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Vasárnap rendőri beavatkozásra 
megszűntek a pesti rulettklubok, 

mert a rendőrség könyörtelenül toloncházba 
viteti a klubok közismert előkelő tulajdonosát

Karhatalommal feloszlatták az Országos 
Polgári Kör Klauzál-uccai kártyaklubját is
■ Budapest éjszakai világának szomba
ton este 11 óra tájban olyan szenzáció
sa volt; 'ami komoly eseményszámba 
megy ebben a városban, ahof mindenki 
tudja, hogy mennyi rengeteg titkos 
kártya- és rulettbarlang működik. Azok 
hz éjszakai emberek,' akik százan és 
azázan hazárdjátékokkal próbálják ré
szint exisztenciájukat feltámasztani, 
részint exisztenciájukat alátámasztani! 
részint pedig a mindennapi kenyerüket 
megkeresni, 'szombaton éjszaka kártya
klubból kártyaklubba járva vitték szét 
a hírét az itt következő szenzációnak:-

— Ma este 11 árakor 4 budapesti titkos 
rulettklubban/amely egy kéz tulajdona, 
váratlanul beszüntette a tulajdonos a 
játékot és kijelentette, hogy remény 
sincs arra,, hogy a legközelebbi napok
ban a játék újra meginduljon.

A játékosok között nagy izgalmat kel
tett a váratlan bejelentés, mert hiszen 
körülbústyúzottan és védetten érezték 
magukat • mind eh hatósági beavatkozás
sal szemben és izgatottan érdeklődtek 
aziránt, mi lehet az oka a nyugodt és 
zavartalan rulett játék hirtelen beszün
tetésének. ‘Természetesen arra égy. pil
lanatig sem gondoltuk, hogy a játék
klubok tulajdonosa talán megelégelte 
volna' az eddigi nyereségűt, vagy meg
gondolta volna a hazárd játékosok'szen
vedélyének a- jól jövedelmező kielégí
tését..' '

Tisztában voltak í-vole, hogy valami 
nagyon fontos és nagyon súlyos intés 
nek vagy rendőrségi lépésnek kellett 
következnie, hogy A játék váratlanul 
megszűnt, és az ordré megtiltotta, hogy 
játékklubok helyiségeit a tulajdonos en
gedélye nélkül bárki is használhassa. A 
titkos rulettklubok ■ alkalmazottai sem 
tudtak felvilágosítást adni és' minden 
kérdésre, minden érdeklődésre röviden 
csak ennyit mondtak:

— Az az utasításunk, hogy a játékot 
azonnal abba kell hagyni, de felvilágo
sítást ml som kaptunk. -Valószínű, a 
rendőrség ..

Többen emlegették, hogy talán \ oi 
nlch József íigyo injait kellett hirtolon 
bezárni a titkos ruléttkhibokat.’

Nem tudni azt, hogy a \oi ni elvű gyet 
tárgyidő dr. Horváth egyes bíró- értc- 
sítotte-e a rendőrséget hivatalosan a 
büntető járásbíróságon kiderült kulisz- 
szatitkokról, vagy a rendőrség a lapok
ból szerzett tudomást a. bíróság előtt 
Vóinich és u bíró között lefolyt súlyos 
párbeszédfői. de valószínűnek kell el
fogadni, hogy átlátták hirtelcu a rend
őrség kijátszásának kísérletét, és illető

helyről olyan lépés történt, amely 
egyelőre hlrtclítf fr^akát szegte a to
vábbi rulett játéknak, * akár magánlakás
ban, akár „privát urak szórakozásaként".

A rendőrségen nagyon jól tudták, 
hogy az összes budapesti rulettklubok, 
mint titkos játékhelyek tulajdonkép 'egy 
kéz birtokába tartoznak.

Hiába ütöttek azonban rajta az Abo- 
nyi ucca 29, vagy a Rákóczi út 6, majd 
a Rákóczi út 12, vagy a Váci uccai Vay- 
palotában a titkos rulett-tanyákon, 
csak a megbízottakat, a Srohmannokat 
tudták megtalálni. Azt, aki ezeknek a 
kluboknak a tulajdonosa, aki felállí
totta, kibérelte a helyiségeket, Párizsból 
hozatta ‘a rulettasztalokat, csináltatta a 
zsetonokat, adta a pénzt a bankadáshoz, 
állás nélküli mérnökökből, kereskedők
ből és B-listás hivatalnokokból felfo
gadta a zsetonosokat, krupiétokét, játék
mestereket ’ és sanzsöröket, sohasem le
hetett személyében felelősségre vonni. 
A^t a tulajdonost, aki szinte nyilváno
san szállíttatta egyik helyiségből a má
sikba játékasztalait, aki formálisan ^ki
építette ezeket a játéktanyákat, nem si
került soha felelősségro vonni, mert .a 
bérleti szerződést, vagy az alkalmazot
takkal létesített szerződéseket, vagy a 
pinkanyitási írásokat mindig a játék
mesterek vagy az ' úgynevezett klubigaz
gatók írták alá, akik a rendőrség előtt 
punt tulajdonosok vállalatuk magukra 
ogy-egy razziánál a hatósági következ
ményeket. Ezeknek a játékkaszinóknak 
a. terjeszkedése- szómétmotlen méreteket 
öltött. Minden városrészben volt egy 
depandansz, ha tetszik fiók vagy leány
intézet, és működött, mert a rendőrség 
nem bírt hozzáférni, elsősorban azé: f, 
mert úgy. állították be a dolgot, mintha 
családi szórakozás volna a kibérelt la- 
kásrészben, nhol magánlaksértés vésze
déi mo nélkül nem juthatott be n rend
őrség, másodszor úgy körül voltak bás
tyázva ezek a helyiségek vészcsengők- 
kel és figyelőkkel, hogy mire a rendőr* 
súg elindult, vagy csak a ki^pun keresz
tül jntqtt. már odafent ártatlan alsóst 
játszottak az asztalon, á rulettgép pattig 
már régen a padláson volt elrejtve. Ez 
a rendőrséggel való'játék ment .egész, a 
legutóbbi napokig, amikor a Voinicli 
József félő tárgyaláson nyilv.áuosságra 
került a kulisszatitkok első láncszeme. 
Úgy látszik, erre történt, hogy a rend
őrség nem-liajlnudó tovább tűrni, hogy 
bárki is, bármilyen messzlYől. bármeny
nyi strolnnann hátú mögül igazgathas
sa ezeket a tikos rulettklubokat, ame-
lyekuek helyiségeit nagyon jól tudtfr a i miniszteri rendelettel és hasonló | tásához.

rendőrség, ha né'm is férhetett hozzá-
Éppen ezért a Strohmaunokra való 

tekintet nélkül tudómásútá hozták ille
tékes körök azoknak, akiket 1 érdekelt, 
hogy

szombaton szüntessék bo az Aggteleki 
uccai, Károlykörúti, Kossuth Lajos 
ucca 3 alatti, Vasuccal és Ilkauccal 
helyiségükben, szóval mostani ősz- 
zes depandauszukbau — a. játékot, 

mert ellenkező esetben, tekintet nélkül 
arra, hogy pozitív bizonyíték, okmány, 
szerződés, jut-e a tulajdonosról vagy tu
lajdonosokról a rendőrség kezébe,

minden alkalmazottjával együtt, min
den felszerelésével, gépeivel, Igazga
tókkal és játékmesterekkel, krupiék
kal és sanzsőrökkel a toloncházba 

szállítják.

