
zsef hagyatékának műtárgyait, valamint más 
főúri és magánbirtokból származó műtárgyat 
bocsát kalapács alá Az aukció pompás kataló
gusa már megjelent és ez a katalógus nemcsak 
az aukciós anyag gazdagságában, hanem kiállí
tásának pompás külsőségeiben is a külföld nagy, 
aukcióinak katalógusaira emlékeztet.

— Ofa Holzlndustrle A.-G„ Gcnf. Folyó h/> 
10-éin tartotta az Ofa Genfijén VI. rendes évi 
közgyűlését Róbert Julliard elnöklete alatt. A 
közgyűlés úgy határozott, hogy nz 1,758.747 38 
frank tiszta nyereségből 220.000 frank a rendes 
és 180.000 frank a kiilön-tarlalékalaphoz csa- 
toltassék, míg a 6. számú szelvények 5.50 
frankkal (U%a múlt évi 9%-kal szemben),vál
tassanak he, levonva ebből 3%-ot a svájci szel- 
vényadóérl. A szelvények folyó hó 17-től vál
tatnak be a Coniploir d'Escomptc de Gwevo 
intézetnél Genfijén és Zürichben, Blnnknrt & 
Co. bankháznál Zürichben, Hnrdy & Co bank
háznál Berlinben, a Magyar Országos Központi 
Takarékpénztárnál Budapeslen, az Osterr. Credit 
Anslalt és a Niedcröslcrr. Escomplc Gcsell- 
schaft intézeteknél Bécsben.

— Megjelent n Kallós Kompasz második ré
sze két kötélben, több, mint 1000 oldal lerje- 

1 delemben. A Pesti Tőzsde kiadásában és Kallós 
János szerkesztésében most jelent meg Rt 
1028/29. évre szóló „Gazdasági, Pénzügyi és 
Tőzsdei Kompasz" második része két kötetben. 
Ez a két kötet magában foglalja az ösies bu
dapesti és vidéki ipari, kereskedelmi, mezőgaz
dasági és közlekedési vállalatok, biztositő inté
zetek, itb. legújabb és legpontosabb adatait. A' 
második rész szerkesztési zárlata 1028 novem
ber 10-ike. A leközölt adatok a legpontosabbak 
és a legtökéletesebbek, mert minden részvény
társaság önmaga ellenőrizte adatainak helyes
ségét. A teljes négy kötetes kompasz ára 50 P. 
Megrendelhető a Pesti Tőzsde kiadóhivatalé*  
hnn, Budapest, IV., Váro«hóz-utca 0.

"ren’f el'ftTóí^Síem IS?? 
ae’c részó’-r fZ' St ttf. 
vanw'-altat. RnndeVM 
égés- nap. R»lráail-Of »t.I. MB.1. kókMMlaaa**
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A banKhivatainoMJűi lett soííör 
trageaiaja

mérgét ivott, azután teiaKasztotta magát a Debrecen-szállöban 
Fruppinger Lajos adóhivatali főigazgató lia

Vasárnap délután tragikus öngyilkossá
got fedeztek fel a Rókóczi-uti Debrecen 
szállóban. Néhány nappal ezelőtt szobát bé
relt egy jólöltözött fiatalember, aki Frup
pinger Lajos nyíregyházai banktisztviselő 
néven jelentette be magát. Fruppinger autón 
érkezett a szálló elé és miután szobát nyit
tatott magának, az autót elvitte a Generál 
szerelőműhelybe, ahol elmondotta, hogy út
közben az országúton összeütközött a gép 
egy parasztkocsival és megbízta a vállalatot, 
hogy javítsák ki a hibákat.

Fruppinger tegnap a kora esti órákban 
szobájába tért cs a személyzet legnagyobb 
meglepetésére ma délutánig nem jelentke
zett. Gyanúsnak tartották a hosszú elmara
dást, kopogtattak az ajtaján, majd mikor 
nem kaptak választ, betörték az ajtót. A 
szobában megdöbbentő látvány tárult elé- 
jak:

a rézágy rudjára hurkolva, félig gug
goló helyzetben, fölakasztva, holtan ta

lálták Fruppinger Lajost.
Nyomban telefonáltak a főkapitányságra, 
ahonnan rendőri bizottság szállott ki. A 
rendőrorvos megállapította, hogy az öngyil
kos ember még tegnap este ismeretlen

mérget Ivott, azután . még volt annyi 
ereje, hogy zsineggel felakasztotta ma

gát a rézágy rudjára.

Az asztalon négy búcsúlevelet találtak. Ezek 
közül egyiket Budapesten élő feleségének,

Negyvenezer pengőre 
hamisította az ötpengős 

takarékkönyveket
Több kereskedőt megkárosított a hamis 

betétkönyvek kel
Az utóbbi időben több feljelentés érkezett 

a rendőrségre egy veszedelmes szélhámos 
ellen, aki ravasz trükkel több vidéki nagy
kereskedőt becsapott.

Nemrégiben megjelent Szekszárdon egy 
jólöltözött, jó fellépésű férfi, aki Schwartz 
Sándor budapesti vállalkozónak mondotta 
magát. Sorra járta az ottani nagykereskedő
ket és különféle, nagy jövedelmemmel kecseg
tető üzleteket ajánlott. Kijelentette, hogy a 
lebonyolításhoz pillanatnyilag nincs elég 
készpénze,

hajlandó azonban nagy-összegű takarék
könyvet letétbe helyezni.

Elsőrangú budapesti pénzintézetek bank
könyveit mutatta fel.

A megtévesztett kereskedők valamennyien

7 miélen
Tenntsflanel  -.85
Pongyolaflanel. T90
Doublilanel miauké______ __ 2,8°
Selyem Matlasse barlient ".{J, 2-60 
Selyem Matlasse barhent -95

Mo'óselyem ____ 190
Cordbársonyr„g,^ ____ 360
Japone selyem __ 298
Creppe de schine "1 6-7B
Georgette nelyern kitflnö minőségben — — — 6

Erösszálu pamutvászon____ -.80
la slífon mely mlndenro alkalmai------ — —

la ágynemű vászon _ 1W
Ágynemű damast 220
Lepedővászon 220 

Kién íelsorolt ilkkek, decire hitélet en olcseitguknek, mln«,4oH®B 
mlncrenten e lejlobeek.

UlSnvStelee migrénnél leiket k«.te*3n»enteeen  nt’lllunkl 
MlndennemO miredekok (lenatcIOi olced eruel'teal

másikat nővérének, harmadikat pedig édes
apjának. a nyíregyházai adóhivatal fő
igazgatójának címezte. A negyedik levelet a 
rendőrségnek küldte. Ebben kéri, hogy kí
méletesen értesítsék öngyilkosságáról az 
édesapját és holttestét szállítsák Nyíregy
házára.

Az öngyilkosságnak tragikus előzménye 
van. Fruppinger, aki elveszítette állásál, 
többé nem tudott szakmájában elhelyez
kedni. Szenvedélyes autóvezető volt és mi
vel nem akart munkanélkül élni, soffőr lett 
a nyíregyházai Balaton szállóban.

Az egykori banktisztviselő a szálló autó
ján vitte a vendégeket.

Nemrégiben azzal bízták meg, hogy a szálló
tulajdonos vadonatúj autóján vigyen egy 
vendéget Debrecenbe. A várt időre nem jött 
meg, hanem egy távirat érkezett Nyíregyhá
zára, amelyben jelentette gazdájának, hogy 
Debrecenben fuvart szerzett és ezzel Csong- 
rádra megy, ahonnan néhány nap múlva 
visszatér. Ettől kezdve azonban nem adott 
életjelt magáról. Ugylálszik, útközben össze
ütközés történt, a vadonatúj gépet megron
gált állapotban felhozta még Budapestre és 
odaadta kijavítani,

a baleset azonban annyira elkeserítette, 
hogy öngyilkosságra szánta magát.

A tragikus véget ért Fruppinger Lajos holt
testét kívánságához képest Nyíregyházára 
szállítják.

nagyobb összeget adtak át a közös üzlet 
lebonyolítására Schwarznak,

aki letétben hagyta náluk n betétkönyveket. 
A kereskedők azután várták, hogy újra je 
lentkezzék, többé azonban nem adott élet 
jelt magáról.

Az üzletfelek ekkor a budapesti bankok
ban fel akarták venni a Schwartznak át 
adott összeget, de

kiderült, hogy a betétkönyvek hamisak.

Schwarfz Sándor valamennyi betétkönyvre 
öt pengőt helyezett el és az összeget ügyesen 
kijavította negyvenezer pengőre. A megkáro 
siott kereskedők feljelentésére most ország
szerte körözik az állítólagos Schwartz Sán
dort

fa paplanlepedövászon 3-2'
Gyapjnkazán nármely winben, 80 om svélee 3'50 
Gyapjnkazán Ia,„u. 520
Gyapjú divat Ka soha Sí” “‘.ííiíí'í’ 575 
Dlvatkockás gyapjú Velin X”, ♦“ 
Divat gyapjú Compose 550
Gyapjú Compose » „ _ 8-80
„yapju eolin ... «» ™ -,i». 4 40 
Gyapjú eolin X"" - 7-60
Nehéz Ottománkabát O80

kelme 140 om nélet. cealt barnában ős feketében 57

Kitűnő teveszőr !XX'Í.12 
Doubl néi kabát 13M
Posztó női kabátra ff" 16™
Férfi kabátra való DoablíXali” 9-80
Pérti kabátra való Doubl ,A80

kelme. 146 cm széles, egósi finom minőség . ■

KÖNYVu

A váci fegytózban meghalt a 
tizenötévi {egyházra ítélt 
feleséggyilkos dijbirkozó

Tüdővész pusztította el a hatalmas embert
Elénk emlékezetben él még az a kegyet

len gyilkosság, melyet Forró István nyom
dászsegéd, hivatásos dijbirkozó követeti el 
Budán 1923-ban. Egyetlen ökölcsapással 
megölte feleségét, akinek holttestét azután 
egy utazókosárba rejtette el

A gyilkosság után Forró két hölgylsmc- 
r ősé vei két nap és két éjjelen át mula
tott a holttest mellett, majd amikor 
vendégel eltávoztak a lakásból. Forró a 
kosarat kicipelte a Bástya tövébe és el

ásta.
Néhány nap múlva a rendőrség Forró 

Istvánná titokzatos eltűnése ügyében nyo
mozást indított és ez rövidesen meglepő 
eredménnyel végződött. Forró István a 
kihallgatása során ellentmondásba kevere
dett és beismerte, hogy ö gyilkolta meg a 
feleségét. Elmondotta, hogy közte és fele
sége között napirenden voltak a civakodások 
és a gyilkosság reggelén is az asszony he- 
r>e« féllékcnységi jelenetet rögtönzött. Eb
ben az izgalmas hangulatban támadt az 
asszonyra, akit

egy ökölcsapással megölt.
A hatalmas termetű rabiátus gyilkos a 

főtárgyaláson is azt mondotta az elnöknek:

Nagyszabású csalás után 
megszökött Budapestről egy 

ál-gyáros
Egész sereg munkást vett lel, akik köveket kalapáltak 

és a hitelezők portékáit nyomban tovább adta
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon egész 

sereg munkás telt feljelentést. Egyszerű, pa
raszti emberek voltak a feljelentők, akik el
mondották, hogy négy hét óta dolgoznak a Rei- 
tér Ferenc-utca 6. szám alatt lévő Szalay Ist
ván kőárugyárban, de fizetést mind a inai na
pig nem kaptak s amikor’szombaton bementek 
a gyárba, a legnagyobb meglepetésükre túrói 
értesüllek, hogy a gyárfönök megszökött Buda
pestről.

Alig távozlak el a munkások, amikor újabb 
feljelentés érkezett a főkapitányságra Szalay 
István ellen.

Egy budapesti mészkőgyár többezer pengős 
csalás miatt tett feljelentést a Rciter Fe- 

ren-uteal gyáros ellen.
A feljelentés szerint Szalay István heteken ke
resztül készülődött bűnös manipulációjának 
végrehajtására és több nagy budapesti gyár su 
lyos megkárosításával szökött meg Budapest
ről.

A rendőrség megállapitotlta, hogy 
a Relter Fcrenc-utcal gyár tulajdonképpen 

egy ál-gyár volt,
ahol soha produktív munkát nem fejtettek ki 
és csak arra volt jó, hogy a hitelezőket megté
vesszék. Néhány hónappal ezelőtt rendezte be
„gyárüzemét" Szalay István, aki egy egész se
reg kőmunkához nem érlö munkást alkalma
zott. Ezeknek a munkásoknak az volt a dol
guk, hogy reggeltől estig az üzem udvarában 
és a miihelyben üllek és mindenféle nagy kö
vek elölt kalapácsoltak. Eközben a gyári iro-

fLuozfitté'r-eté'rf’
^még /
■nem Aapeti iíym tlítnMiAU .

’!$. mi .sllteménye$fiiinyvün£'*
150 kitűnő cukrásziűíeménu , 1G2 kép !

Beszerezhető minden fűszeresnél és szövetkezetben S| 
fillérért. vaou bérmentve megküldi SO fillér posta- 
be'luea bek ildése ellenében a Váncza sülöporgíjdr. 

Budapest, Vili., Tavaszmező-utca i.

— Ne tessék a bilincseket levétetni ró*  
lám, mert nem állok jót magamért. Olyan 
erős az öklöm, hogy egy csapással egy bikát 
is le tudok ütni és ha méregbe jövök itt is 
összetörök mindent. A tanácselnök hono
rálta a vádlott kérését és ez volt az első 
eset a magyar igazságszolgáltatás történe
tében, hogy a vádlott összebilincselt kézzel 
állt a bírái előtt.

Körülbelül két évig húzódott a bünper, 
végül

a Kúria 15 évi fegyházbüntetéssel súj
totta a hitvesgyilkos Forró Istvánt, 

aki a váci fegyházban kezdte meg a bünte
tésének kitöltését.

Baumfeld Lajos dr.. Forró István volt 
védője most kapott értesítést a váci fegy- 
ház gondonokságálól, amelyben közölték*  
Hogy

a fcleséggyilkos dijbirkozó a fegyház
ban tüdővészben elhunyt.

Ugylátszik a rendkívül nagyerejü és egész
séges ember szervezete sem tudott ellent- 
állni a gyilkos kórnak: a tüdővésznek, 
amely éveken keresztül sorvasztotta és vé
gül végzett a nagyerejű fegyenccel.

dót sűrűn látogatták az ügyfelek, azoknak ax 
lehetett a véleménye, hogy Szalay gyára első
rangú üzem. Fz történt a feljelentést tevő gyár
ral is, melynek főtisztviselője amikor megje
lent a gyárban és látta az üzemben lévő nagy 
helyiséget, minden további nélkül Szalay Ist
ván rendelkezésére bocsátott többezer pengő 
értékű árut, amelyet aztán a megszökött Sza
lay István értékesített. Négy hétig folytatta igy, 
üzelmeit Szalay István, mig végül is 

megszökött Budapestről,
mert a munkások a fizetésük miatt már a mull 
héten fenyegelőleg léplek fel ellene és igy 
előrelátta, hogy vakmerő szélhámossága rövid 
idő alatt ki fog derülni.

A rendőrségen minden intézkedést megtettek 
a megszökött ál-gyáros clfogatására.

MEINL 
UJTERMÉSŰTEA 

KELET VIKÁfiA
legfinomabb vá'ogatott indiai és Kína! 
fajták kever ke. ízben illatos, felöntése 
sötét H angol Iont P 4410
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SZÍNHÁZ -MOZI
Húsz százalékkal emeli az állam 
az Operaház és a Nemzeti Szin

ház tagfainak nyugdijait
A Színész Szövetség húszezer pengőt kap 

a Színész-szanatórium céljaira
Az Operaház és a Nemzeti Szinház nyug

díjasai már régebben mozgalmat indítottak 
az ötvenkét százalékos nyugdijuk feleme
lése érdekében. Az öreg színészek és éneke
sek, akik jelenleg rendkívül rossz viszonyok 
között élnek, több beadványban hangsú
lyozták, hogy nyomoruk immár tűrhetet
lenné válik. A napokban a kultuszminisz
térium ebben az ügyben ankétra hívta ősz- 
sze az érdekelteket, amely ankét meglepő, 
váratlan eredményt hozott. A kultuszmi
niszter elhatározta, hogy

az 52 százalékos nyugdíj helyett ■ 
legközelebbi költségvetési évben már 
72 s/áznlékos nyugdijat fog folyósítani 
az állami színházak nyugdíjas tagjai 

részére.
Á kultuszminiszter akciójától teljesen

függetlenül, a székesfőváros illetékes ügy
osztálya is elhatározta, hogy végre a beteg 
fővárosi színészek segítségére siet. A Szi- 
nészszövetségnek ugyanis régi terve volt 
már, hogy fölépíti a színészek üdülőtelepét, 
amelyre a népjóléti minisztérium már 

kétszázezer pengőt helyezett kilátásba.

A főváros illetékes ügyosztálya elhatározta, 
hogy a népjóléti minisztérium támogatásá
hoz a főváros is hozzájárul és még a jelen 
költségvetési vita során

20 ezer pengőt kéri a közgyűléstől a 
színészek szanatóriumának támogatá

sára.
Ezt a húszezer pengőt évenktnt beállítják 
a költségvetés tételei közé addig, ameddig 
ennek szüksége mutatkozik.

a világ legnagyobb operensikerét

Fővárosi Operettszinház

1O UTOLSÓ ELŐADÁS:
120 KHOKODllES
Cap. Wall bámuiatbaejtő szeiiditése

3 Swlfts, amerikai zsonglőrök — Nathano Bros, humoros gör
korcsolyázók — Kotányi-nővérek, zongora-virtuózok 3 zongo
rán — SchulatoSís tánebravurjai — Eékeify László — Nana 
de Herera — Wong Chio Ching, kínai csoport — MissAthea a

ROYAL ORFEUMRAN
Kezdete 8 órakor. Telefon: J. 421—08.

AZ UJ HÉTNEK IS 
A LEGKEDVESEBB FILMJE A

HUSZÁRCSINY
FÓRUM CAPITOL

Bölcsődal
A farkas

Mary Dugan bünpöre
a legnagyobb sikerek a VÍGSZÍNHÁZ e heti műsorán

A VÁROSI SZÍNHÁZ ESEMÉNYEI:
AMILANOISCALAEGYÜITESÉNEK 

VENDÉGJÁTÉKA
Ma hétfőn Latnmermoorí Lucia
Szerda, november 21 Faust
Pénlek, nov. 23. Rigoletto
Hétfő, nov. 26. Bohémélet

Kedd, csütörtök, szombaton és 
vasárnap este 

Orfeusz a pokolban 
Ella libák felléptével. 

Legdrágább hely 6 pengd

zongorát Pionmot
EfSBl.. Reményi a, 
a Zeneművészei! Fő skola házi hang- 
szerészénéi, Budapest, Király-utca

Legkedvezőbb fizetési feltételek. JSoRr

SZÍNHÁZI napló
A zenekritikusnak, ha Jack Smith ma esti 

koncertjéről akar beszámolni, félre kell 
állania és átadni a szót a közönségnek. Jack 
Smith, ez a rendkívül, jómegjelenésü szim
patikus fiatalember, pompás előadói kész
séggel suttogott, illetve recitált el egy sereg 
angol „song"-ot. A sanzonokat gramofon
lemezeiről már jól ismerjük, igy nem csoda, 
ha a távolabb ülő közönség is élvezettel újí
totta föl régi ismeretségét. A parfömfelhőbe. 
ragyogó toilettekbe burkolódzott dámák 
(köztük egy-két primadonna is) akik ha le
hetett volna a suttogó bariton torkába vál
tották volna meg jegyeiket, kedvtelve sut
togtak, sőt fütyültek a filmbonviván külsejű 
előadó után, akinek ma este határozott si
keté volt. A produkciók végén állva is tap
soltak és követelték a szép Jack ráadását. 
Jack engedett a kedves invitálásnak és kel
lemes artistamutatványával tovább szóra
koztatta a közönséget. Jack Smith bemutat
kozása tehát sikerült.

A kormányzó tegnap este -kíséretével meglá
togatta ar UFA filmszínházat, ahol a Ma

gyar Rapszódiát játszók. Az előadást a legna
gyobb figyelemmel és érdeklődéssel nézte vé
gig, majd magához kérette Székely Jánost, a 
filmscenárlum szerzőjét. Melegen gratulált a 
fiatal magyar berlini írónak, de a gratulációból 
bőven kijutott Wilhelm Carot-nak, a berlini 
UFA igazgatójának, Rákosi Sándornak és Pász
tor Bélának, az UFA budapesti igazgatóinak. 
Az UFA stílusos portáljáért és előcsarnokáért 
pedig Várady Tihamér dekoratőr művész ka
pott elismerő szavakat .
r\ecember 22-én tartják a Városi Szinház kö- 
U vetkező -premiérjét. Békcffy—Lajtai ope
rettje: a Párisi divat kerül színre. Mivel bősé
ges idő áll rendelkezésükre, egy hét óta mást 
sem csinálnak a Várost Színházban, mint Ló
ránt Vilmos főrendező vezetésével ötletkereső 
olvasópróbát tartana’- a darabból. A szereplők 
szépen kőrülülik Lóránt Vilmost és a szerzőket, 
minden jelenetnél megállónak, hogy azt szín
padi hatás dolgában a végsőkig kihasználják. 
A pesti színháznál ez tetjesen uj rendszer, de 
biztosan célra vezet. Az operett főszereplői: 
Biller Irén, Zilahy Irén, Király Ernő, D'Arrlgo 
Kornél és Érckövg László, aki egy urldivatke- 
reskedő segéd alakjában egy filmburleszkszerü 
figurát fog játszani.
7LT a este tartották meg Prágában Kálmán 

Imre „Chikagói hercegnő" cimü ope
rettjének premierjét. A hozzánk érkezei! 
hiányos jelentések a darab sikeréről számol
nak be.

O zerdára tűzték ki az Operában a PH- 
tangó kisasszony előadását, amelyben 

Rétié Gabinal:, mint Bulterfly-nek kelleti 
volna debütálnia. Az Operaház fiatal drámai 
szoprán primadonnája el is készült a nagy 
munkát igénylő szerep betanulásával, azon
ban az Opera „technikai okokból" két hét
tel kitolta az érdekes Pillangó kisasszony 
előadás dátumát. Az Operában különben 
szombaton délelőtt tartották meg a Schu- 
bert-centennáriumra előkészített kis opera 
és balett főpróbáját. A Dohnányi-balett 
rendkívül Ízléses és pompás produkció.

A Szinigazgatók Egyesülete vasárnap dél- 
** ben ülést tartott, amelyen több apró 
folyó ügyet tárgyaltak. Az ülés elhatározta, 
hogy december 18-án megünncplik a Szin
igazgatók Egyesületének tízéves évforduló
ját. Beöthy indítványára, az ez alkatommal 
tartandó díszközgyűlés memorandumban 
fogja ünnepelni Faludi Gábort, az Egyesü
let egykori megalapítóját.
jÉ*rdekes  világkongresszus lest a jövő hónap- 
& bán Budapesten. A világ leghíresebb szer
zői jönnek össze nem azért, hogy zenei problé
mákat tárgyaljanak meg, hanem inkább anyagi 
érdekeik megvédéséért. A zeneszerzőknek ugya
nis régi panaszuk, hogu a kiadókkal, a színhá
zakkal és a llbrettlstákkal szemben jogviszo
nyaik nincsenek teljesen precizirozua, ezenki- 
kivül más anyagi természetű sérelmeik is van
nak. A világkongresszus elé nagy érdeklődéssel 
tekintenek Európaszerte, mert a tárgyalásokon 
valószínű, a materiális természetű kérdéseken 
kivül érdekes zenei problémákat is fognak 
megvitatni. A világkongresszusnak Huszka Jenő, 
a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke a 
szervezője.

fiivasom a Varieté-ben az amerikai szin- 
házi és filmélct hivatalos közlönyében, 

hogy Amerikában már csak hangosan be
szélő filmek készülnek. — Amerika szá
mára. Az európai exportra azonban még 
csinálnak néhány néma filmet is. Ugyanek
kor Budapesten azt olvasom, hogv ..Az ut
cák angyala" cimü film az amerikai Főz 
i.N/ár reprezentatív alkotása, ameijj a hatal
mas gyár minden produkciói között o lég. 
nagyobbaknak számit. Joggal kiváncsi vol
tam a dologra és megnéztem ezt „Az utcák 
angyala" cimü filmet a Corvin filmszínház 
tegnapi sajtó bemutatóján Ha nem is rossz, 
de közepes, szentimentális, limonádé törté’- 
netet láttam. A hihetetlen és teljesen való
színűtlen mesét legfeljebb a kitűnő Janet 
Gaynor teszi elviselhetővé és az a néhány 
rendezői trükk, amelyben ez a film nem is 
túlságosan gazdag. Ugylátszik. hogy „Az 
utcák angyala" az a film, amit Amerika 
export céljából szállít Európába, de anél
kül, hogy a fejlődő európai ízlést Ismerné, 
amely egyre jobban követeli az irodalmi 
értékű, eszmei tartalmú filmek bemutatá
sát.
A Városi Szinház tegnap nem a legsze

rencsésebb ausplciamok között hozta ki 
Offenbach örökbecsű operettjét. Az „Or- 
pheus a pokolban" című operett előadása 
azonban az igazgatóságtól teljesen távoláUó 
okokból nem sikerűit ugy. ahogy kellett 
volna. A primadonna-kérdésről van újra 
szó, amennyiben az Offenbach-repriz ere
deti primadonnája, Péchy Erzsi anyagi dif
ferenciák miatt az utolsó pillanatban ősze- 
különbözött Sebestyén Géza igazgatóval, aki 
— ahogy szokta — sneidigül bánt el a pri
madonnával. Visszakérte tőle szerepét és 
rögtön egy másik színésznőnek adta. Ez a 
fiatal színésznő tehát nem készülhetett ugy 
cl a primadonna-szereppel, mint nagynevű 
elődje.

JUéhány napja itt tartózkodik Cári Stra- 
kosch, a skandináv színházi tröszt ve

zére. Péntek este megnézte Az utolsó Vere- 
bély-lány-t, szombaton pedig az „Eltörött a 
hegedűm" cimü operettet. Vasárnap délben 
utazott el Strakosch Budapestről és eluta
zása előtt a Dunapalotában beszélgettünk, 
vele:

— Megnéztem a magyar operett-termést 
és mondhatom, hogy jó eredményekkel uta
zóm haza — mondta Strakosch. Megvettem 
az „Eltörött a hegedűm" cimü operettet, 
amelyet két hónap múlva már Stockholm
ban fognak játszani. Magammal viszem a 
német szövegkönyvét. A harmadik felvo
násba egy aj betétszámot kértem Zerkovitz 
Bélától, aki a ,^em tagadom" cimü tangó
ját bocsátotta rendelkezésemre. Az utolsó 
Verebély-lánu is rendkívül tetszett, erre 
opciót kértem.
"T >gnap a sajtó képviselőinek a Ritzben teát 
* adott a milánói Kcal a társulata. A mi

lánói Scata minden Pesten levő tagja meg
jelent, de hiányzott de Franso. a társulat hí
res baritonistája. Franzo csak kedden érke
zik meg, mert útlevél nehézségei voltak és 
különben sem szerepel a hétfői előadáson.

ffliop raji ulas száma 
a Royal Apolló uccal kirakatában a

WINGS
fényképek között látható. A számozott fel- 

hívások szerda estig beválthatók.

Szenzáció! Újdonság 
Megnyílt Európa első lomezkölcsönző-válla- 
lata, mely pár fillérért kedvenc lemezeit 
kikölcsönözi Erzsébet-kürtit 44. szóm.

‘ M^liyar Ragszód la
tovább folytatja diadalutját

Kedd kivételével minden este

Vénre egy uriasszony!
A szezon legmulatságosabb vigjátéka

MAGYAR SZIKRÁZ
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Suttogó interjú a suttogó baritonnal 

a eáesz vagyont suttogott össze magának
1.

Délben egy órakor érkezeti a Keleti pö- 
Ipaudunrra Egy csomó szépasszony, leány 
és virágcsokor várta. A Klubén pedig, ahol 
"*  u<yncvezett királyi appartementet tartot
ok fönn számára, kétszerannyi ebédkun- 
csaft volt, természetesen nőkből. S ez a 
csinos fiatalember Jack Smith, a világ
szerte ismert suttogó-bariton, — ahogy 
kissé gyűrött trenchcoafiában, álmosan a 
(hölgyek azt mondják: álmodozó szemek
kel), pardon, borotválatlanul, három kísé
rőjével, amerikai impresszáriójával, Mr. T. 
Kemp-pel, európai menedzerével, Hohen- 
berg-gel és operettből kivágott bartlis öreg 
szolgájával végigment a halion, a hölgyek 
clhalóan suttogták:

— Istenem! Milyen férfias, egészen Mos
joukin ..,

2.
Szóval megvolt Jack Smith bevonulása 

Budapestre. Mikor bekopogtattam szállodai 
szobájába — a 67-esben lakik, ahol tavaly 
Saljapin — kitörő örömmel fogadott ez a 
rendkívül udvarias, nevetö-kékszemü, kissé 
éles arcélü fiatalember.