A toloncház nem vicc Budapesten és

Egy szakasz rendőr a Klauzál uccai hártyaklubban
A hatóságok komoly elhatározá

sára vall, hogy a vasárnapra vir
radó éjszakán a rendőrség felosz
latott egy kártyaklubot is.

A Klauzál ucca 30. számú házban 
volt a Hadviseltek Országos Gaz
dasági Szövetkezetének Klubja, 
amit, később a Ripka-párl számára 
ajánlottak fel. A terv azonban a 
szomszédos Rákóczi úton lévő 
Ripka-párti Klub tiltakozása miatt 
meghiúsult. Úgy látszik a két 
klub uem tudott volna egymás 
mellett „polifűdZHÍ". Később az
után az Országos Polgári Kör köl
tözött a helyiségbe, ahol uj cégér 
alatt működött a régi klub.

A rendőrség eddig azt tapasz
talta, hogy a bíróság ritkán helyez-, 
kedett a rendőrség nyomozásának 
alapjára, .viszont sokszor elfogadta 
a kártyások különben naiv védeke
zését. Ez'a bírói ítélet azután, amely 
hét hónapra ítélte Vojnits Józse
fet, arra az elhatározásra bírta a 
rendőrséget, hogy

a kártyások elleni hadjáratot 
erélyesebb eszközökkel kell 
folytatni és ki kell irtani a 

zugklubokat.
Elhatározták, bogy nem bcliigy-

akit dr. Nagy Károly főkapitányhelyet* 
tes gondozására bíznak, annak elmegy 
a kedve attól, hogy u hatósággal ujjal 
húzzon és úgy látszik, hogy ennek a 
súlyos figyelmeztetésnek meg lett a kői 
votkezménye, mert 1 

szombaton este 11 órakor Budapesten 
az összes titkos rulett klubbokat be« 
zárták, és a játék azonual megszűnt.

Rendkívül komolynak kell ennek a lé
pésnek lennie, ha nem igyekeztek ki
játszani az intelmet és beszüntették 
azonnal a játékot, mert eddig cgy.egy 
razziára a klubok tulajdonosai nem sok 
ügyet vetettek és alig hogy a rendőr
ség elment, új asztalokkal és zsetonok
kal rögtön folytatta a játékot, most úgy 
látszik, megértették vele, hogy jó lesz 
razzia nélkül mindenütt egyszerre abba
hagyni a titkos rulettüzemet.

rövidesen

a rendőr
rendőrrel 
ucca 30.

körülményesebb módokkal irtják kf 
a kimondott kártyaklub’okat, hat 
ueiu igazi

„rendőri közbelépéssel'*
Az első ily aktus szombaton éj

szaka történt.
Koós Géza rondőrfőlauúcsos. a

VII. kerületi kapitányság vezetője, 
kezdte meg ezt az erélyes tisztoga
tást a maga kerületében, amelyet 
előreláthatólag a többi kerületi 
rendőrkapitányság is 
folytatni fog.

Éjszaka 12 óra után 
tanácsos egy szakasz 
megjelent a Klauzál 
számú házban és egyszerűen 

kitfsztotta a klubot,
mindenkit" kitessékelt és megtil
totta, hogy továbbra is játsszák 
hazárdjátékukat a tablón és a rend
őrségei sZeinben.

A szombat éjszukái klubfeloszia 
tűst a közeli jövőben újabbak fog
ják követni. Így különösen azok a 
klubok kerülnek sorra, amelyekről 
nyilvánvaló ős köztudomású, hogy 
a klubnév csak cégér és csak ürü
gyül szolgál a kártyajáték folyta-
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Mohács, aug. 29.
Impozáns keretek között ünnepelte 

meg ma délelőtt a magyar társadalom 
a mohácsi csata 400 éves évfordulóját. 
Az országos ünnepen, amely két részből 
állott, a Szent György téren a fogadal
mi templom alapkőletételéből és a 
Csele patak melletti emlékmű megko
szorúzásából, tízezrekre menő' tömeg 
vett részt.

Horthy Miklós kormányzó, aki szom
baton esto indult cl Budapestről a 
MFTIl Zsófia gőzösén, reggol fél kilenc 
ómkor érkezett Mohácsra. Érkezését a 
tüzérség 31 úgyulövóssel jelezte. Velő 
együtt jött József kir. herceg, József 
PcrenO kir. herceg, Anna kir. herceg
asszony, továbbá Hidrán bég, Oglan 
Huszrev bej török követ, gróf Klébels- 
berg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, Algya Papp Sándor altábor
nagy. Hcitovszky Béla, a nemzetgyűlés 
elnöke.

A katonai jelentkezések után dr. Fi- 
sclier Ferenc főispán Baranya várme
gye. nevében nagy küldöttség élén üdvö
zölte uz államfőt, aki az üdvözlésre a 
következő beszéddel válaszolt;

- A mai napon a zegész nemzet vészt 
vesz a mohácsi vész 400 éves évforduló
jának gyászünnepén. Legyen ez az ün
nep a királynak és hős vitézeinek dicső 
emléke előtt kcgycleles kódolás. De 
legyen egyszersmind intelem a nemzet
hez, hogy összetartás, egy akarat, egy 
törekvés az, amelyre sorsdöntő óráiban 
szilkségo, van.

A kormányzó ezután négyes fogatba 
szállt és kíséretével a díszsátorhoz hal
latott.

Kilenc órakor megkezdődött az ün
nepség. Gróf Zichy Gyula érsek fényes 
papi segédlettel megáldotta és beszcntel- 
to 'az épülő fogaduirai templom alap
kövét, majd szent beszédet mondott.

Ezután Klébelsberg Kuno gróf kul
tuszminiszter mondott cmlékboszédet.

— Nem ünnepelni jöttünk — mondot
ta —, hanem a kegyolet adóját leróni 
sok ezer magyal* ombor emléke iránt, 
kik négyszáz évvel ezelőtt a becsület 
után a legnagyobb földi jót, az életet 
áldozták a hazáért.

A kultuszminiszter ezután Mátyás ha
ldiától kezdve teljes részletességgel is
mertette Magyarország történetét, külö
nös tekintettel a királyi tekintély ha
nyatlásának és a nemzeti egység szét
bomlásának okaira. Beszédét így fejez
te be:

—• Trianon Mohácshoz fogható nemzeti 
szerencsétlenség, do

ma még sem olyan sötét a láthatár. 
Ma megmaradt nekünk a tősgyöke
res Dunántúl és a szín magyar Al

föld áldott földje.
— Legyen közöttünk áldott emléke

zetük!
Az ünnepély gróf Klébelsberg Kuno 

beszéde után a Himnusz eléneklésével 
ért véget. A kormányzó a királyi herce
gekkel, kíséretével visszahajtatott a 
hajóállomásra s a Zsófia gőzösre szállt, 
amely őket a Csele patak melletti em
lékműhöz vitte.