Valóban Mosjoukin ... csak fiatalabb ki
adásban ...

Az első dolga volt az ablakhoz vezetni és 
megmutatta nekem Budapestet.

— Nézze, milyen csodaszép! A napsütés 
ben a budai vár!...

Tegnap esett az eső. Jack Sinithnek úgy 
látszik az idő is kedvez.

— Ez minden külföldinek tetszik, — 
mondom — a 67-es szobához jár ez a lát
kép! ...

Szélesen nevet, egyáltalában nem sutto- 
góan. Csak később, amikor bizalmasabb té
mákra térünk át, fordul suttngóra a szó.

— J^dja m*s*er> — mondja német-ame
rikai idiómával — maga az első magyar új
ságíró, akivel beszélek. Magának még nem 
unom elmondani azokat, amiket általában 
kérdezni szoktak tőlem. Tehát, hogy kezd 
tem suttogni? Ugye ez az első kérdése?

— Udvariatlan leszek: nem! Ezen mi 
már túl vagyunk! Szóval, ön a newyorki 
stúdiónak volt a vendégfeilépő tagja és 
egyszer kénytelen volt rekedten énekelni, 
mert a newyorki stúdió pontos és jól ki
szolgálja előfizetőit (óh budapesti rádió!) 

és azt a programmot, amelyet előre beígért 
minden akadályon keresztül megvalósítja. 
Tehát ön az esetleges bukása árán is kény 
felen volt suttogóra fordítani baritonját és 
ebből megszületett a siker. Először a nők 
jöttek, hogy igy meg úgy, az ön suttogdso 
főtér bármilyen szerelmi vallomással, az 
után a nőknek elhitték a férfiak is, akik 
önből világmárkát csinállak. — Igv van?

— All right. Pontosan!
— Talán valami újat 
Közelhajoltam hozzá, hogy stílusos le

gyek és halkan megkérdeztem:
— No és mennyit suttogott össze magá

nak?
A kékszemek nevetnek, a felelet diplo

matikus.
— Nem gyűjtök vagyont! Jól élek, sokat 

szórakozom ... költők ...
— De mégis?
Százezer dollárt kerestem például a Ma

donna cimü lemezen Kétmillió példány
ban adták ki. Ez eddig a legnagyobb le- 
mezreknrd és erre büszke is vagyok!...

—- Akar valami érdekeset? — fordul 
hozzám a rulinier „nyilatkozó" hangsúlyá
val. — ha Bécsböl visszamegyek Ameri
kába, fllmszerzödésemnek teszek elegei. 
Beszélőfilmre szerződtettek. Illetőleg éneklő 
filmre. A film szcenáriuma az életem és fel
fedezésem története...

4.
És most vigyázat hölgyeim!
— Mire költ olyan sokat, hogy a száz

ezer dolláros bevételéről csak úgy félváll
ról suttog? A nőkre talán?

— Nahát Isteneml...
Nevet és elővillan jól ápolt hatalmas 

fogsora.
— Hány éves mister?
— Harminc éves vagyok.
— Milyen nő a zsáncre?
— Mindegy, — mondja diplomatikusan 

és egyre diplomatikusabb lesz ez a kitűnő 
amerikai, aki jó üzletember. Majdnem ezt 
mondta: nekem mindegy, csak nő legyen 
és ez, mit tagadjuk, valóban vigasztaló 
a budapesti hölgyközönség szempontjából. 
Természetcsen, nem a szépség, hanem a 
tsáner dolgában ...

— Sokat hallottam, — tette hozzá — a 
pesti nőkről. Londonban azt mondták, hogy 
valóságos paradicsom van itt. Ha szabad 
szerénytelennek lennem, azt mondhatom 
hogy az eddigi tapasztalásaim is ezt mutat
ják.

— ön túlságosan udvarias. De minden
esetre köszönöm • pesti hölgyek nevében.

5.
Azután autóba ültünk és eljöttünk • 

Zeneakadémiára, ahol próbát kell tartania 
■i esti koncertjéből. Úgy trenchkoatban. 
szürke utiruhában, színes puha ingben, 
sárga cipőben jön újra keresztül a Ritz 
haliján.

Mikor a Zeneakadémia kistermébe Igya 

kéziünk, ahol már impresszáriója és a kü
lönlegesen megszervezett jazz-zeneknra 
várta, a folyóséra szűrődtek a filharmo
nikus koncert hangfoszlányai. Megállt s az 
ajtón keresztül hallgatózolt. Azután beül 
lünk az egyik páholyba és próba ide, próba 
oda, Jack Smith áhitatosan hallgatta a 
hangversenyt.

— És miért vannak itt olyan kevesen? 
— mutatott az üres nézőtérre — pedig mi
lyen pompás zenekar!

Nem válaszoltam.
— Pedig imádom a komoly muzsikát, 

ügy szeretnék egyszer újra széles, nagy 
hanggal egy operában énekelni.. .

Szegény világhírű Jack Smith! Van 
hangja és folyton suttognia kell! Mikor el
búcsúzunk, melegen megrázza a kezemet 
és mintegy magának, biztatásul suttogja:

— Fogok én még az életemben hangosan 
is énekelni! Stób Zoltán.

INGYEN
MERESKOVSZKIJ

REGÉNYEI 28 KÖTETBEN

LEONARDO-MVINCI

Kedves olvasó, ne gyanakodjék!
Fenti ígéret alapja egyszerű számítás

Régi igazság, hogy aki egy jó könyvet olvasott, legalább 10 Ismerésének ajánlja azt és ezzel 
10 uj vevőt szerez a könyvnek. Ezért határoztuk el, hogy nem küldünk szét százezer prospektust, nem 
költünk hirdetésre 20000 pengőt. Hanem sokat megtakarítunk azzal, hogy 3-4000 olvasót ingyen jut
tatunk a huszonnyolckötetes sorozathoz, mert ezzel 30 40.000 uj vevőre teszünk szert

Mereskovszkij regényeinek 28 kötetes teljes kiadásához (kb. 5000 oldal terjede
lemben) ingyen juthatnak azok, akik az alanti szelvényt 8 napon belül beküldik. 
(Csupán kezelési és hirdetési költségünkre kötetenként 25 fillér térítendő meg.)

Mereskovszkij a legnagyobb elő orosz iró. Művei az egész világon páratlanul népszerűek. Min
den regényének tárgyát a történelemnek valamelyik érdekes, színes korszakából veszt. Nagyszerűen 
szőtt mese keretében hatalmas egyéniségek és pompásan megrajzolt melléktigurák százai vonulnak 
el az olvasó szeme előtt. A mai élőt nehézségei, gondjai elől menekülő ember szépséges és pihentető 
Oázist talál Mereskovszkij müveiben.

Mereskovszkit kiadásunkat legkiválóbb fordítóink, mint Benedek Marcell, Havas József, Tró- 
csányl Zoltán, dr. Schmidt József stb., minden rövidítés nélkül ültették at magyar nyelvre. A soro
zatban Mereskovszkij világsikert aratott történelmi regényein kívül a szerző most befejezett legújabb 
remekei is benne vannak. Havonként 4 kötetes sorozat jelenik meg, amely a szelvények beérkezése 
sorrendjében, tényleges portó és csomagolási költségek megtérítése ellenében küldetik szét, De 
átvehető kiadóhivatalunkban portóköltség nélkül is. Külföldi megrendelések vámmentesek

A szelvény beküldője semmiféle 
kötelezettséget nem vállal

Egyelőre semilyen pénzküldeményt 
nem kérünk
8 napnál később beérkező szelvényekért 
a 28 kötelet ingyen nem adhatjuk

DANTE KÖNYVK1ADÓVALLALATNAK H. N. 
BVDAPES1 VI. 0-UTCA 27

Mereidtovsskfj 2*  köfeffs sorozatát a közölt feltételek mellett 
ingyen kívánom. Szállítási értesítést kérek.

Név: __________ ______ _ -...... .  .....

Lakás:_________________________________
OlvMbaló aláírat kérünk

DANTE KÖNYVKIADÓ KIADÁSA

Rod la
Pesti tartózkodása alatt osztatlan szimpátiát 

és szeretetet élvezett a pesti közönség körében, 
ltod La Rocque már régen világhírű star volt, 
mikor Pestre jött, de sehogysem látszott rajta 
a világhírű nagyságokat jellemző magaviselet. 
Szerény, egyszerű és kedves volt mindenkihez, 
aki közelébe jutott. De ha a pesti közönség 
nem mlnt Bánky Vilma férjét, hanem mint 
egy tőlünk távolálló amerikai fllmstárt ünne
pelte volna, akkor sem érte volna ez az ün
neplés érdemcttenül. Hód La Rocque pesti tar
tózkodása alatt e sorol; írójának is nyilatko 
zott legközelebbi filmjéről, a

CAginyvér-ről,
amelynek elkészítésére utazott vissza Holly 
moodba.

A P. B. C. világfilm a Cigányvér most már 
Pestre jutott. Vidám, kalandos, nagy film
attrakció ez. amelyben

Rod La Rocque,
partnere, Lube Valez egy pompás spanyol 
szépség. Bőd la Rocque legújabb és az idei 
egyetlen filmjében egy londoni gavallért ját
szik, aki azonban unja a háboruutáni nyugal
mas életét és kalandokra vágyik. Azt olvassa, 
hogy Görögországban egy bandavezér ellen

Rocque
egész hadosztályt mozgósítottak, Gőrőf- 
erszágba siet, hogy sürgősen felajánlja szolgá
latait a bandavezér ellen. Sok izgalmas, érdek- 
leszitő és kacagtató vidám helyzeten át sodró
dik. Társa ebben egy gyönyörű szép görög 
leány, akit végül feleségül vesz. Régen láttuk 
már Rod la Rocqueot ilyen frissnek, rugalmas
nak és magával ragadónak 4 film a P. B. C, 
egyik legsikerültebb attrakciója, Rod la Roc
que uj partnerével, a pompás spanyol növel 
sem vall szégyent.

Három előkelő fővárosi filmszínház, a Pa
lace. Orion és a Décsl mozgók mutatják ezt a 
filmet csütörtöktől kezdve. A három színház 
Rod la Rocque attrakción kívül azonban tár
sul

Jaquellne Logan

egyik híres artista filmjét, a „Párduchereeg- 
nőt“ tűzték műsorukra 4 gyönyörű Jaqueline 
Logant föl ismerjük, ő volt a Királyok Kirá
lya cimü filmnek híres Magdalénája. .4 Pár- 
durhercegnö egy vándorcirkusz életével fog
lalkozik és idegdermesztően lebilincselő jele
netei egymást követik. Mindkét filmet a Mü- 
vészfilm hozza forgalomba.
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A főváros éieibelépteti 
a lelekérlékatfót

A tanács az adó visszaállítsa mellel; 
foglalt aiiasi és elrendelte az u| íelek- 

ériékkaiasz er feiailnasút
Evek óta követelj a városházi ellenzék a meg

szüntetett telckértékadó feltámasztását. A jobb
oldal eddig élesen ellenezte ezt a tervet s igy 
történt, hogy az adó újbóli bevezetése évről- 
évre elbukott Az idén azonban megváltozott a 
helyzet. Az összes pártok ismerik a főváros 
rendkivül súlyos pénzügyi helyzetét, látják, 
hogy a szükségletek állandóan nőnek, a bevéte
lek pedig nem fokozódnak. Ma már tudatára 
ébredlek annak, hogy a főváros gazdasági hely
zetének megszilárdítása érdekében elkerülhetet
len olyan uj bevételi források megnyitása, ame
lyek nem sújtják a dolgozó, amúgy is agyon
adóztatott tömegeket, hanem csak a teherbíró, 
fizetőképes rétegekre terjednek ki.

Ezzel magyarázható, hogy a mostani költség
vetési vita során a többségi pártok már nem fo
gadták azzal a határozott visszautasítással az 
ellenzéknek a telekérték adó bevezetésére vonat- 
kozó indítványát. Bródy Ernő és Büehler József 
nyújtottak be ilyen irányú javaslatot a költség
vetés tárgyalásánál, amelyet párlolóan terjesz
tett a többség a tanács elé.

Ezen az alapon a tanács sem zárkózhatott el 
n kérdés megfontolása elől. A fő.áros vezető
sége szinto kapva kapott az alkalmon, hogy 
egy olyan jövedelmet biztosítson a városnak, 
melyet sem antiszociálisnak, sem méltánytalan 
megterhelésnek nem lehet nevezni. A legutóbbi 
tanácsülésén tárgyalták a telckértékadó felele
venítésének kérdését és

a tanács egyhangúan elhatározta, hogy az 
adó életbeléptetése iránt megteszi a szük

séges Intézkedéseket.

Tekintve azonban hogy a telekértékadót nem 
lehel egyik napról a másikra bevezetni, hanem 
megelőzően hatalmas munkával járó telekbecs
léseket kell végezni, a jövő éviién még nem ke
rülhet sor ennek az adónak a kivetésére. A ta
nács egyelőre uj telekkataszter felállítását ren
delte el s ennek munkálatai 1929. év második 
feléig fognak elhúzódni.

Ha e munkálatokkal elkészülnek, a főváros 
tiszta képet nyer az üres telkek számáról, nagy
ságúról, értékéről s ezen az alapon lehet majd 
dönteni a bevezetendő adó kulcsáról. Legjobb 
esetben tehát csak

1030-ban léphet életbe a telckértékadó.
Hozzávetőleges becslés szerint 10—14 millió 
pengő jövedelemre számíthat a főváros a telek- 
értékudóból s igy lehetővé válik a fogyasztási 
adók és a városi vámok eltörlése.

Kallós János-féle 
„Gazdasági, Pénzügyi es 

Tőzsdei Komgasz"
1928 29.6u eviolvamaniK mísodih rösza hit 
kötetben, lottó mint 1600 oídal leriedalomlien. 
Tartalmazza: az összes budapesti es untén 
ipari, KarosKocalml, biztosl o, stb. uatlalatoK 
leguiabb adatait, a mar előzőleg megjelent 
kőt kötöttel együtt — amely a budapesti ós 
vidéki pénzintézetek adatait közölte — most 
mar ntgv Heteiből mi a Honi lett Hompasz.
mind a nagy Kötet ara - tóin mint 2000 

oldal űrieden, intőn — no pengő.
MegrcndelbcttfiA PESTI TŐZSDE

KltUÓIIIVATlLiUlv
Budapest, ni., Városház uccu 0. szám.

'Melón: Aut. 806 - 96.

in mi ■ ■■■

Leszakadt a menvezet egy uáczi-uti 
ul palotában

JankoJich banktisztviselő es Oldott állapotban levő feiesúge 
súlyosan megsérültek

Borzalmas szerencsétlenség történt szom
baton hajnalban a Váci-ut *6.  szánni ház
ban. .ír egyik lakás menyezetének nagy
része leszakadt és a lehullott törmelékek a 
szobában alvó Jankovich László bankfö- 
tisztviselőre é$ áldott állapotban levő 22 éves 
feleségére zuhantak, akik csak szerencsés 
véletlennek köszönhetik, hogy a katasztró
fából súlyos sérülések árán, de élve mene
kültek meg.

A Váci-ut 16. szám alatt hatalmas, két- 
udvaru, hatemeletes bérpalota emelkedik. A 
ház nemrég épült és a lakók nyáron, má
jusban költöztek be a lakásokba. A hatodik 
emelet 5. számú lakást Jankovich László, a 
Nemzeti Bank főtisztviselője vette bérbe és 
fiatal feleségével be is költözött a lakásba. A 
lakás falai és a mennyezet teljesen épek 
voltak és igy mi sem árulta el, hogy milyen 
veszedelem fenyegeti a fiatal házasokat.

Szombaton hajnali négy óra tájban Jan
kovich László és a felesége hirtelen

óriási robajra riadtak fel,

majd rettenetes fájdalmat éreztek tagjaik
ban. Fölöttük a menyezet, mint egy

három négyzetméternyi területen fosz
lotton tátongott

és a lehulló malter és cementtörmelék dara
bok valósággal elborították a két ágyat és a 
bennük fekvő házaspárt. Egy hatalmas kő
darab Jankovich László fejére esett, úgy 
hogy

a férfit nyomban elborította a vér, 
de ekkor már az asszonyt is több nagyobb 
cementdarab sebesitette meg. A súlyosan 
sérült és vérző fejű főtisztviselő fel akart 
kelni az ágyból, hogy áldott állapotban levő 
feleségének scgitségérc legyen, de a követ
kező pillanatban

ismét óriási robaj támadt s a menyezet 
egy hatalmas része leszakadt s a férfi 

lábára esett.
Hosszú percek teltek el, mig a súlyosan 

sérült férfi ki tudott szabadulni az ágyat 
teljesen elborító hatalmas cementtörmelé-

WIMPASSING

Meghiúsult rablótámadás
Effy debreceni trafikot akartak kifosztani a támadók, 
akik közül az egyiket elfogták, a másik pedig önként 

jelentkezett a rendőrségen
Debrcccn, november 18.

L1 Hétfői Napló tudósítójától.) Rabló
gyilkossági kísérlet történt szói..haton este 
Debrecenben. Az egyik debreceni trafikot 
akarták kifosztani a támadók s hogy tettü
ket végrehajthassák meg akarták gyilkolni 
a trafik tulajdonosnőjéi; kísérletük végre
hajtása azonban nem sikerült.

A Hatvani-utca 2. számú házban lévő 
trafikba szombaton az esti órákban belé
pett Nagy Sándor kovácslegény és Szekeres 
János napszámoscigány vásárlás ürügyével. 
Tíz darab Király cigarettát kértek. Amikor 
a trafik tulajdonosa, a hetvenéves Tóth 
Julianna lehajolt a cigarettákért,

Szekeres János öklével hatalmas illést 
mért reá, majd fojtogatni kezdte, társa 
Nagy János pedig lecsavarta a villanyt 
s az üzlet pénztárszekrényéhez lépett, 

hogy azt feltörje.
Szekeres nem tudta a torkasznkadtából ki
áltozó idős asszony torkúi átfogni s

a hangos kiáltozásra az utcai járókelők 
közül Kardos János pékmester és Lud- 
vány házmester berohantak az üzletbe,

Illatszerhamisitő társasá
got leplezett le vasárnap 

a rendőrség
Az utóbbi hetekben több feljelentés érkezett 

a föknpilúnységra, amely szerint elegánsan öl- 
tűzött fiatalemberek

külföldi lllatszergyártmányokkal szélhá
mosodnak.

A rendszerint jólőltűzölt fiatalemberek lakásu
kon keresik fel a kiszemelt áldozataikat. Elő
kelő nevekre hivatkoznak, máskor meg külön
böző jótékonysági egyesületek megbízottjaként 

kek alól. Félig eszméletlenül biztonságba 
helyezte feleségét, majd kivánszorgott a fo
lyosóra és segítségért kiabált. A kiáltozá
sokra figyelmes lelt a portás, aki nyomban 
felsietett, majd mikor a szerencsétlenségről 
értesült, a házban lakó orvoshoz ment, aki 
a sérült házaspárt első segélyben részesí
tette. Megállapítást nyert, hogy Jankovich 
László

fején kívül mintegy tizenöt helyen szen
vedett különböző sérüléseket,

az asszony is több helyen megsérült, de az ö 
állapota annál aggasztóbb volt, mert anyai 
örömök előtt áll s igy tartani lehetett attól, 
hogy a lehullott törmelékek esetleg belső 
sérüléseket okoztak.

A majdnem tragikus kimenetelű szeren
csétlenségről nyomban értesítették a főkapi
tányságot, később ped<g a kerületi mérnöki 
hivatalt, ahonnan bizottság jelent meg a 
helyszínen.

Megállapítást nyert, hogy körülbelül

egy mázsa súlyú

cement és vakolatréteg hullott le a mennye
zetről és az a cementréteg, amely Jankovich 
lábára esett, közel ötven kilogrammot nyom. 
A kerületi mérnök megvizsgálta a lakást és 
megállapította, hogy szerencsétlenségre ép
pen az a menyezetrész szakadt le, amely a 
házastársak ágya fölött volt, mig körülötte 
a menyezet épen maradt. A mérnök azon
ban még egy másik menyezetrészt is gya
núsnak talált, éppen ezért a szobában tar
tózkodást megtiltotta. A szerencsétlenség 
okát egyelőre nem lehetett pontosan meg
állapítani. Valószínű feltevés az, hogy a 
hideg időjárás következtében megkeménye
dett a menyezetet boritó malter, később 
azonban, amikor fűteni kezdtek a lakásban, 
a malter meglazult és ez okozta a katasztró
fát. A bizottság intézkedésére a lakás meny- 
nyezetét nyomban alátámasztották.

V súlyosan sérült Jankovich Lászlőnét 
vasárnap szanatóriumba szállították és az 
orvosi megfigyelés fogja megállapítani, hogy 
nem lesz-e súlyosabb következménye.

ahonnan a két rablótámadó éppen ki 
akart menekülni.

Szekeresnek sikerült elmenekülnie, de 
Nagy Sándort a pékmester s a házmester 
lefogta. Az erős termetű rablótámadó du
lakodni kezdett velük é« sikerült is kisza 
badulni kezeik közül. Ludvánvi István 
azonban utána eredt és Csontos Ferenc ke- 
rcskedősegéd segítségével elfogta.

Többszáz főnyi tömeg vette körül az 
ntcún a támadót, akit a mcgllncaelés- 
től a helyszínre érkezeit rendőr mentett 

meg.
Nagy Sándort előállították a rendőrségen, 
ahol megkezdték kihallgatását. A megszö
kött Szekeres János vasárnap reggel

önként jelentkezett a rendőrségen
s előadta, hogy az éjszakát az erdőben töl
tötte, ahova a rablótámadás helyszínéről 
megszökött « lelkiismeretfurdalásai miatt 
határozta el, hogy jelentkezik a rendőrsé
gen. Bevallotta, hogy társával, Nagy Sán
dorral együtt

több betörést követett el Debrecenben. 
Mindkettőjüket letartóztatták.

mutatkoznak be.
— Sikerült külföldi illatszerek behozatalára 

vámmentességet kapnunk, — mondották és igy 
rendkívül olcsó árakat számítunk.

Mások feljelentése szerint a szélhámosok 
menekült diákoknak adták ki magukat. Sokan 
hitelt is adtak a fiatalemberek előadásának, 
vagy megsajnálták a szegény menekült diáko
kat és vásároltak tőlük. Mikor aztán kibontot
ták az üveget, kiderült, hogy annak tartalma 

egészen közönséges hamisítvány.
A tömeges feljelentések alapján a rendőrség 

nagy apparátussal indította meg a nyomozást, 
amely vasárnap váratlanul sikerrel járt

Egy előkelő minisztériumi tisztviselőt szólí
tott meg vasárnap az. Andrássy-ulon az egyik 
szélhámos és a szokásos módon kínálta meg
vételre a hamis illatszert. Alig kezdte el azon
ban rendes mondókájál, amikor a tisztviselő 
társaságának egyik tagja, akit szintén hasonló 
módon félrevezettek,

felismerte a fiatalembert.
Nyomban átadták rendőrnek, aki előállította a 
VI. kerületi kapitányságra.

A fiatalember Sliczky Józsefnek nevezte ma
gát és azt állította, hogy egy óbudai illatszer
gyár megbízásából ügynökösködik. Azonnal de
tektívek mentek ki a fiatalember állal megje
lölt helyre, ahol

rendkívül sok hamisított árut találtak.
A rendőrségen tovább folytatja a nyomozást, 

hogy a hamisító társaság összes tagjait ártal
matlanná tegyék.

A Vestris első hajó
tisztjének vallomása a 
katasztrófa ügyében

New-York, november 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

A Vestris katasztrófájának vizsgálata folya
mán Jonsohn első hajóstisztet hallgatták ki, 
aki rendkivül érdekes vallomást tett. Ta
gadta, hogy a hajó már Neivyorkból történt 
elindulásakor oldalra hajolt és kijelentette, 
hogy ez csak vasárnap következett be. Be
ismerte, hogy kötelessége ellenére a szén- 
nyílásokat nem vizsgálta felül. Mikor á 
hajó helyzetét már veszedelmesnek látta, 
a kapitánynak engedte át a döntést arra 
nézve, hogy drótnélküli segítséget kérjen.

Álnéven állást vállalt és 
sikkasztott Nagy István

Vasárnap a pécsi rendőrség megkereste a 
budapesti főkapitányságot és megkérte, hogy a. 
fővárosban kutassák fel Nagy István rovolt- 
miiltu magántisztviselőt, aki egy pécsi gyár ká
rára sikkasztást követett el.

A rendőrségen jól ismerik Nagy István 
nevét, 

aki már több szélhámosságot követett el. A' 
jó fellépésű ember, aki az összes európai és 
ázsiai nyelveket beszéli, 1925-ben szerepelt elő
ször a rendőrség előtt. Akkor a Magyar Orszá
gos Központi Takarékpénztár terhére nagy
szabású sikkasztást követett el. Két esztendő1 
múlva Floedcrer Pál, a Meinl-céR vezérigaz
gatója nevében ezernyolcszáz pengőt csalt ki a 
Letéti Banktól. A csalás után megszökött. A 
rendőrség megindította n nyomozást és meg
tudták, hogy Nagy István Olaszországba me
nekült. Innen állandóan levelezett feleségével, 
később azonban visszatért Budapestre A Római
fürdőben lévő szállóban bérelt lakást, ahol

Kérj István dr. vizsgálóbíró álnéven sze
repelt.

Az ál-vizsgálóbíró közben ellopta a tárcáját 
egy piarista tanárnak, aki a szállóban lakott. 
A detektívek a Római-fürdőben elfogták, letar
tóztatták és átadták az ügyészségnek.

A törvényszék kétévi börtönbüntetésre Ítélte 
és a balassagyarmati törvényszék börtönébe 
szállított ók.

A múlt év végén egy régebbi ügyéből kifo
lyólag tárgyalása volt a budapesti törvényszé
ken s ezért egy fegyőr kíséretében Budapestre 
szállították. Útközben azonban,

mikor a pályaudvarról a törvényszékre 
mentek, megszökött a fegyőr elől.

A rendőrség hónapokon ál kereste, do nem 
akadtak nyomára.

Most azután ismét életjelt adott magáról. Ki
derült, hogy

álnéven állást vállalt a pécsi Engel-féle 
gyárban.

Csakhamar beférkőzölt főnőkéi bizalmába s 
a napokban hétezer pengőt bíztak rá. Nagy Ist
ván, aki Pécsett Vajda István álnéven szere
pelt, a rábízott pénzzel megszökött. A sikkasz
tás felfedezése után a pécsi rendőrség elren
delte a viharos múltú szélhómos körözését.

Betörésekkel szerzett pénzt a 
házassághoz egy fiatal pár
Negyvennyolc óra alatt húsz 

betörés
Vasárnap reggel a miskolci rendőrségtől 

átirat érkezett a budapesti főkapitányságra, 
amelyben elrendelik Révész Kiss Lajos hu
szonöt éves grafikai rajzoló és Konkoly 
Ilona huszonnyolc éves miskolci leány kö
rözését.

A miskolci jelentés szerint a fiatal szerel
mes pár házasságot akart kötni és

a házassághoz szükséges pénzt betöré
sek utján akarták megszerezni.

Az utóbbi negyvennyolc óra alatt Mis
kolcon húsz betörés történt. A rendőrség 
megindította a nyomozást és csakhamar 
megállapították, hogy

hogy a betöréseket Révész Kiss Lajos 
követte el, akinek segítségére volt Kon

koly Ibolya.
A fiatal pár összesen tizenkétezer pengő 

értékű árut szedett össze betörések során 
a miskolci üzletekben, azután megszöktek és 
valószínűnek tartják, hogy Budapest felé 
vették útjukat. A rendőrség nyomozást íkr 
ditott kézrekeritésükre.
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HÉTFŐK REGGH. orsságon «QŐsaen saakatlan méretűi

BUNDAVÁSÁR KEZDŐDIK
Hónapok óta tartó munkával készítettem elő őzt a vásárt s most, amikor meghívok erro minden asszonyt 

4a leányt, el kell mondanom a következőket:
Tlzonnyolo óva áll fönn flzlotcm s ez atizonnyoteóves mnlt a paranoia arra, hogy a Rózsa szűcsáruház most 

Is a régi mariid, most is az a szolid, megbízható és tisztességes cég. amilyennek sok ezor régi vevője ismeri. 
Ez a vásár új színt hoz Budapost llzleii élőiébe. Egy kis Párizst, egy k's Anioilkát akarunk oszol Budapestre 
varázsolni. Azt a Párizst és azt az Amorikát, ahol ma már minden egyszerű munkásnú bundában jár, s ahol őzen 
nem is csodálkozik senki. Ml most bo akarjuk és to ts lógjuk bizonyítani, hogy

nem Uu2ci£3 a bun&a már Magyarországon sem.
Nem luxus, hanem nagyon fontos, nagyon praktikus, dokoratlv, szép 03 széppé tevő és míndouékfolott o!c»ó, 

ma már toljoson nélkülözhetetlen ruhadarab.
Tizennégy bundát mutatunk Itt bo s az itt felsorolt árak bizonyára őszinte csodálkozást és meglepetést fog

nak kelteni. Ezt a meglepetést hónapok óta készítem elő, beutaztam ügynökeimmel ogósx Európát, hogy a Ing- 
fizebb anyagot a legkedvezmónyosobbon vásárolhassam meg, és éjszakánként Párizzsal éa Lipcsével beszéltem 
telefonon. Most készen van mlndon, semmi akadálya annak, hogy őzen a télen bundában járjon már Budapesten 
is minden nő.