Az ünuepélyt József. Ferenc kir. her
ceg, az Egyesület védnöke nyitotta meg 
ünnepi beszédével, majd Pékár Gyula 
után Huszrev bej török követ, török 
nyelven mondott beszédet, amelyet Dzso- 
vad Oszmán sajtóattasé tolmácsolt.

Ezzel az ünnepség véget is ért s 
az emlékmű megkoszorúzása következett. 
Elsőnek a kormányzó helyezte el koszo
rúját uz emlékműre ünnepi beszéd 
kíséretében;

A kormányzó szavai végeztével az ün
neplő közönség éljenzése közben elhe
lyezte koszorúját, amelynek szalagján a 
következő felirat Volt: „II. Laj^s király 
őfelsége és vitézei emlékének Magyar
ország kormányzója". A kormányzó 
után József kir, herceg helyezte el ko
szorúját.

Az ünnepély n Hiszekegy eléncklésé- 
vel ért véget.

A kivonult csapatok díszmenetben vo
nultuk el a kormányzó előtt, aki az ün
nepély végeztével a pályaudvarra haj
tatott és a délutáni gyorsvonattal — 
amelyhez hozzákapcsolták szalonkocsiját 
— visszautazot adapestre. A kormányzó 
este 9 órakor érkezett meg a Keleti 
pályaudvaron a fővárosba s autón Gö
döllőre ment

mények miatt a kolozsvári tör
vényszék vonja felelősségre. Most 
— úgy látszik — mindenáron meg 
akarja nehezíteni a felelősségre- 
vonást és kihallgatásai alkalmá
val személyével kapcsolatban 
olyan tényeket sejttet, amelyek 
őt mind titokzatosabb színben tün
tetik fel, mint akinek Budapesten 
bizonyos időn, át egyes körökben 
óriási tekintélye és döntő szava 
volt. Állandóan leleplezésekről, 
manőverekről beszél, de hogy sza
vai mögött milyen tények vannak, 
állításai mire vonatkoznak, arról 
nem szivárgott ki semmi hír. 
Annyi bizonyos, hogy

jelentékeny magyarországi sze
mélyiségként igyekszik szere
pelni a kolozsvári hatóságok 

előtt.
Legutolsó vallomásában, amelyet, a 
kolozsvári hadbíróság előtt tett 
azt hangoztatta, hogy az, amit t 
Budapesten tett

nem bűn, ha mégis az, úgy igen 
előkelő bűntársai vannak.

Vallomásában azonban ezen álta
lános kijelentéseken túl' hosszas 
faggatásra sem, volt hajlandó töb
bet elárulni, ügy látszik későbbre 
tartja érdekesnek ígérkező lelep
lezéseit.

Adám Lajos profeszor, 
aki vasárnap Éjjel Kolozsvárról haza
érkezett, súlyosnak, de javulónak mondja 

Rakovszky belügyminiszter állapotát
Rakovszky Iván belügyminiszter 

állapotáról vasárnap nem érkezett 
értosítés Budapestre. Adum Lajos 
egyetemi tanár, aki a család ki' 
vánságára szombaton reggel uta
zott le Kolozsvárra, vasárnap éjjel 
Vall órakor érkezett vissza a Bu- 
karest-Kolozsvár-Budapest közvet
len gyorsvonattal a Keleti pálya
udvarra.

Ad ám professzor 
a Hétfői Napló munkatársának a 
Keleti pályaudvaron megérkezése 
után Rakovszky Iván belügymi
niszter állapotáról a következőket 
mondotta:

— A belügyminiszter úr álla
pota még mindig súlyos, bár a 
javulás útján van. A vakbél
gyulladás teljesen megszűnt
nek mondható Most már csu-

pún a trombózist kell meg
szüntetni, amely felterjedt a 
hasba. Ez okozza alázt is, mely 
még mindig 38" körül van, bár 
a beteg állandóan kap lázcsil* 
lapítót. Véleményem szerint a 
teljes felgyógyuláshoz legalább 

négy hét szükséges.
— Az orvosi kezeléssel teljes 

mértékben meg vagyok elégedve. 
Steiner és Elfér tanár, valamint 
Czakó doktor állandóan a belügy
miniszter mellett tartózkodnak. 
Csupán egy jó magyar ápolónőt 
fogok leküldeni Kolozsvárra.

— A. beteg miniszter mellett ott 
van a fivére és a felesége is, aki 23 
nap óta nem hagyta el a beteget. 
A belügyminiszter úr kedélyálla
pota különben kitűnő. Olvasgat, de 
hivatalos dolgokkal egyelőre nem 
szabad foglalkoznia.

Pálfy Sándor a megszökött 
bankár „leleplezésekkel" 
fenyegetödzik és előkelő 

bűntársakra hivatkozik
Gomblyukában virágot hord, parfümözl magát, 
ö a legelegánsabb a kolozsvári hadbíróság 

foglyai közö.t

Kolozsvár, aug. 29.

Kolozsvár közönségét és általá
ban az erdélyi közvéleményt élén
ken foglalkoztatja még mindig a 
Budapestről ideszökött Pálffy 
Sándor sikkasztó budapesti ban
kár ügye. A kolozsvári ügyészsé
gen megindult kiadatási eljárás, 
után, Pálffyt a hadbíróságnak ad
ták át. Halárátlépési kihágás el
mén indult meg ellene eljárás. 
Azok a hírek azonban, mintha 
I’álffyra a határátlépés miatt már 
jogerős büntetést szabtak volna 1<Í,

is, hogy
nadrágja éle vasalt legyen a 
virág sem hiányozzék kabátja 

gomblyukából.
Magatartása hasonló Eskütt Lajo
séhoz, nemcsak külsőségekben, ha
nem a hatóság előtti védekezés 
módszerében is. Pálffy ugyanis tu
datúban van annak, hogy a kiada
tás nem fog megtörténni és a ro
mán törvények értelmében a Ma
gyarországon elkövetett bűnesetek-

8

nem felelnek meg a valóság* 
nak.

Erre három-négy napon belül ke
rül csuk sor.

Egyébként. Pálffy immár máso
dik heti fogsága után még mindig 
frissnek látszik, egyáltalán nem 
tört meg. pedánsun öltözködik, a 
hadbíróság vizsgálati foglyai kö
zött ő legjobban öltözködik, nu- 
pontu beretváltatja magát, par- 
főmöt használ és gondju van arra

Legszebb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Ssfin/cg, pokróc, Dggony, Agy- és 
asztalteriiök, gyermekkocsik, nyngezékek, 
lefcnyszobá-, előszoba- és kortibutorok. ornvös 
és cUrak minden kivitelben kaph tók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., EMSEBET KÖRÚT 20
Nagy katalógust 4OOO0ZUen«ben postán küldök

Legjobb Legolcsóbb

A kultuszminisztérium 
bejelentése alapján őrizetbe vettek, 
de négy óra múlva ismét szabadon 

engedtek egy tanárt
Bonyodalmak egy iskolaalapítás körül rendőri beavatkozással

Nagy Zsigmond dr. kultuszmisizteri 
államtitkár két nappal ezelőtt telefónon 
fehívta a főkapitányságot és kérte, 
hogy sürgősen

küldjenek ki detektívet a kultuszmi
nisztériumba.