JÖN AKAHÁCSSNY! ITT ÁTÉL!
Most kezdődik a bundák szozónja. Ezek itt nőm szezónvőgl árak ós nőin szozónvégl Arák. A leggyönyörűbb 

kiállítású bundák ezázal körűinek eladásra, a legújabb párizsi divat szorint készítve a legfinomabb anyagból.
Mindezért 18 éve ismert becsületes cégem felöl. Kérem jöjjön minél hamarabb a válasszon az itt bemu

tatott bundák közIlL

Rózsa szücsáruház

Arak pengőkön

480.—
750.—
750.-
780.—
650.—
560.- 
675.—
77.— 

525.— 
325.— 
395.- 

2150.—, 1950.— 1730.—
-, 1300.—, 1120.— S2V.—

205.—
610.—, 475.-, 345.- 270.—

7. PECHANSCKY & beigc szinti vfocacha ........................ .......
2. S3KJI5 barna Ős fekete moirés.......................................................
3. CA51ACÖ1. fekete ős beigo breiísvanc, mintás, lapos ............ . ...........
4. PZCMANECKV norz- ős homok-színben................ ..............................
4. Ugyanaz MSOÖMS csinc3ÍlIa-8ZÍnbon...........................e....,...!
5. VAKOND......................................... ........ ..................................................

• 6. CSIKÓ breitsvanc, mintás .... ..••••••.•••••<».<a...«i...'
■ 7. RÓXA-B0ÁK minden eztnben.............................................................

( 8. BUEMO (agnenu ras) világos pasztell-izfnekben..................................
9. KIB fekete moird-mintí., kenguru-gallérral ...................................... .

19. KIB nerz-utónzai, hosszában csíkozva, barna & beige színben .........
11. PERZSA .....................................................................  2450.—
12. PEtlZSAL&B..............................................................  1500.-
13. GAZELLA beigo-színben
14. SEAL-ELKCTAIC

RÓZSA SZŰCSÁRUHÁZA IV., Visel ucca 6, KiisíSf tír sarc’;

.. i
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HÉTFŐI SPÖRTNAPL&
■Mini ■ I unmiMM■»»»»»,

Fronfz Döme, a kiváló magyar 
íutbalitréner vasárnap meghalt

A magyar labdarugósportnak egy régi, érde
mes munkása hunyta le szemét vasárnap örökre, 

l'rontz Döme, a legrégibb mngyar futball- 
trénereknek egyike vasárnap hajnalban agy
vérzés következtében a Szent latván-kórház 

hun meghalt.
A magyar futballisták örökké zsörtölődő 

„Döme bácsiját-- három héttel ezelőtt érte első
izben agyvérzés, A Szent Isiván-kórházban ápol
ták és néhány nap alatt állapota annyira javult, 
hogy két licitet ezelőtt beszélőképességét és 
mozgási képességét is visszanyerte. Vasárnap 
múlt egy hete, hogy botjára támaszkodva meg
jelent a Kispest- Bástya-mérkőzésen, ahol igye
kezett csapatát biztatni. Csütörtökön éjszaka 
érte, másodszor agyvérzés. Éjjel száUitották be 
a Szent István-kéirházba, ahol Miiller dr., az 
FTC volt kitűnő játékosa, aki alorvosként mű
ködik a kórházban, konstatálta, hogy a beteg 
menthetetlen. A haláleset vasárnap hajnalban 
következett be, mérhetetlen fájdalmára a ma
gyar futballtársadalomnak.

Front: Döme játékoskarrierjét a Törekvésben 
kezdte, majd az IJRAK-ban és az MTK-ban sze
repelt. volt a legelső hivatásos íutbalitréner. 
Előbb a Vasasban működött, majd Temesvárra 
került a Kinizsihez, innen Kolozsvárra ment, 
ahol a Haggibornál helyezkedett el. Visszatérve 
Magyarországra, a debreceni Bocskay szolgála
túba lépett és végül a Kispest és a BSE játéko
sait trenírozta.

Egy boxoló-világbajnokkal és egy orszá
gos gyalogló-bajnokkal súlyosbítva állt lel 
az FTC csapata a szezon ntolsó pont

szerző-versenyén
Az MTE rendezésében került vasárnap el

döntésre a Népligetben a szezon utolsó pont
szerző alkalmaként a Munkás-vándordijas ti
zes csapatverseny, amelyen mintegy 70 ver
senyző állt starthoz. A Munkás-vAndordij ez
úttal negyedszer került kiírásra. Az első két 
évben nz MTK, tavaly pedig az MTE került 
ki győztesként a küzdelemből.

Az egyesületek természetesen megragadták 
az alkalmat, hogy a munkastatisztikában el
ért helyzetükön javíthassanak. Sorompóba ál
lították tehát az egyesületek minden épkézláb 
versenyzőjüket a munkastntisztika feljavítá
sára.

így került azután be az FTC csapatába 
Kocsis Antal olimpiai boxoló-vllágbajno- 
kunk, aki tizenhetediknek és Hóra Ferenc 
volt országos gyaloglóbajnok, aki ötven

egyeinknek futott be a célba.
A vándordijat és az ezzel kapcsolatos 5000 

méteres tizes csapatversenyt ismét az MTE 
futói nyerték. De az egyéni győzelem is az 
MTE kezébe került nz ifjúsági sortján levő 
Kiss László révén. A verseny eredményét itt 
adjuk:

Egyéni győztes: Kiss László (MTE) 16 p 
13.8 mp. 2. Lakos Pál (Törekvés) 16 p 20.2 
mp. 3. Lintner Pál (Vasas) 16 p 30 mp. 4. Ma
jorosi (ESB). 5. Pel (MTE). 6. Osuszth (MTE), 
7. Gégen.v (ESC). 8 Hermann (Törekvés). 9. 
Huszár (MTE). 10. Dianicska (Vasas). 11. Né
meth (MTE). 12. Eper (ESC). 13. Rózsa 
(MTE). 14. Balogh (Vasas). 15. Galambos 
(Máv).

Csapatversenyben: 1. Az MTE csapata 121 
ponttal. 2. Vasas 246 ponttal. 3. ESC 305 pont
tal. 4. FTC 376 ponttal. 5. MÁV 385 ponttal.

X Naplpa^ancsban hirdette ki a főkapitány 
a pályarendmzet ügyében megállapított uj 
Intézkedéseké!. A m kir. államrendőrség fő
kapitánya napiparancsban rendelte el, hogy 
az ügyeletes rendőr tisztviselő a mérkőzések 
előtt tartozik meghallgatni a Birótestület és 
az MLSz megbízottjának előterjesztését és 
ezeket figyelembe venni tartozik.

X Az MTK nemzetközi ping-pongversenyé- 
nek eredményei: Liobstcr (Bécs)—Müller 21:17, 
10:21. 21:11. 21:16. Bellák—Thun (Bécs)
21:13, 21:1*5,  21:13. Szabados—Glanz: 21:19. 
21:15, 21:08“.

Pontot vesztett a Ferencváros
A Hungária és Újpest hatalmas gólarányu győzelme Somogy, 
illetve Kispest ellen — A Budai „33“ sulyos vereséget szenvedett 
Szegeden — A Vasas csak szerencsével tudott egy pontot elhó
dítani a Bocskaytól — A Sabaria ismét kikapott otthonában

A húrom napig tartó hideg őszi eső nem 
sok kilátással biztatta a futballsport híveit, 
akik vasárnap is boríts pihenőnapra ébred
lek. Mily kellemes meglepetés volt ezután, 
hogy koréin reggel bedugultak az ég csa
tornái és nyolc óra után kibújt az ólorn- 
szinü fellegek közül a napok óta várt késő 
őszi napsugár, amely felszántotta a sport
telepek cuppogós sarát. Szorgos munkáske
zek azután rendbehozták a pályákat is és 
amikor a déli órákban a futball hivőserege 
nekiindult a pályáknak, már napsütésben 
ragyogtak a simára elkészitett pályák, várva 
a tarkadresszes .játékossereget.

A futballsport teljes bajnoki játékrendel 
szervírozott a sportközönség vasárnapi asz
talára. Meglepetésekben is bőségesen volt 
részünk az elmúlt bajnoki vasárnapon. 
Szenzáció elsősorban az, hogy

a Nemzeti elragadott egy bajnoki pon
tot a Ferencvárostól.

A nehéz nemzetközi küzdelmektől fáradt
nak mutatkozott a Ferencváros. Súlyosbítja 
a zöld-fehérek helyzetét, hogy

a Hungária nagy gólarányu győzelmet 
aratott a Somogy felett, 

bebiztosítván ezzel őszi vezetö-poziciój-át. A 
Hungária győzelmének realitásához mi sem 
férhet és a mély talajon kézenfekvő is volt 
a győzelem, a kevesebb technikai készség
gel rendelkező vidéki csapattal szemben.

Újpestnek is sikerült gólarányát jelen
tős mértékben feljavítani Kispest csapa

tával szemben.
A már kitörőben levő botránytól azon

ban már csak a bírónak a mérkőzés végét 
jelző sipjelzése óvta meg a mérkőzést, amely 
nem állott túlságosan magas színvonalon.

Újpesten járt a Bocskay is, amely 
azonban a balszerencsétől kisérve, kény
telen volt egy pontot a Vasas részére 

leadni.
A debreceni csapat meglepően jó játékot 

produkált és a győzelmet határozottan ki is 
érdemelte volna.

A Bástya Szegeden látta vendégül a 
sereghajtó Harminchármasokat, alapo

san helyben is hagyott.
Nem volt ily jó napja viszont a rivális 

Sabáriának, amely pedig győzelmi eséllyel 
lépett pályára a III kerületiek ellen. A 
fulballszerencsc ezúttal is hűtlen maradt a 
szombathelyi csapathoz, amely

a minimális gólkülönbséggel ezúttal is 
vereséget szenvedett.

Somogy a hatodik, Ferencváros a 
negyedik a bajnoki táblázaton

A bajnoki tabellán lényeges változást mutat 
az a körülmény, hogy a Ferencváros az ötödik 
helyről a negyedikre került fel, mig a Somogy 
a negyedikről a hatodikra zuhant vissza. Két 
helyről került feljebb a Bástya, mig a Sabaria 
cs a Budai „33“ helyzete változatlanul vigasz
talan.

A vasárnapi futballnapról az alábbiak
ban számolunk be:

Ferencváros—Nemzeti 
1:1 (1:0)

A Millenáris sporttelep nézőterét csaknem 
zsúfolásig megtöltő rekordközönség előtt csa
polt össze a már sok izgalmas csa
tát megvívott két együttes. Az újabb össze
csapás meglepetésre, de megérdemelten eldön
tetlenül végződött s ezzel a Nemzeti megerősí
tette pozícióját, a Ferencváros pedig újabb 
pontot adott le és immár kilátástalan az őszi 
fordulóban helyzete a Hungáriával szemben.

A játék nem nyújtott különösebb élvezetet és 
izgalmat.

A Ferencvárost szemmel láthatólag megvi
selték a Középerurópai Kupa küzdelmei, 

legénységének egy része fáradt, másrésze sérü
léseit sínyli, ugy hogy távolról sem mulatta a 
tőle megszokott nagyvonalú játékot. Ezt a hi
hetőleg csak múló gyengeség! periódust ala
posan kihasználta a Nemzeti nem teljesen 
komplett, de lelkesen küzdő együttese, melynek 
kemény védelme biztosan utasította vissza az 
ellenfél erőtlen támadásait, csatársora pedig 
rajlaütős, szöktetős támadásaival ha nem is 
gyakran, de akkor alaposan próbára tette az 
ingatag ferencvárosi védelem tudását. Az ered
mény telejesen reális és mindkét fél 11-ből 
érte el gólját.

A Ferencvárost egyébként, mintha nem is 
ambicionálta volna a győzelem. Az első per
cek küzdelmei után megtört a lendülete s ha 
általában többet is jutott szóhoz csatársora a 
mezőnyben, igazi gólralörö akaratot nem mu
tatott. A tempó irányítását a kiegyenlítés da
cára is a Nemzetire bízta és fásultan törődött

hbwcAhia-vti pAi.ta
Vasárnap, november 25-én délután 2 órakor

Hungárla-Nemzetl
Előtte 12 Arakor

Budai 33—Kispest
1. oszt, ligabajnoki mérkőzések.

1000 darabot megközelítő válogatott 
szép valódi

keleti szőnyegei 
ale^Tilnimftilsshöürbanbocsátiuk áruba, 
mert vállalatunkat egész szűk keretekre 
leépítve,
tulzsutolt raktárunktól 
szabadulni akarunk.

Gópszőnyegoszt&lyunkat

végleg feloszlatjuk
Eveken át összevásárolt rengeteg sok 
antikbútor, bronce, porcellán. Gallé, 
Daum és egyéb elsőrangú Üveg, dísz
tárgy. elefántcsont, miniatűr, kép. míg 
a kés let tart, rendMivflii olcso írón 
kapható.