A főkapitányságról a Munkácsy-cso- 
port ’detektívjeit küldték ki, akikkel 
Nagy Zsigmond államtitkár közölte, 
hogy a kultuszminisztérium 'tanügyi 
osztályán több állásnélküli volt tanár 
jelentkezett és ezek egy F. F. nevű volt 
középiskolai tanár által a kultuszmi
nisztérium belegyezésével alapítandó

magániskola ügyében érdeklődtek.
A minisztériumban mit. sem tudtak az 
iskolaalapításról és ezért bővebben ér
deklődtek, mire a jelentkezők'elmondot
ták, hogy F. F. tárgyalásba bocsátko
zott több állásnélküli tanárral és tanár
nővel, akiknek elmondotta, hogy magán 
reálgimnáziumot alapít, ahol álláshoz 
juttatja ökot és átvetto tőlük okmányai
kat is. A kultuszminisztériumban arra 
gondoltak, hogy valami

visszaélésről van szó
és ezért nyomban jelentést tettek a 
rendőrségen.

Az államtitkár előadása után a fő
kapitányság utasítására a detektívek 
előállították a főkapitányságra a tanárt 
és mivel ügye nagyon bonyolultnak 
látszott, nyomban

őrizetbe Is vették.
Később pedig, mikor megállapították, 

hogy egy volt tanárnő és egy állítólagos 
főszolgabíró neve is szóbakerült az Is-

kolaalapítúsníd, intézkedtek, •
hogy a főszolgabírót és a tanárnői 

Is állítsák elő.
Mialatt a detektívek kettőjüket keres
ték, a tanár szerepe tisztázódott a rend
őrségen. Kiderült, hogy mindössze ar
ról volt szó, hogy F. F. magániskolát 
akart alapítani, azonban nem kért elő
zetes engedélyt, mert azt hitte, hogy 
erre később is ráér. Négy órai'vizsgálat 
után beblzonyult, hogy F. F.

nem követett el visszaélést, 
miro elbocsátották a rendőrségről.

Valódi angol szövetből 
készítünk méret utón 
1,500.000 k.Ki 
2,400.000 
sacEo-SIffinyt vagy 

átmeneti kábítói 
kedvező részletfizetés mellett.

Wolf ruhaáruház
Budapest, Berlóczy ucca 1 
Városház ucca Mrok. (Ezelőtt a Kosenth Latos 
uccáb«n.) Telelőn: leráz 124-39. Alapitva 1875
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Vasárnap délelőtt Bárczy István 
részvételével fontos értekezlet volt 
a polgármesterválasztás kérdésében

Pakots József: Lesz módunk rákényszeríteni a főpolgármester urat 
a megállapított terminus betartására

Ripka Ferenc főpolgármester dodonai 
nyilatkozatai körül, amelyeket a polgár- 
megterválpaztás terminusa kérdésiben 
tett, teljes a kavarodás. a főpolgármes
ter miután úgy nyilatkozott, hogy a 
szeptember 29-iki közgyűlés ,,cscfc /o/7- 
lalkozik" a polgármesterrálasztás kér 
désévej, most az egyik reggeli lan vasár
napi számában odauwdosítja előbbi nyi
latkozatát, hogy szeptember 29-én esef- 
lég lesz választás, esetleg nem. 
Mindazok, akik azon. a. bizonyos párt
közi konferencián részt vettek, egybe
hangzóan tanúsítják, hogy ott határozott 
megállapodás történt, amely szerint.

Budapest székjes tó város törvényható
sági bizottsága szeptember 29-én vá

laszt polgármesteri. Éppen ezért
Sipka Ferenc főpolgármester egy

másnak elentmondó nyilatkozatai nem
csak nagy feltűnést de kínos meglepe
tést keltettek mindenfele. A demokra
tikus blokkhoz tartozó községi pártok I 
vezetői már szombaton délelőtt bizalmas I 
megbeszélésre gyűltek össze a szociál

demokrata párt helyiségeiben, ahoj az 
után megbízták Büchler József párttit
kárt, hogy azonnal telefónon lépjen 
érintkezésbe a Bélatelepen tartózkodó 
Ripka Ferenc főpolgármesterrel. Büch
ler József szombaton este beszélt is lllp- 
kávaL

Ének a beszélgetésnek a tartalmát 
Büchler Józser vasárnap délelőtt Is
mertette az érdekelt pártvezérekkel.

Vasárnap délben ugyanis formális érte
kezletet tartottak 0 községi pártok veze
tői a Lukács fürdöszálloda egyik, külön
termében. Ennek az értekezletnek a le
folyását ég eredményét

PAKOTS JÓZSEF
a demokrata párt, országos elnöke a kö
vetkezőkben ismertette a Hétfői Napló 
munkatársával :

- Bizalmas tanácskozást folytattunk, 
a melyen Bárczy István. Büchler József, 
Harrer Fcrcne és én vettünk részt. El
határozásainkról nőm nyilatkozhatom, do 
leszögezhetem, hogy

minden rendelkezésünkre álló esz
közzel küzdeni fogunk azok ellen a 
kísérletek ellen, amelyek Bárczy 
István polgármesterségét akarják 

megakadályozni.
— Ki kell jelentenem, hogy nem ok 

nélkül szorgalmaztuk a. polgármestervú- 
lasztásnak szeptember 29-éro való kitű
zését A főváros költségvetésének még 
ebben az évben e] kell készülnie, mert 
ezt közgyűlési határozat írja elő.

A polgármester választás kitolása a 
tisztújítások kitolását is maga után 

vonja,
már pedig ez az aktus hat hétig tart. 
Ilyen körülmények között lehetetlenné 
válnék a költségvetés idejében való el
készítése. Végül még csak annyit jelen
tek ki, hogy

lesz módunk a főpolgármester urat 
rákényszeríteni a polgármesterválasz- 
tás terminusáról hozott határozat 

megtartására.

Szemző Gyula
000 miiliárőra perelte a iügmláu kormányt 

a ygaí Nemzetközi Bíróságon
A tavalyi áradás tönkretette a 10 ezer holdas birtokát

Szemző Gyula, a dúsgazdag bács
kai földbirtokos, a megszállás után 
elmenekült tízezer holdas birtoka 
között ról. amely Gombos, Vejzeka 
Bogyan község között terült cí, A 
hatalmas kiterjedésű földbirtok leg
nagyobb részét í910-ben a Gasíelő
ben tragikus körülmények között 
meghalt Bogdanovich Lucián szerb 

patriárchától bérel le Szemző, aki a 
bérleményen rövidesen mcsszeföl- 
dön híres minta gazdaságot rende
seit, be.