A bajnoki táblázat
a vasárnapi mérkőzések után gy alakul :

t. Hungária 16 p (37-11)
2. Nemzeti 11 p- (13- 9)
3. Újpest '0 p- (22—13)
4. Ferencváros 8 p- (16- 8)
5. Bocskay 8 P- (12-11)
6. Somogy 8 p- ( 9-15)
7 Bástya 7 p- (17—12)
8. Vasas 7 p (13—22)
9. Kispest 7 p- (10—19)

10. III. kér 7 p- ( 7-16)
11. Sabaria 3 p- (12—19)
12. Budai „33" 2 P- ( 8—21)

bele az eldöntetlenbe. Bizony ha történetesen 
Volentik és Bihámi is játszik a Nemzetiben, 
könnyen bekövetkezhetett volna a Ferencváros 
veresége. Némi mentségül szolgálhat a szokat
lan pálya, de a kellő akaraterő hiányát soha
sem lehet menteni. A fáradtság nyomai kétség
telenül felfedezhetők voltak a csapaton, mely
nek egyetlen tagja sem közelítette meg szokott 
formáját. Az általános visszaesés nyomai 
szembeötlően mutatkoznak a csatársor játékán. 
Turay és Szedlacsek kivételével nem küzdenek 
a labdáért, különösen nem Kohut, aki az őszi 
szezón leggyöngébb játékát produkálta és se
hogy sem tud lábrakapni. Gyorsaságban sokat 
vesztett, beadásai egyszerűen nincsenek, ritkán 
adódó lövő helyzeteit pedig sorra elrontja. Ná
lánál csak Koszta oolt rosszabb, aki egészen 
gyenge. Szedlacsek a mezőnyben nagy oda
adással játszott, a kapu előtt azonban nem si
került neki semmi. Sokat dolgozott Turay is, 
különösen a cenlcrhalf pontján, amig Bukovit 
helyettesitelte, a centerben egészen lefogta a 
kiiuhően játszó Odry Takács II. a II. főidő
ben nem ambicionálta a játékot, szünetig szé
pen, elegánsan játszott, azonban, sem a ki
törésekben, sem a lövésben nem kisérte a sze
rencse. A Ferencváros nagyhírű halfsora munka
bírásban mélyen alatta maradt a Nemzetinek 
s hellyel-közzel egészen gyengén funkcionált. 
Bukovi kiújult sérülésével csak statisztált a 
pályán, egy ideig centert játszott, de azt is 
siker nélkül. A legállandóbb formát Fuhrmann 
játszotta ki, anélkül azonban, hogy minden 
tekintetben kifogástalant nyújtott volna: Ber
kessy a szerelésben és támadásban kielégített, 
helyezkedésével azonban gyakran követett cl 
hibát és hagyta szóhoz jutni a Rémay-párt. A 
közvetlen védelemben szokott agilitásával jál-

szott a nagy Takács, aki egy-két hibás akció
jától eltekintve, igazi oszlopa volt csapatának. 
Hungler különösen a II. félidőben gyengén 
szerepelt, kihagyásokkal, kezdetleges rugótech
nikával operált. Hubernak kevés dolga akadt 
és kielégített, bár egy kifutásánál elveszítve a 
labdát, majdnem gól okozója lett.

A Nemzeti lelkes, kitartó játéka minden di
cséretet megérdemel. A védekezésben egészen 
elsőrangút nyújtott minden tagja. Támadásai 
az I. félidőben rapszódikusak, a II. félidőben 
gyakoribbak, de mindig vehemensek és veszé
lyesek voltak. A csapat általában frissebben, 
gyorsabban mozgott fáradt ellenfelénél és ki
tartásával párosulva

éppen ezekkel az erényekkel tudta a két
ségtelenül nagyobb klasszisa ellenféllel 
szemben döntetlenné tenni a mérkőzést.

Csatársorának játéka gyorsabb, egyöntetűbb 
volt, mint a Ferencvárosé. A csatárok itt sem 
tűntek ki nagyszerűbb egyéni képességekkel, 
nagyobb eredményt sem tudtak elérni, de a 
kombinativ összjótékkal szemben veszélyesen 
forgatták a szöktetős, gyors szélsőjáték fegyve
rét, alaposan kifárasztva vele az ellenfél vé
delmét; Kautzky szépen szöktette a szélsőket, 
Horváth és Rémay II. igyekezető is ebben me
rült ki, amig .azonban ezek a szöktetések a 
gyors és jólcenlerezö Rémy III-ra felépítve 
mindig veszélyt jelentettek a félénk és csak a 
II. félidőben szóhoz jutó Cétényivel nem ke
csegtettek különösebb kilátásokkal. A fede
zetsor kiemelkedő munkát végzett és határozot
tan felülmúlta az ellenfelet. Az utolsó pillanatig 
fáradhatatlanul vette ki részét ugy a támadás
ban, mint a védekezésben, csirájában fojtva el 
sok Ferencváros támadást. Különösen Odry já
tékát kell kiemelnünk, aki a mezőny legjobb 
halfja volt. Mellette Bartos dolgozott legtöbbet 
aki nagyon ügyelt Takácsra és Kosztára s az 
utóbbit szóhoz sem engedte jutni. Hossó vala
mivel gyengébb volt, de ő is nagy szolgálatot 
végzett Kohut teljes lefogásával. Nagyszerűen 
funkcionáltak a hátvédek, különösen Szendrő 
aki élete legjobb játékával a mezőny kiemel’ 
kedően legjobb embere volt. Gallina szép stí
lusban biztos kézzel védett.

Az I. félidő nagyobb részében mezőnyjáték 
folyik Ferencváros fölénnyel, amelybe csak 
Takács II. akciói visznek szépséget. A Nemzeti 
csatársora csak ritkán jut szóhoz, akkor is 
Rémay III. révén. A Nemzeti sikeresen véde
kezik s alig engedi lövéshez jutni az ellenfelet. 
Kohut lövését Gallina szépen fogja, Takács II. 
pedig kétszer magasan a kapu fölé vágja a lab
dát. Kohut, majd Koszta kornert csikarnak ki, 
de ezek eredménytelenek. A Ferencváros táma
dások elerőtlenednck. A 34. p.-ben Rémay III. 
lövését Hungler a 16-oson belül kézzel akasztja 
meg, de ezt a biró nem ítéli meg. A labda 
Huberc, akitől Takács II. kapja meg és indul 
vele rohamra. Nagyszerű helyzetben már a 
11-es pont körül jut, amikor Hossó felvágja. 
A megítélt 11-es büntető rúgást Takács II. a 
jobb sarokban lapos lövéssel góllá értékesíti 
(1:0). Nemzeti támadások lobbannak fel, de 
eredmény mindössze egy eredménytelen kor- 
ner.

A II. félidőben Bukovi és Turay helyet cse
rélnek. Pár perccel kezdés után Rémay Ul. le
jut, pontos leadását a belsők előtt Takács /. a 
íő-oson belül kézzel üti le. A 11-esből Rémy II. 
ugyanúgy szerez gólt, mint az előbb Takács II. 
(1:1). A gólra pár perces Ferencváros attakok 
következnek, melyek lendületét Szendrő— 
Török-pár törj meg Ferencváros visszaesik. 
Turay és Bukovi visszamennek kelyükre. Nem-

Esténként 10 órai kezdettel
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HÉTFŐI NAPLÓ
ceti lábra kap. Mezőnyjáték folyik végig, kevés 
rosszul sikerült, vagy a kapusok által ártalmat
lanná telt lövésekkel fűszerezve.

Hungária — Somogy 
9:2 (5:1)

A Hungáriának múlt vasárnap a Vasasok fö
lött kivívott győzelme után előrelátható volt, 
hogy a Somogy nem ússza meg „szárazon" ezt 
a mérkőzést. Valószínűvé telte ezt az a körül
mény, hogy a hosszú esőzéstől átázott pályát 
nem sikerült olyan állapotba hozni, amely el
tüntette volna a Hungária nyomasztó technikai 
fölényét és igy az teljes fényében tündökölhe
tett.

Uj tehetség tűnt fel a Vívószövetség 
szezonnyitó tőrversenyén HA ÖN

A Hungária jól megállta a sarat, 
fürge és gyors csatársora pedig alaposan kihasz
nálta a Somogy-játékosok bukdácsolását és 
olyan gólesői zúdított a Somogy kapujára, 
amely méltó folytatása volt a múlt vasárnapi 
győzelemnek. A Hungária már a mérkőzés ele
jén olyan tempóban rohanta meg ellenfelét, 
hogy az alig gondolhatott támadásra és minden 
Tészében kényszerítve volt, hogy védelomre ren
dezkedjen be, viszont ha szóhoz jutott, alig tu
dott veszélyeztetni.

Alig indul a játék, a Hungária belső triója 
egyszerűen átszalad a Somogy fedezetsorán és 
o 45. másodpercben Barátky' 20 méterről kül
dött pompás lövése már a hálóban ül (1:0). Alig 
kezdik újra a játékot, ismét Barátky a gólszerző, 
aki Haar labdáját egy lépésről a gólba továb
bítja (2:0). A Hungária a gyors eredménytől föl
lelkesítve nyugodt és szép csatárjátékkal uralja 
a játékot és ez a fölény a 11. percben újabb 
gólban jut kifejezésre, amikor Hirzer átadásá
val Skvarek kiugrik és védhetetlen gólt lő (3:0). 
A Somogy erőtlen támadásokkal kísérletezik, 
amikor a 23. percben Barátky magas lövését 
Kubala a mezőnybe akarja bokszolni, de a csú
szós labda a bejutó Haar elé kerül, aki a léc 
mellett védhetetlen gólt lő (4:0). Somogy tehe
tetlenül vergődik és betetézi mindezt a 20. perc
ben Schneidernck 20 méterről küldött váratlan 
lövése, amely Kubala kezel között csúszik be a 
hálóba (5:0). A Hungária csatársor elemében 
van, különösen Molnár, aki nagy napjaira em
lékeztető remek formában játszik. Végre a 40. 
percben felvirrad a Somogynak, amely pár per
cig tartó támadás után Schmidt 20 méteres lö
vésével szépít az eredményen (5:1).

A második félidő az elsőhöz hasonló módon 
indul. Már az 1. percben Hirzer vezet támadást, 
éles beadása a középre van szánva, de Kubá
idhoz kerül, aki meglepetésében a labdát a ka
puba ejti (6:1). Somogy visszaesik, a 10. perc
ben Barátky egyént játékkal pompás gólt lő 
(7:1). Most a Somogy jön fel és a 14. percben 
a Hungária védelem pillanatnyi gyengeségét ki
használva Steiner révén javít eredményén (7:2). 
A 17. percben a kitűnő Molnár is beszegödik a 
gólszerzők közé (8:2), majd a 35. percben Haar 
fejes góljával beállítja a végeredményt (9:2). A 
40. percben Barátky még egy gólt lő ugyan, de 
n bíró offszájd címén nem adja meg. A Hun
gáriát közönsége nagy óvációbnn részesítette.

A Vivószövetség szezonnyitó kétnapos 
kard- és tőrversenyének küzdelmei vasár
nap este befejeződtek. A Műegyetem vívó
termét benépesítették a vivősport junior
jai. A verseny minősítésből és körvivásból 
ólll. A szövetség u selejtező mérkőzések szű
rőjén keresztül nem jutott vívókat nem en
gedte tovább versenyezni.

A vasárnapi döntőmérkőzések során 
tőrben Meiszlinger (Tiszti Kaszinó), 
kardban Maly (RÁC) ragadta magához 

a győzelmet.
Minkét versenyző megérdemelten jutott 

győzelem birtokába. Uj tehetség tűnt fel
szövetség szezonnyitó törversenyén a még 
Ifjúsági sorban levő középiskolás Árvtry

■zemélyében.
A verseny helyezési sorrendje a követ

kező:
Tőrben:

Győztes: Meiszlinger (Tiszti Kaszinó) 5 
gy., 2. Gözsy (BEAC) 4 gy.. 3. Horváth 
(BEAC) és Arvay (KISOK) holtversenyben 
2—2 győzelemmel. 5. Kelb (Csabai AK) 2 
gy., 8. Veér dr. (MAC) 0 győzelemmel.

Kardban:
Győztes: Maly (RAG) 5 yy., 2. Hámory 

(LASE) 4 gy\, 3. Dingfelder (MAC) 4 gy.. 4. 
Tabajdy (BBTE) 3 gy., 5. Liebermann 
(RVC) 3 gy., 6. Rosenberg (NVC) 3 gy., 7. 
Szilassy (BEAC) 1 gy., 8. Veér (MAC) 0 
győzelemmel.

Újpest—Kispest 7:1 (2:1)
A Ferencváros—Kispest mérkőzéshez ha

sonlóan csendben, a legkisebb izgalom nyoma 
és jele nélkül indult ez a mérkőzés. Kispest éle
tének egyik leggyengébb napját fogta ki vasár
nap és éppen azcit

Újpestnek nem kellett nagyon megerőltet
nie magát, hogy est ■ mérkőzést meg

nyerje.
Pedig a dolog nehezen indult. Újpest sokszor 
és sokat támadott, de valahogyan nem tudott 
olyan eredményes lenni mint múlt vasárnap a 
bécsiek ellen. Az első félóra meddő küzdelme 
után két pere alatt elért két gól azonban vissza
adta Újpest csapatának önbizalmát, megszűnt 
a kapkodás és bár Kispest is szépített akkor az 
eredményen, Újpest játéka biztató volt.

A második félidőben azután a lila-fehérek 
nekilendültek és a Játék elején négy perc 
alatt elért három góllal megpecsételték Kis

pest sorsát.
Még két gólt ért el az Újpest csapata és már- 
már ugylátszott, hogy simán befejeződik a mér
kőzés, amikor

a játék 31. percében Dénes egy magas lab
dát oly módon fogott el, hogy magasra 
tarlóit lábával beletalpalt Auer vállába.

Hallatlanul durva és elítélendő cselekedet volt, 
hisz kevés híján Auer fejét is érhette volna a 
rúgás. Dénes t. 1. mindeddig alul maradt a ki
tünően fejelő Aucrrcl szemben, tehát igy akarta 
magút bebiztosítani. Kispest megkapta a jogos 
!l-esét, bár emellett

Dénes kiállítása Is teljesen jogos lett volna.
Akkor nem következett volna be, hogy öl perc 
múlva egy újabb kapuelőtti jelenetből kifolyó
lag csaknem botrány keletkezzen, amelyet 
Z’.onban a józanabb játékosok és a felkészült 
rentjörscg pillanatok alatt elfojtott.

Auer ágyanis egy kapuelőtti magas labdára

U0!/ uffro/f rá Dénesre, hogy valósággal maga 
alá temette. Auer nem sietett felugrani ,annál
inkább Dénes és az igy keletkezett közelharcba 
beavatkozott Wégner Is. Majd felugrottak, hogy 
egymásnak menjenek, Wetzer elhúzta Auert, 
közben Fogl ll. törtetett előre, hogy rendet csi
náljon, de Gerő biró gyorsan leküldte Auert, 
Dénest és Wégnert a pályáról és ezzel elejét 
vette a nagyobb botrány kitörésének. Ennek 
„csak" utóbajlása volt az a jelenet, amikor két 
perc múlva P .Szabó támad. Csendes ellene in
dul, P. Szabó elesik, * labdát Csendes eltalálja 
ugyan, de azért gondja volt rá, hogy a fekvő 
P. Szabót fejberugja. Természetesen ő is a ki
állítás sorsára jutott, de ez már nem okozott 
nagyobb bonyodalmat.

A fent leírt jelenetek és kiállítások azonban 
nem érinthetik a kritikát, még kevésbé a mér
kőzés eredményét, amely teljesen reális körül
mények között született. A botrányok után 
ugyanis nem eseti több gól. Újpest a teljes Kis
pestnek rúgta a hét gólt, Kispest tehát nem vé- 
dekezhetik, hogy Dénest kiállították.