Annakidején, amikor; a bérleti 
szerződést megkötötték. az értékes 
termőföld nagyrészőt talajvíz borí
totta és ezért, Szemző 25 évi bérlett 
összeg helyett csupán az adó fizeté
sét, az ingatlannak talajvizmente- 
sitését, a. szükséges gát emelését cs 
a Duna medrének egy darabon való 
szabályozását. vállalta magára. Ez 
uz előnyösnek látszó szerződés az 
első időben rossz üzletnek bizo
nyult, mert a gátemelés, vasútépí
tés, talajvíz kiszivaíi.yuzás, továbbá 
a megépített gát állandó utánpót
lása hatalmas összeget emésztett 
fel. De néhány év múlva, amikor 
már a bácskai föld ontotta magá
ból a dús termést, csakhamar meg
térült a befektetett összeg és

'rövidesen az ország legértéke
sebb minta gazdaság a lett

Szemző Gyula birtoka, amelynek 
megtekintésére 1916-ban, az akkori 
földmivelésiigyi miniszter: báró 
Serényi Béla külön hajón szállí

Pásztory Lola titokzatos P^lala 
ügyében vasárnap uj nyomozást 

indított a rendőrség
A Rákóczi úti halálmulató rejtélyes éjszakája ismét 

a rendőrség elé került
A főkapitányság sérülési osztá

lyán vasárnap reggel egy bejelen
tés alapján felújították a nyomo
zást Pásztory Lolának, a néhány 
hónappal ezelőtt,.titokzatos íródon 
meghalt artistanő halálának ügyé
ben. Pásztory Lola halála annak
idején nagy feltűnést keltett. A 
fiatal elvált, uriasszony, aki az 
artistapályán működött, belső cl- 
wár«é« teli meg a 

totta le a tanulmányúton levő kül
földi szakembereket.

A trianoni békekötés után
Szemző Gyula birtokáról elmé
nek ült és azóta teljesen elpusz
tult a hatalmat kiterjedésű 

gazdaság.
A tavaszi áradás tönkretette az 

ara agy is elhanyagolt gátakat, a 
víz behatolt a földekre és ahova 
nem jatott el a Duna hulláma, ott 
feltört a talajvíz • és így a tizezer- 
hoidas hatalmas birtok, amely a 
békeszerződés 350.ik paragrafusa 
értelmében 1935-ig Szemző Gyula 
tulajdonát képezi.

Szemző Gyula az idevonatkezó 
paragra fusra h i va tkozva

a Hágában székelő Nemzetközi 
Rirósdgon 600 milliárd korona 
kárösszeg erejéig pert indított 

a jugoszláv kormány ellen.

cs keresetében előadta, hög.v bir
toka és a rajlalevő mint a gazdaság, 
azért pusztult el, mert őt elüldöz
ték és fávollétében felosztott birto
kán dobrovoljácok — egységes irá
nyítás hiányában — nem tették 
meg a kellő óvintézkedéseket a ve
szély elhá ritására.

Miután már nem egy hasonló 
ügyben kedvfező döntésű. ítéletet 
hozott a Bíróság, Szemző Gyula és 
sok magyar földbirtokos élénk fi- 
gyeleuianci kiséri az ügy lefolyá
sát.

Rókus kórházban. Másnap azután 
olyan irányú bejelentés érkezett a 
rendőrségre, melynek alapján vizs
gálatot kellett indítani a haláleset 
körülményeinek tisztázására. A fő
kapitányságon Stéhly Lajos ren
dőrkapitány vezette a nyomozást 
és ennek során már különös dolgok 
derültek kh Pásztory Lola a Rá
kóczi úti Pacsirta mulatóban volt 
szerződésben. halála előtti éj-

szakán összeszólalkozott a mulató 
a rí ista ügynökével. Pásztory Lola 
sírva beszaladt uz öltözőjébe, az 
ügynök pedig utána sietett. Pár 
perc múlna sikoltozás és jajgatás 
hallatszott az Öltözőből.

A mulató személyzete berohant 
az öltözőbe, ahol a földön fet- 
rengve. letépett ruhával, önkí
vületi állapotban találták Pász

tory Lolát.
Azonnal kihívták a mentőket, akik 
azt a felvilágosítást kapták, hogy 
az artistanő gyomor beteg és ideg
rohamot kapott. A mentők a Rókus 
kórházba vitték, ahol gyomormo
sást Alkalmaztak- a szerencsétlen 
artistanő azonban másnap kiszen
vedeti. Kolléganői között az a hír 
terjedt el, hogy

MásJéS nwptg gyalogolt 
Budapestbe €ál János 
kisgazda, akinek 100 miiíió 
értékű házát 567,000 korona 
miatt elárverezték s csend
őrükkel az uccára lakoltatták 
az elárverezett lakásából

N végrehajtások és árverések 
dzsungeljából követel nyilvánossá
got Gál János kisgazda tragédiája, 
amelyet egy 3millió koronás váltó
tartozás indított el.

Egy esztendővel ezelőtt: 1925 
Nyarán. Gál János csáuyi kisgazda 
3 millió koronát vett fel váltóra a 
Hat vanvidék i Toka rék pcn zlá rtól. 
Gál János nem tudta, idejében 
visszafizetni a kölcsönt s így per 
lett a 3 milliós kölcsönügyletből. 
Végrehajtást vezettek ellene s 
már árverésro tűzték ki 100 millió 
értékű házát, amikor - az árverés 
előtt egy nappal - Gál János je
lentkezett ti takarékpénztár ügyé
szénél a 3 millióval. Az ügyész 
megígérte neki, hogy a végrehaj
tás felföggesztéséro megteszi, a 
szükséges lépéseket. Az ügyvéd és 
Gál János abban állapodtak meg, 
hogy a 3 millión felüli kamatot és 
perköltséget, amely mindössze 567 
ezer koronát tett ki, Gál majd ké
sőbb kifizeti.

Érthető megdöbbenéssel és meg
lepetéssel értesült Gál János két 
nap múlva, hogy a takarékpénztár 
mégis elárverezteti házát. Az ár
verés megtörtént.

Gál János 100 millió érték fi há
zát dobra verték Egyetlen ko

Pásztory Lolát az öltözőben sú
lyosan bántalmazták

és a bántalmazások következtében 
szenvedett belső sérülések miatt 
halt meg. A rendőrség a gyanú
okok alapján elrendelte, a holttest 
boncolását. Minich Károly dr. tör
vényszéki orvosszakértő boncolási 
jegyzőkönyve szerint Pásztory 
Lola a végzetes éjszakán nagy
mennyiségű pezsgőt fogyasztott, a 
pezsgő által fejlesztett gázok erő
sen megfeszítették a gyomorfalat 
és az orvossza kér tő véleménye sze
rint

egy kissé erősebb ütés alkal
mas volt arra, hogy a gyomor
falat megrepessze és halálos ki
menetelű belső vérzést okozzon.

A szakértői vélemény alapján to
vább folytatták a nyomozást, 
azonban nem sikerüli teljeseu 
tisztázni a tragikus haláleset pon
tos körülményeit.

I Most azután váratlanul olyan' 
esemény történt, melynek alapján 
újra, megindították a vizsgálatok 
Mérő István magántisztviselő, aki 
a Damjanich ucoa 36. számú ház
ban lakik, megjelent a főkapitány
ságon és feltűnést keltő bejelen
tést tett.

Mérő István elmondotta, hogy, 
tegnap olyan kijelentéseket, hal
lott Pásztory Lola ismerőseitől 
és hozzátartozóitól. amelyből 
következtetéseket lehet levonni 
az artistanő halálának ügyéről.

A főkapitányságon jegyzőkönyvéi 
vettek fel a bejelentésről és vasár
nap reggel újra megindították a 
nyomozást a lassan feledésbe me
rült tragikus haláleset ügyében. A 
rendőrségen elsősorban azokat 
hallgatják ki. akiket Mérő István 
megnevezett és vallomásukból fog
ják megállapítani, hogy mi felel 
meg a valóságnak a bejelen télből 
és a Mérő István által hallott be
szélgetés milyen összefüggésben 
vau Pásztory Lola tragikus luilá* 
láva!

moly reflokfáus akadt csak a 
házra: a Hatvanvidéki Taka
rékpénztár vette meg 24 millió
ért, de három nap múlva már 
nem volt a takarékpénztáré «- 
ház: busás haszonnal tovább 

adta.
Do ezzel nem fejeződött még be a 
70 esztendős Gál János kisgazda 
kálváriája: 15 nappal ezelőtt csen
dőrök, hatósági emberek állítottak 
bo hozzá s felszólították, hogy 
azonnal hagyja el az elárverezett 
házat.

Kiköltöztették <»ái Jánost zu
hogó esőben az uccára s 15 nai 
óta az öreg, tönkrement enihe 

az uccán lakik.
A szerencsétlen sorsú, megtört; 

öreg ember g> alog jött fel Buda
pestre Hatvan mellől, hogy ügy
védnek mondja el kálváriáját.

Másfél napig gyalogolt
s tegnap érkezett Budapestre fá
radtan, betegen. Ügyvédje: dr. 
tíorsody Miklós most próbálkozik 
visszaszerezni Gál János 100 mil
lió értékű házát, amelyet 567 ezer 
korona tartozás miatt elárverez-' 
tetett a leghatalmasabb, legismer
tebb hatvani pénzintézet.
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BUntény áldozata lett 
Gazdik Róbert dr. törvény

széki bíró?
Óriási konyhákéit találtak a fára akasztva a holttest 
mailéit — Vallomás Gazdik Róbert dr. utolsó izgalmas 

útjáról a hűvösvölgyi villamoson
A rendőrség vasárnap nagy apa- 

írátufisal folytatta a megindított 
nyomozást Gazdik Róbert dr. tör
vényszéki bíró rejtélyes halála 
ügyében. A rendőrségen ugyanis 
jelentkezett Kisshdzi Lajősné hű
vösvölgyi lakos, aki előadta, hogy

igen érdekes bejelentést tud 
tenni Gazdik Róbert dr. szemé

lyével kapcsolatban.
Kissháziné elmondta, hogy csü

törtökön ogy villamoson jött a 
Széna térről a Hüvösvölgybe Gaz
dikkal, akit akkor még névszer int 
nemi ismert. Gazdik ugyanabban a 
Júliában volt akkor, mint amilyen
ben holtan találták mog. A villa
mos utasai között

Gazdik feltűnő viselkedésével 
magára vonta a közfigyelmet. 
Kezeivel hadonászott, többször 
idegesen kihajolt az ablakon, 
fel és alá járkált a villamos
kocsiban, magában beszélt, 
dúlt-fúlt, amikor pedig pilla
natra elcsendesedett, zsebeit 
szorongatta, amelyekből na
gyobb tárgyak dudorodtak ki.
A furcsa viselkedésű izgága férfi 

R villamosban Kissháziné mellett 
ült, de az asszony, — mint vallo
másában előadta — annyifa félt 
tőle, hogy a kocsi belsejéből a pe
ronra ment ki. s a villamoskalauz- 
uak ós a kocsivezetőnek is panasz
kodott a különös utasra. Midőn a 
kocsi közeledett a hűvösvölgyi állo
máshoz, a villamosban Kissházinén 
és a furcsa viselkedésű Gazdik Ró
bert dr. törvényszéki bírón kivül 
nem volt más utas. Gazdik most 
már oly módon viselkedett, hogy 
Kissháziné félelmében jobbnak 
látta, ha leszáll a villamosról s 
gyalog folytatja útját. Az asszony 
különös villamoskalandját aznap 
elbeszélte több ismerősének is, de 
akkor még nem tudta, hogy ki volt 
a feltűnő viselkedésű villamosutas. 
Csak másnap,, amidőn véletlenül 
jelen volt a holttest agnoszkálásán, 
ismerte fel Gazdik Hóbort dr. tör
vényszéki bíróban a feltűnő visel
kedésű villamos úti tár sót.

Kissháziné érdekes bejelentésén 
kívül vasárnap újabb bejelentést is 
tettek a rendőrségen. Azok a kirán
dulók ugyanis, akik az erdő szélén

Postacsomagét B kg-tölkexdoo frtes 
és cukor kivételével) vidékre bér* 

mentve leállítunk. Kérjen 
árjegyzéket /

Budapest*IX. Kérőiét, Dandár ucca 15.

megpillantották Gazdik Róbert dr. 
fára akasztott holttestét, újból je
lentkeztek és előadták, hogy

a holttest közvetlen közelében 
a földön élesre fent, mintegy 
30 centiméter nagyságú konyha

A detektívek nyomó bán vannak 
a csobaji gyilkosság 

felbujtójának
Fordulat várható a gyilkosság ügyében

a felbujtótCsobay József, a meggyilkolt cso,- 
baji földbirtokos ügyében, mint is
meretes elfogták és letartóztatták 
Bégre János földmivest és egy tár
sát, akiket a gyilkosság elköveté
sével vádolnak. A gyilkosságot egy
részt

a földbirtokreform végrehaj
tása

során a földesur és néhány község
beli lakos között keletkezett vi
szálykodásnak, másrészt pedig a 
zsidó családból származó Csobay 
Józseffel szemben tanúsított

antiszemita

ízű, elvakult hangulatnak tulajdo
nítják. Bögre János és társa kézre- 
kerítésével azonban még nem feje
ződött be a vizsgálat, mert a ható
ságok pontosan tisztázni akarják a ■ 
gyilkosság minden részletét és mi
vel az a gyanú merült fel, hogy 
Begre nem a maga elhatározásából 
követte el a gyilkosságot, tója.

Csortos Gyula kiegyezett 
elvált féleségével

E,/y érdekes háxassáy, válás és pereskedés epilógusa

Hosszú huza-vona után végre sor ke
rült a megegyezésre Csortos Gyula, a 
Mugycr Színház kltíinő művésze és el
vált felesége: Bamberger Friderika kö
zölt. Színházi ós polgári körökben 
élénk' érdeklődéssel néztek ennek a nem 
mindennapi pereskedésnek kimenetele 
elé, amely részben a járásbíróság, rész
ben pedig az árvaszék előtt folyt le.