Újpest csapata hétről-bétre javul, egyre 
gólképesebb lesz

és nem messze az az idő, amikor a csapat stí
lus szempontjából is kiállja a kritikát. Ezzel 
nem azt mondjuk, hogy a csapatnak nincsen 
stílusa. Van, de ez az ő egyéni stílusa, amely 
eddig főképpen a rámenős és „rakkolós" Játék
ban merült ki és kevés gondot fordított az ak
ciók felépítésére és azok kivitelére. Különösen 
csatársorán látszik nagy javulás, amely Wetzer 
és a rtalitivált Auer gólképes játékával nagyon 
feljavult. Wetzer ugyan lassú és különösen a 
kapu előtt mindig lekésik az akciókról, de a 
mezőnyben hasznos. Auer ezzel szemben a 
kapu előtt félelmetes, különösen fejjátékával, 
bár ilyen esetekben gyakran összeütközésbe 
kerül a szabályokkal. Spit: végtelenül eleven 
volt, a kapu előtt mindenben „benne" volt. P. 
Szabónak is igen jó napja volt, ragadt nála a 
Jahda, beadásai is rendre sikerültek és eredmc-

arca és keze némára szappant —< 
vagyis toalelrzappnnt — akar kaaz- 
nárni, gondolja meg. hogy jó rzappmű 
Jó anyagból és rossz szappani rósz*  
anyagból készítenek. A rossz any^g 

olcsó.

A JÓ ANYAG
drága. A RAY-szappan a legfino
mabb zsiradékból és tyúktojásból bé 
szül. Ha ön arcát, kezét, testét a szap
pannal nemcsak tisztítani, kanén 
ápolni is akarja, erre legjobb a

RAy-iZAPPAN
nyes volt. Egyedül Ströck volt az, akinek !etö< 
rése változatlanul fennáll. A fedezetsorból ki*  
emelkedett Wilhelm játéka, de Borsányi is vé
gig egyenletesen látta el feladatát, keresztpasz- 
szai végtelenül hasznosak. Lutz a közelharcok
ban tüntette ki magát, de a kultúrája még min
dig hiányzik. Pompás munkát végzett a Fogl. 
testvérpár, amely hibátlanul látta el feladatát, 
jó napjára emlékeztető formában. Acht méltó' 
volt hozzájuk.

Kispest csapata nem bírja el a kritikát 
Roppant gyenge játékot mutatott be az együt
tes, amelynek csak közvetlen védelme az, 
amely igyekezett helyt állni, de Dénes bizony
talan védése még ezt is lerontotta. Dénes a mo
sódik góljával, 11-ével, majd kiállítását meg
előző magaviseletével hosszú időre eljátszotta 
magát. A Ralz—Wégner hátvédpár az egész 
csapat helyett dolgozott, de ilyen nagyarányú 
munka közben akudtak hibák, amelyek Ujpeat 
részére eredményi jelenthettek. A fedezetsor
ban csak Purezeld játszott futballt. Csendes 
csődőt mondott, mig Marton nem való a csa
patba. A csatársor nem kapott labdát, de kü
lönben sem tudta magánál tartani. Dán elköve*  
vetett mindent, osztóit labdát jobbra és balra, 
de sehonnan sem kapta vissza, talán Ktjg-től 
egy labdát az egész mérkőzés folyamán.

A Játék
Kispest támadásával indul, de Purezeld magas 
labdáját Acht védi. Újpest azonban csakhamar 
magához ragadja a játék irányítását, de Kis
pest védelme biztosan utasít vissza minden kö
zeledést. A 17. percben Senkey beadását Kiss, 
majd Ströck beadását Wetzer hibázza, de P. 
Szabó kapu mellé lö. Auer fejese Dénesnek ad 
munkát, mig Senkey fejesét Acht védi. Két új
pesti korner után a 23. percben P. Szabó ki
játszó a védelmet, beadására Dénes kifut, Auer 
üres kapu mellé löl Lassan megérik a helyzet 
Újpest góljára. Auer lövését biztosan fogja Dé-

a

Az alant felsorolt szűcsmesterek elsőrendű 
— védjegyzett —

BUNDHIKftT
úgy mint eddig továbbra is a következő

SZHBOTT ARAKON
Perzsia bandák 
Perzsia láb 
Pesebanlky 
l’írsma
Nutrla
Orosz mókus
Antilop

P íaoo tói
P 880
P 000— 850— 950
P 1200—1400—1600
P 1580—2000-lfi
P 1800-tól
P 680— 800-ig

hozzák forgalomba
Walahls 
Borjú

Oroaikld 
Vakond
Nutrlctte

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

SealelekMk
Blberette
Gazella
Belge Kar.kül
Patagonlakanln 
KHIOnbOzS diratbnndiik 
Sportkabátok

P
P
P 
P
P 
P 
P

225— 500-lg
180— 450-lg
240
500
250
250-től
150-től

Az összes bundák valódiságát, elsőrendű minőségét és kivitelét nemcsak az alanti cégek jó hírneve garantálja, ha
nem a Magyar Szűcsmesterek Országos Egyesülete által kibocsátott védjegy is, mellyel minden bundájuk el van látva

A A ’ ►

k

Csak képesített szűcsnél vásároljon!
Brcltfeld M. 
Crlrlug Ármin éa Fiai 
Dán Testvérek.
Deák éa Horváth 
Elkán éa Gerő.
Elbán Gyula. 
Flsrher Vilmos.
Haas Itezső és Gittek.

Váci ucca 21. 
Deák Ferenc ucca 19. 
Dorottya ucca 5—7.
Váci ucca 13.
Váci ucca 22. és Andrássy út 27. 
Károly körút 19.
Semmelweis ucca 18. 
Dorottya ucca 11.

Wesselényi ucca 27. 
Kristóf tér 6. 
Kígyó ucca 4—6. 
Kottenblller ucca 39. 
Nagymező ucca 20.

.______ IV* ucca 16
SchUnger Ferenc Fiai Kristóf tér 8. és Károly körút 18. 
Zny Mihály Haris köz 4.

Kalmár Emil, 
Kutnewaky György 
Morvái 1.
Morvái Zoltán 
Palugyal Viktor 
Beicbenbcrg Jakab
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ne*,  de Wetzer bombáját már csak kornerre 
tudja menteni. Ebitől. a 30. percben P. Srabó 
Iveit labdájára Wetzer ét Auer egyezerre ugra
nak. Wclzer ráérik Dinerre, mire Auer gólt fe
jel (1:0). Alig kezdik újra n játékot, Lutz hát- 
rund, Fogl III. a félpályán túl kapáiból meg
vágja a labdát, amely kacsázik a szélben. Di
ner kijön a kapubál és nyúl a labda ulán, de 
az a léc nlall u gólba esik (2:0). Kispest vé
delme dermedte.n nézi n hálóban láncoló lab
dát! Újpest már ura a helyzetnek. P". Szabó l>f- 
wdósúrúl Wclzer egy lépéssel a kapu előtt le
kérik majd Auer fejeseit labdája szál! el n 
kapu fölött. A 43. percben Prcsovszky kiug
rasztja Dánt, Acht kifut, veti magát. Dán it el
esik, mire Acht a földön fekvő Dánt megrugja 
és a megítélt 11-est Presovszky góllá értékesíti. 
(2:1)

Szünet után
Újpest azonnal támadásba lendül és Auer lö
vése komoly munkát ad Dénesnek. .4 Ö. perc
ben Auer kicselezi u Kispesti védelmet és véd- 
hetetlen gólt mg. (3:1.) A 7. percben Wetzcr 
szökteti P. Szabót, aki lefut, átadását Spitz kö
zelről a kapuba helyezi. (4:1.) Auer, majd 
Spitz adnak munkát Dénesnek, amikor a 10. 
percben Baiz felvágja P. Szabót, a megítélt 11- 
est P. Szabó belövi. (5:1.) Wégner veszélyes 
szabadrúgásától fellángol Kispest is, de Dán fc-

ÍJLLÓI-ITTI PÁLYA
Vasárnap, november, 25-én délután 2 órakor

Ferencváros-Hasas
Elölte 12 órakor

III. Ker—iáslya
I. osztályú tigabajnokl mérkőzések

jósét Acht fogja. Most a bíró Frontz Döme ha
lálának emlékezetére egy percre megállítja a 
játékot, a közönség pedig felállva hódol Kis
pest volt trénere emlékének. Újpest most való
ságos ostrom alá fogja Dénes kapuját, de P. 
■Szabó kapu mellé lő. majd Auer csipi el Raix 
gyengém hazaadott labdáját, de Auer elfogja, 
lövése azonban Dénesről pattan vissza. Spitz 
és P. Szabó lövései ulán a 28. percben Spitz 
helycserével P. Szabónak passzol, akinek lövése 
a balsarokban köt ki. (6:1.) A 31. percben tör
ténik Dénes bclemcnése, amelyért megítélt 11- 
est P. Szabó értékezni. (1:1.) Újpest állandóan 
támad ós a 36. percben játszódik le a fenn le
irt jelenet, amelynek eredményeképpen Gerő 
biró Auert, Dénesi és Wégnert kiállítja, akiket 
két perc múlva Csendes követ. P. Szabót kivi
szik a pályáról, de négy perc múlva beáll, sőt 
offszójd-gólt is lő, amelyet a biró természete
den nem ad meg.

111. ker. FC-Sabaria 
2:1 (1:0)

Szombathely, nov. 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) A Sabariának ismét kifutott egy 
Bzercncséllen napja.

A szombathelyi csapat ezúttal sem volt 
rosszabb, mint ellenfele éa iámét csak 

balszerencséjének köszönheti vereségét.
Vasárnapi mérkőzésére kénytelen volt tartalé
kos csapatot kiállítani. Az egyébként nivótlan 
mérkőzés sorsát eldöntötte a honi csatársor 
ahszolut gyönge játéka.

A felázott talajon lejátszott mérkőzés a III.

kiállítás:
Norember 18-25-lj 
délelőtt 9-tftl 
délután 5-lg

A imo vtnseg 
örömei

■z egészség és tzellemi frissesség 
megőrzésében rejlenek. Ha gon
dozzuk elhasználódó szervezetün
kéi, az. emberi életkor legvégső 
határáig megőrizhetjük erőnket, 
rugékonyságunkat és viruló élet
kedvünket, A valódi 

DIAItA-SOSBORSZESZ
szerencsés összetételénél és sok
oldalú hatásánál fogva egyaránt 
megbecsülhetetlen mint bedörzsölő
szer, mint hűsítő és fájdalom- 
csillapító, mint szájvíz és torok- 
öblítő, belsőleg — cukorra csepeg
tetve — mint étvágygerjesztő 
még tzámos egyéb cselben. 

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MVINTÉZET B.-T. KORFORGÖGÉPEIN," BUDAPEST, VI, ARADI UCCA «. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

kerületiek támadásával indult és Konyor már 
az első percben vezetéshez juttatja csapatát 
jót sikerült 20 méteres élet lövésével, amelyet 
Rudolf ugyan elfogott, de nyomban ki is ej
tett a kézéitől, egyenesen a hálóba. A Sabaria 
n gyorsan bekövcíkezetl balsikert heves já
tékkal igyekezett reparálni, ám a szünetig 
képtclon volt az eredményen változtatni.

Szombathelyi támadásokkal indult a máso
dik félidő, de eredményhez ismét csak az 
óbudai rsnpíít jutott. A 6. percben Konyor lö
vése utat talált a szombathelyi hálóba. A Sa 
barin sorsa ettől a perctől kezdve meg volt pe
csételve.. Hiúba igyekezett ezután támadni, 
képtelen volt megbirkózni a III. kerületiek 
ellentámadásaival és Vámosnak a befejezés 
előtt két perccel lőtt gólja mór csak szépíthe
tett az eredményen.

Bocskay—Vasas 2:2 (1:0)
A Bocsknynnk előkelő helyezése és a bajnok

ságban nratott szép győzelmei és viszont a Va
sasnak h Hungáriától elszenvedett rekord gól- 
arányu veresége utón nehezen volt elgondolható, 
hogy a Vasas pontot ragadjon el a Bocskaytól. 
Dohát a tény megtörtént és más lapra tartozik, 
hogy ezt a Vasas hogyan érte el. Le kell szö
gezni, hogy a Vasasnak csak az első félidőben 
voltak jó momentumai, amikor nemcsak táma
dott, de játszani is tudott, mig a második fél
időben a csapat teljesen visszaesett. Ekkor a

Bocskay minden tekintetben messze fölötte 
állott ellenfelének.

Csatársora ekkor magára talált és néha nyo
masztó fölényben percekig ostromolta a Vasa
sok kapuját. Hogy ennek ellenére mégsem tu
dott győzni, ennek oka elsősorban a csatársor 
balszerencséje, amely igen sok kínálkozó hely
zetet nem tudott kihasználni, a temérdek kapu
fa, amely útját állta a Bocskay csatárok lövé
seinek é.s nem utolsó sorban

a bíró, ajd Frőhlich teljesen szabályos fel
tartását és annak míicsését 11-essél bün
tette ás a Bncskaynak egy teljesen szabá

lyos gólját nnnullálta!
A Vasas tehát szerencséjének köszönheti

. Szülik kezében akad el. A Vasas válaszol és 
, Stanczl akciója sikerrel kecsegtet, de lövését n 

kapufa tartja fel, majd Himmer beadásából 
, Tóth közvetlen közelről kapu fölé lő. Két Bocs

kny korner után a 10. percben Fröhüch elveszi 
Vinczétől a labdát, kidobja Tóthot, aki elé Hüb- 
ner kifut, dobja magát, de Tóth ügyesebb és a 
kikotort labdát a hálóba helyezi (1:1). A Bocs
kay rögtön támad, de Semler kitűnő helyzetben 
földbe rúg, majd a 15. percben Himmer közép- 
revágott labdáját Fejér elnézi, Frőhlich kitőr, 
Dettrich testtel szabályosan feltartja, Frőhlich 
rádül, Dettrich elugrik, mire Frőhlich elesik. 
Erre Iváncsics 11-est ítél, amelyet Himmer góllá 
értékesít (1:2). Tipikus potya tizcncgycsl

A hangulat izzóvá válik, de a gól nem töri 
meg n Boc.skayt, amely mintha most kezdene 
játszani. Sághy pompásan dirigálja a mezőnyt. 
Markos éles lövését Szülik védi, majd Teleki ke
rül jó helyzetbe. Szülik kifut, a visszapattanó 
labdát Mertin nagy erővel felső kapufára lövil 
Merkos beadása Telekit éri jó helyzetben, de 
gyengén Szülik kezébe lő. Állandó támadások 
után a 40. percben Vincze egyéni játékkal ki
cselezi a védelmet és a 16-os vonalról küldött 
váratlan lövéssel kiegyenlít (2:2). A 28. percben 
Mertin, Semler, Vincze fejjel játsszék tisztára 
Markost, aki a léc mellett pompát gólt lő! Iván- 
csics érthetetlenül nem adja meg a gólt. A 30. 
pcrcbcrt Markos bombalövését Szülik robinzo
náddal menti a kapufára! A Bocskay valósággal 
a kapujához szegezi a Vasast, amely csak Jel
űnek révén tud egy Ízben kiszabadulni, do 
Frőhlich lövését Hübner könnyen fogja. Mertin, 
majd Teleki lövéseit Szülik kornerre védi. Az 
utolsó percben hasonló sorsra jut Markos lö
vése. Markos kornerét Sághy kapufára fejeli, 
de közben a biró a mérkőzés végét jelzi.