A Hétfői Napló 1 már egy ízben jelen
tette, hogy Csortos Gyulát elvált fele
sége beperelte, mert az illusztris mű
vész — akit a válás 'alkalmával nő- és 
gyermekturtásra köteleztek — megta
gadta a tartásdíj folyósítását.

Frici — Bamberger Friderika — ügy
védje, dr. Palotai-Kovács Károly, az 
elmaradt díjak behajtása céljából elő
ször a művész Nagymező Ucca 23. szám 
alatti lakásán foglalt le két darab olaj- 
fostmónyt. 10 millió korona értékben, 
majd amikor Csortos a következő hóna
pokban azzal a kifogással tagadta meg 
a további fizetést, hogy a részletre vá
sárolt „I)odge“ autóját kell fizetnie, 'le 
foglaltatta Csortosnak a Cyklop-garázs
ban álló automobilját is.

Csortos, akit már az a veszély fenye
getett, hogy nemfizetés esetén olárvo- 
rezik autóját,

tárgyalásba bocsátkozott elvált fe
leségével, akivel rövidesen egy es

séget is kötött.
A megállapodás értelmében Csortos 

megfizeti az elmaradt 1 millió korona 
tartásdíjat ég ogyben megbízta színtűi- 

kést találtak.
Megállapítást nyert az, hogy 

Gazdik hittattá sóból semmiféle 
konyhákét nem hiányzik. A rend
őrségi nyomozás most elindul ezen 
az nj nyomon is és azt kutatja, 
nem Jelt-e Gazdik Róbert dr. tör
vényszéki bíró, valamilyen titokza
tos bűntény áldozata. Az elhunyt 
bíró tragikus halála annál is in
kább különö.s mert a család 
semmivel sem tudja megmagya
rázni az öngyilkosságot és nem is 
akarja hinni, hogy Gazdik, akinek 
semmiféle oka Öngyilkosságra nem 
volt, önkczóvel vetett véget életé
nek.

is elő akarják keríteni.
Csobay JŐ7sci hozzátartozói, a 

család ügyvédje, Hellenberg Árpád 
dr. utján budapesti detektívek ki
küldését kérték, hogy a nagyobb 
gyakorlattal ..rendelkező detektívek 
segítségére legyenek a vidéki nyo
mozó közegeknek. A főkapitány
ságról az Angyal-iöcBopor\, két dc- 
tekivjét küldték ki. akik mivel 
Csobaj a budapesti államrendőrség 
hatásköri területén kívül fekszik, 
hatósági engedéllyel folytatják a 
nyomozást, melynek eredményéről 
időnként jelentést tesznek a főkapi
tányságon. Csobajról érkező jelen
tések szerint különben a budapesti 
detektívek munkája tegnap ered
ményt produkált és valószínű, hogy 
néhány napon belül

kézrekeriil
Csobay József gyilkosainak felbuj- 

zának igazgatóságát, hogy fizetéséből 
havonta vonják le ' a megítélt összeget 
A Magyar Színház igazgatósága hosz- 
szas gondolkodás után

beleegyezett Csortos ügyelnek ren
dezésébe

és Bamberger Eridnek a következő le
velet küldte:

Igazoljuk, hogy Csortos Gyula úrtól 
mai napon a' követhető tartalmú levelet 
vettük dt:

Budapest, 1926 augusztus 25. T. Szín- 
házbérlö • Ilt., Budapest. Ezennel vissza- 
vonhatallanul ál engedélyezek az önök
kel szemben engem megillető minden
kori liari járandóságomból 1927. évi 
június M-ig havonként 7,000.000, azaz 
hétmillió koronát I Bamberger Friderika, 
Budapest Mérleg u. 2. sz. lakosnak és 
egyben felkérem önöket, hogy szám
lám terhére mai napon nevezettel szem
ben 'fennálló tőketartozásom törleszté
sére- 10,000.000 koronát és a perköltsé
gekre 5,000.000 koronát, folyó évi szept. 
15-én pedig a tőketartozásom kiegyenlí
tésére még 0,000.000 koronát nevezettnek 
kifizetni szíveskedjenek. Tisztelettel 
Csortos Gyula s. k.
és értesítjük, hogy annak tartalmút 
tudomásul vettük, a 10,000.000 koronát 
kifizettük ma és szeptember t5-én kifizet
jük a tőkére még járó 6.000.000 \ koronát.

A nagy művész és egykori httvciw' 
között dúló családi háború őzzel a méla 
akkorddal véget ért (K.)

A Hűz őszi munKnrentíje: 
felsőhöz, munkanélküli^, 

valorizáció
Ax állandó rémi a büntetőnovella 
exuttal Is bizonytalan időre marad

A bélatelepi tanácskozáson szóbake- 
rült a nemzetgyűlés munkarendjének 
kérdése is. Ezt a'kérdést Vass József 
népjóléti miniszter vetette föl, aki nagy 
súlyt helyez arra, hogy szociális javas
latai minél előbb tető 'alá kerüljenek. 
Az erre vonatkozó tárgyalások Bethlen 
István gróf miniszterelnök ós Vass Jó
zsef népjóléti miniszter között nagy'vo
násokban telje® megállapodást ered
ményeztek. Megbízható helyről szerzett 
értesülésünk szerint a Dcmzetgyűléa 
őszi munkarendje így alakul:

1. A felsöhdzról szóló törvényjavas
lat.

2. A munkanélküliség esetére való kö
telező biztosításról szóló törvényjavas
lat,

3. Az általános valorizáció.
E törvényjavaslatok között természe

tesen több kisebb igazságügyi, kultusz
ig belügyi törvényjavaslat is kerül a 
nemzetgyűlés ■ elé, amelynek a szociális 
és gazdasági problémák egész sorozatát 
kell most következő utolsó esztendejé
ben mogoldania. Állandó rémként fe
nyegetőzik a kormány a büntetőnovella 
napirendre • tűzésével, amire azonban 
előreláthatóan most sem fog sor kerül
ni, mert a felsorolt bárom javaslat lo- 
tárgyalása után legsürgősebb teendő a 
vidéki törvényhatóságok 'újjászervezésé
ről szóló törvényjavaslat tető alá hozá
sa, ami pedig éles vita tárgya lesz. 
Hosszú időt fog igénybe venni az új 
költségvetésnek a tárgyalása is, amire 
előreláthatóan csak karácsony után fog 
sor kerülni. *

Magyar Légiforgalmi 
Részvénytársaság 
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HÍREK
Verekedés 

az MTK-HXKOn 
meccsen rendőrt 
előállításokkal
A vasárnapi MTK—Hakoah meccsen 

a félidőben egy összeszólalkozásból ki
folyóan botrányos verekedés támadt. 
Két fiatalember inzultálta egymást, 8 
a verekedés pár pillanat alatt annyira 
elfajult, hogy rövidesen már tiz szerep
lője is akadt a civakodá3nak. Botok, er
nyők emelkedtek a levegőbe, úgyhogy 
a szolgálatot teljesítő rendőröknek is 
bele kellett avatkozniok. A rendőröknek 
csak nagy nehezen sikerült szétválasz
tani a verekedőket, akik közül négy em
bert előállítottak a közeli 49. számú 
rendőrőrszobára. Előállították Schuszter 
Pál péksegédet, Benedek Géza kocsist. 
Mészáros István és Mátyás István la
katossegédeket. Az őrszobán valaineny- 
nyit az igazoltatás után elbocsájtották, 
do az eljárást megindították ellenük.