Bástya—Budai „33" 
6:1 :0)

Szeged, november 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az újjászervezett Bástya jő játékkal meg
érdemelten került ki a fenti nagy gólarányu 
győzelemmel a küzdelemből.

A fővárosi vendégcsapat meglehetősen ide
genül mozgott a szokatlan környezetben és 
esak az első félidőben bizonyult méltó el

lenfélnek.
A győztes csapatban különösen a csatársor pro
dukált jó játékot, viszont a budai együttesnél 
éppen n legnagyobb bizalomra méltatott csapat- 
tész, a védelem mondott csődöt.

Az első félidő góljait Varga lőtte. Az első fél
idő 18. percében kornerből, majd kél perc múl
va Solti beadásából. Szünet után állandósul n 
szegedi csapat fölénye. Possak nyitja meg a gó
lok sorozatát 25 méteres sikeres lövésével, majd 
a 20. percben ugyancsak ö szerzi meg a negye
dik gólt. A budai csapat ezután érte el egyet
len gólját Ember lövéséből, majd Possak cs 
Varga góljai beállítják a végeredményt.

Elmosott a szombati esőzés egy 
mérkőzést a második ligában
A második liga vasárnapi bajnoki küzdelmeit 

ismét a vidéki csapatok uralták. Mig azonban 
az Attila fölényes győzelmet aratott, addig 
Pées-Bnranyának keményen meg kellett küzde
nie a győzelemért. A vasárnapi eredmények;

Miskolc: Attila—Soroksár 7:0 (4:0).
Pécs: Pécs-Baranya—Erzsébetváros 2:1 (0:1). 
Nagykanizsa: Kanizsa—Józsefváros 1:1. 
Húsos* —Vác FC 5:2.
A vasárnapra kitűzött Bak—Turul-mérkőzés a 

pálya használhatatlansága miatt elmaradt.

a 
döntetlen eredmény elérését, a Bocskay viszont 
azzal vigasztalhatja magát, hogy szép, tartal
mas játékkal örvendeztette meg a híveit és be
bizonyította, hogy nem véletlen müve elért jó 
helyezése.

A Bocskay játéka minden tekintetben kiállja 
a kritikát. Védelme megbízható, fedezetsora jó 
technikával és fizikummal rendelkezik, csatár
sora viszont roppant fürge, gyors játékosokból 
áll, akik néha igazi futballprodukciót végeztek. 
A csapatnak ez a része a főerössége, amelyben 
a Markos—Vincze 6zárny lendülete és áttörő
képessége nagy értékei képvisel. Teleki vá
ratlan, sikerült húzásai állandó zavart keltetlek 
az ellenfél védelmében. A Semler—Mertin szárny 
csak n mezőnyben vette ki részét a támadásból, 
a kapu előtt különösen Semler rezervűltan ját
szott és lendületét elvesztette. A fedezetsorban 
Sághy elsőrendű támndómunkát végzett, kitü
nően irányított, fejjátékával uralta a mezőnyt, 
de a védekezés sohsem volt kenyere. Reviczky 
felülmúlta Wampetichcl. A védelemben Fejér
nek nehezebb volt a feladata, mint Dettrichnek, 
de mindketten jól megfeleltek, mig Hübnert 
nem igen áliitotlák nehezebb feladatok elé, de 
az első gólt, ha korábban kifut, talán elhárít
hatta volna.

A Vasasok csapata — bár valamivel élénkcbb 
játékot nyújtott, mint elmúlt vasárnap — visz- 
szaesett formájában. Fedezetsora teljesen el
tűnt a mezőnyben. Alig volt valamirevaló ak
ciója, az is mind Remmerlől indult ki, aki mint 
harmadik hátvéd is kiemelkedett a csapatból. 
Tőle indultak ki a támadások, de labdáit alig 
tudták hasznosítani a Vasas csatárok. Báder he
lyett — akit kiteltek a csapatból, mert mull 
vasárnap elfelejtetlek neki labdái adni — 
Stanczl játszott egészen gyengén, mellette Tóth 
is csak egyéni játékával tudott érvényesülni. 
Jcllinek nagy elevenséget vitt a játékba, ezt vi
szont nem Frőhlich számára találták fel, ennek 
következtében a csatársor szétesett és Himmer 
rapszodikus kitöréseitől eltekintve csak egyéni 
áttörésekkel kísérleteztek. A védelemben Király 
átéka ismét könnyelműségre hajlott, fíozgonyi 
smét bevált, de felesleges fouljairól és ellenfe

lének rugdosásáról le kell szoknia. Szülik igen 
jól és szerencsével dolgozott, a második gól 
meglepte öt.

A játék
heves iramban indul és a Vasas ugyancsak ki
használja az erős hátszelet. Támadást támadás 
utón vezet, de a Bocskay védelme fölényes biz
tonsággal veri vissza a támadásokat. A Bocskay 
csak ritkán veszélyeztet, mégis ö éri el a vezető 
gólt, amennyiben a 19. percben Reviczky pom
pát zsinórpasszával Mertin lefut, beadására Vin
cze startol és lövése védhetetlenül száll Szülik 
hálójába (1:0). A gól hatása alatt fordul a já
ték képe, a Bocskay is magára talál. A 26. perc
ben Semler kitör, lövésébe Semler beledobja 
magát, majd a befutó Teleki lövését a földön 
fekve fejjel védi. Egy perccel később Mertin 
vezet támadást, középre adott labdájával Vincze 
lejjel áttör és pompás lövését Szülék a gólvona
lon kézzel stoppolja. Most ismét a Vasas veszi 
át a támadó szerepét, gyors egymásután három 
komért ér el, de hiányzik az átütő erő, amely 
a helyzetekből egyenlíteni tudjon.

Helycsere után
a Bocskay két rövid lélekzetü szélső támadása

Vasárnapi sporthírek
X Ma megkezdődnek az atlétabált meg

előző MAC-teák. A hagyományos MAC- 
teák, amelyek előhírnökei és előkészítő tár
sadalmi összejövetelei az atlétabúloknak, 
ma kezdődnek és a bálig hétfő esténként 
ismétlődnek az Astória-szálloda különter
mében. A báli meghívók szétküldése folya
matban van. Igénylők forduljanak ezirányu 
kérésükkel a klub titkári hivatalához.

X A vasárnapi bécsi futbullcredményck. 
Rapid—Vienna 3:1. Wacker—Nicholson 2:1. 
Admira—Slovan 6:2. Sportclub—Hertha 4:2. 
Ausztria—Floridsdorf 2:2.

X Az Újság stafétája győzött a lapter
jesztők 6X400 méteres stafétafutásán 80 
méterrel a Szinházi Élet előtt.

X A Szövetségi Serleg küzdelmei során a 
Nemzeti 12 (4:1) arányban győzte le a 
Vasasok kilenc emberrel játszó tartalék
csapatát.

* AZ ERNST-MÍIZEUM AUKCIÓI XXXIX-XL ♦
BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8.

EzűstgyUjtemény főúri birtokból, 

Benczúr Gyula és Kesz’er József 
hagyatékából, valamint főúri és más ma
gánbirtokokból származó festmények, mű

tárgyak és bútorok, valamint 

Balassa Istvánné maorar lexlilorüjtemánfe

AUKCIÓ
rrnnber 26-tól 
naponként 

délután ’/»4-tőI

*
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tegnapi hangversenyére az összes jegyek elkeltek

Az óriási sikerű k onzert-parée után
II. HANGVERSENYE

november 22-en a vigadóban

X A MAC ffyőzdtt a ffycphokkl-dcrbyn. 
A vasárnap lejátszott MAC—MIIG mérkő
zésből a grifTniadaras csapat került ki 
győztesként 2:0 (1:0) arányban. A második 
csapatok mérkőzését ugyancsak a MAC 
nyerte 4:3-ra.

AIJTíhAPLÓ
)( A Fisk-autöpneuinatlkok oly elismertek' 

külföldön, hogy az amerikai autóipar exportra 
szánt autóikat többnyire Fisk-pneumalikkal kül
dik világgá. Ezt az értékelést nemcsak a gyárak, 
hanem az automobiltulajdonosok is magukévá 
tették. A speciális gyártmányú s a magyar uta
kon nagyon bevált Fisk-pneumatikokban na
gyon megnövekedőit Magyarországon a forga
lom, ezért e márka budapesti vezérképviselöje, 
amint értesülünk, raktárának teljes kiegészíté
sére hat vagon Fisk-pneumalikot rendelt meg. 
A gyár legújabb értesítése szerint ez az impo
záns mennyiség már utón van, úgyhogy rövide
sen minden Fisk-képviselet megkapja a maga 
Fisk-pneumatik mennyiségét, nehogy az árusi- 
fásban fennakadást szenvedjenek.

)( A magyar aatouohllkereskedők a külföldi 
pneumatikok ellen. A Magyar Automobilkeres
kedő Egyesülete a KMAC helyiségeiben választ
mányi ülést tartott. Az ülésen Frey Ede alelnök 
elnökölt, mert Rock István, az egyesület elnöke 
lázas betegen feküdt. Az ülést az autó- és pneu- 
inatikliereskedelcm sérelmeinek megvitatása vé
gett hívták össze. Frey Ede alelnök, a Hahn Ar
túr és Társai cég főnök-e megnyitó beszédében 
kifejtette, hogy őket, akik annyit dolgoznak a 
hazai automobilizmus fejlesztése érdekében, az
ért, mert külföldi márkát importálnak, mint bű
nösöket, hazaárulókat kezelik a hatóságok. Pe
dig ők megalapították a magyar autókereskedel
met n hazai autóipar még nem is létezett. Rá- 
tért arra is, hogy a karosszéria-ipart a magyar 
kereskedelem azért nem tudja kellőképen támo
gatni, noha ez az iparág ezt igazán megérde
melné, mert egy négyhengeres külföldi karrusz- 
szált kocsi behozásánál 5% luxusadót kell le
róni, mig ha ugyanezen kocsi knrusszálását a 
belföldi iparral végezteti, akkor 10% luxusodét 
tizet utána. így néz ki a magyar ipar védelme 
és támogatása egyik oldalon. Szilárd Béla a 
pncumalikkereskedelem sérelmeit tette szóvá. 
Levelekkel és okmányokkal igazolta, hogy mi
lyen terrort fejtenek ki egyes hivatalok és ható
ságok egyes pneumatikok érdekében. Farkat 
Kálmán felszólalása után elhatározták, hogy fel
iratban fordulnak a kereskedelmi és pénzügy
miniszterhez a pneumalikgyárak szabad ver
senye érdekében.

)( Amerika mindenben veret Az Egyesült Ál
lamokban még az autőtolvajok is nagyobb szám
ban szerepelnek. Ebben az évben a hivatalos 
adatok szerint nem kevesebb, mint 95.088 darab 
autót, gazdátlanul hagyott gépkocsit loptak el 
Amerika nagystílű speciális bűnözői, az autó
tolvajok. De az amerikai rendőrség sem hagyta 
mngát lefőzni, mert igyekeztek az autőtolvajok 
zsákmányait visszaszerezni. Az amerikai rend
őrség 87.185 darab autót juttatott vissza a kár
vallott autótulajdonosoknak. Ilyen hatalmas 
számok természetesen csak az amerikai autófor
galom mellett lehetségesek.

)( Május 9-én lesz a Targa Florlo. Jövő év 
májusában tartják meg a világhírű szicíliai 
nagy autóversenyt, a Targa Floriot. Több mint 
valószínű, hogy az egész világ érdeklődése mel
lett lefutásra kerülő autóversenyt május 9-én 
rendezik meg. A verseny kiírásában jövőre némi 
változások lesznek, amennyiben az eddigi ver
senyektől dűlőén az egyes kategóriák szerinti 
csoportosításokat elhagyják. Úgy a Szicíliai 
Autóclub, mint a Királyi Olasz Automobilclub 
határozata szerint ezentúl a versenyeken csak 
általános osztályozás alapján csak nz elért ver
senyidőt fogják értékelni. A Targa Florion ősz- 
szesen tiz dijat osztanak ki 240.000 lirn összeg
ben. Ebből a verseny győztese 100.000 lírát kap. 
A Targa Florio keretén belül külön versenyt ír
tak ki az 1.1 literes henger ürlalmu gépkocsik 
részére, amelyek három kört, azaz 108 km-es 
pólyát futnak le. A kiskocsik számára 10.000 li-

Budapesti ügetőversenyek
Nagyszámú közönség előtt folytak le a va

sárnapi versenyek. A nap főszámát az őszi di
jat, Baba nyerte Graffit és Eion előtt. Maszár 
F. és Kovács 11. hajlóktól erőszakos és sza- 
bálgtalan hajtás miatt, a hajtási engedély, a 
következő két versenynapra megvonatott. A 
részletes eredmény a következő: I. futam: 1. 
Champion (5) Maszár I. 2. A vous (16) Mar
ton. 3. Colonel K. (1%) Maszár F. Indult még; 
Trón Child, Csalfa, Vince, Pilger, Patyolat IU 
Ravasz, Néha. 10:168. 28, 32, 15. Olasz 10:185. 
— II. futam: 1. Orgazda (l'/s) Salgó. 2. Or- 
muz (3) KallinJca. 8. Ccres (4) Zwillinger. In
dult még: Napred, Diabolő, Ramazwln, Re
beka, Rabonbán, Dundi, Csibész, Boston. 
10:27, 16, 18, 25. Olasz 10:81. — III. futam, t. 
Nurmi (2’A) Filyó. 2. Pattantyús (12) Novák. 
3 Alice (3) Wicsner Indult még: Epos, Com- 
tcsse, Pro Patria, Atabastcr, Uribaka, Mokány. 
10:44, 19, 24, 17. Olasz 10:107. — IV. futam: 
1. Dárius (3) Feiser. 2. Angelica (6) Kallinka. 
3. Horpacs (1%) Maszár F. Indult még: Pom- 
pndour, öcskős, Álmos, Ölti. 10:45, 15, 17, IX 
Olasz 10:64. — V. futam: 1. Baba (3) Kovács 
I. 2. Graffit (5) Kallinka. 3. Eion (2>Á) Wies- 
ner. Indult még: Mályvácskn, Olllégy, Miss 
Franciska. Pogány, Dobos, Aranka II. 10:60, 
16, 18, 17. Olasz ‘ 10:59.
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