500 sajtópör indul ezen a héten 
a frankhamisítás miatt

Dánér Béla és Vargha Béla bepörölték az összes 
budapesti napilapokat

2l frankhamisítás! bűnügynek ér
dekes és mozgalmas epilógusa lesz 
a törvényszéken: Dáner Béla dr.és 
Vargha Béla dr. nem kevesebb, 
mint 500 sajtópert Indítottak a bu
dapesti napilapok ellen. Két-három 
napilap kivételével, Dánerék bepö
rölték az összes lapokat. Becsület
sértés, rágalmazás erkölcsi kártérí
tés ?imén indított pert a frankha
misítás szereplői nevében Dáner és 
Vargha, de ezenkívül vagy 100 
rendbeli tiltott közlés miatt is eljá
rás folyik egy egész sereg újság ( 
ellen. Maga Dáner háromszáz sajtó-

pert indított meg, Vargha pedig 
közel kétszázat, úgy a maga, mint 
vádlott társai nevében. A rágal
mazások, és becsületsértések töme
gében a vezelőhelyet a Népszava 
foglalja el utána az Esti Kurír, Az 
Est, Magyarország, Pesti Napló 
következnek.

Értesülésünk szerint a 
törvényszéken már ezen 
megkezdi a Schadl-tanács 
sajtóperek tárgyalását s
vetkező hetekben Töreky és Publik 
tanácsa fogja folytatni a perek 
tárgyalását.

büntető
it héten 
a frank- 
az elkö-

— Fröhlicli János, a rendőri 
riporterek doyenje meghalt. Va
sárnap délután egy változatos 
és tarka élet jutott végső befejezé
séhez: a Rókus kórház, 29. számi 
termében hatheti kínlódás után 
kiszenvedett Fröhlich János, a 
magyar rendőri riporterek doyen
je. Jókai Mór lapjánál, a Nemzet
nél kezdte meg pályafutását Fröh
lich, aki ezzel eljegyezte magát a 
rendőri riporttal A Nemzet, majd 
később Az Újság rendőri riportere 
lett Rajongásig szerette foglalko
zását, melynek valódi mestere volt 
és amelyben teljesen kiélte magát. 
Riportjai és detektivregónyei , is
mertté tették a nevét. Munkáját a 
lapok, kollégái és a közönség egy
aránt megbecsülték és szeretet 
vette körül Fröhlich személyét is, 
mert típusa volt a csupa-szív em- 
bereknek, aki mindenkit szeretett 
és akit mindenki szeretett. Fröh- 
Heh Jancsi, akiből az évek múlasa 
során e. riporterek János bácsija 
lett, nem várta be a rendőri ripor- 
terek rögös és fáradságos pályá
ján a megrokkanást. Néhány esz
tendővel ezelőtt otthagyta állását. 
Megalapította a Kinő Riportot 
majd más vállalkozásokba fogott. 
Azonban sohasem tudott elsza
kadni a rendőrségtől. A főkapi
tányság folyosóin gyakran, feltűnt 
János bácsi örökké jókedvű, fris
sen borotvált alakja, fogai között 
az elválaszthatatlan detektiv-pipá- 
val. Hat hét előtt azután borotvál
kozás közben megvágták az arcat, 
szkepszist kapott, végül is a Rókus 
kórházba kellett szállítani; segí
teni azonban nem lehetett rajta és 
vasárnap délben meghalt. Felesé
gét annyira lesújtotta a tragikus 
halál, hogy öngyilkos akart lenni 
és hozzátartozói csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tudták ebben meg
akadályozni. Fröhlich János teme
téséről az újságíró testületek gon
doskodnak. Temetésén, melynek 
Időpontja még nincs megállapítva, 
résztvesz a Magyarországi Újság
írók Egyesülete, az Otthon írók és 
Hírlapírók Köre, képviselteti ma
gát a rendőrség és testületileg ki
vonul a Napilapok Rendőri Rovat
vezetőinek Szindikátusa is.

— ITat más lapnál jobb a Hét. a leg
érdekesebb és legolcsóbb képes hetilap, 
áttörtökön megjelenő legközelebbi szá
ma szenzációs riportokat és fényképfel
vételeket közöl. Ára 2000 korona.

— Elfogtak egy öt év óta körözött csa
lót. A rendőrség letartóztatta Sebestyén 
István 81 éves gyári munkást, akit a 
balassagyarmati kir. törvényszék öt év 
Öta (waláa miatt köröz.

—• Pruzsinszky Pál teológiai ta
nár hirtelen meghalt. Dr. Pru
zsinszky Pál, a budapesti reformá
tus teológiai akadémiának nyil
vános rendes tanára, ma délután 
négy órakor a teológiáról elmenő
ben a Kálvin téren összeesett A 
kihívott mentők csak a bekövetke
zett halált állapíthatták meg. A 
halál oka szívszélhüdés. Az el
hunyt teológiai tanár 64 éves volt 
rendkívül nagyarányú és külföldön 
is elismert irodalmi működést foly
tatott, amelynek eredmény ekép 
1909-ben a genfi egyetem tisztelet
beli teológiai doktorrá avatta, 1924- 
ben pedig a montpellier-i egyetem 
teológiai fakultása avatta tiszte
letbeli doktorává. Temetése kedden 
délután lesz a református teológia 
épületéből.

—Magyar Újság lett a Szózatból. A 
fajvédő orgánum ügye, amely annyit 
foglalkoztatta a nyilvánosságot, sok 
hánykódtatás után végül is rendező
dött. Gömbös Gyula sorozatos tárgya
lásokat folytatott a lap érdekében, me
lyek most eredményre vezettük és sike
rült megállapodásra jutni a Stádium
nyomdával oly értelemben, hogy e 
nyomda hajlandó előállítani a lapot. A 
laptulajdonosokat azonban még egy 
szompont vezette. Arra gondoltak ugyan 
is, hogy a Szózat neve nem lesz kellő 
garancia arra, hogy a közönség megfe
lelő támogatásban részesítse és ezért 
megváltoztatták a lap címét és így Ma
gyar Újság lett a Szózatból. Az új cím 
alatt megjelonö fajvédő orgánum lap
vezére Gömbös Gyula marad, Kádár 
Lehel helyett azonban Lázár József, a 
lap közgazdasági rovatvezetője lesz a 
szerkesztő. A Szózat utóda 12 oldalon, 
nagy formátumban, ezerkoronás árban 
szeptember hetedikén reggel jelenik 
meg először.

— Elgázolt a villamos egy 86 éves 
aszonyt. Ma délelőtt a Nagymező ucca 
és Audrássy ut sarkán egy 2-ea jelzésű 
villamos elütötte Kronberger Zsigmond- 
né 86 éves magánzónőt. A szerencsét
len öregasszonynak a villamos kerekei 
a bal lábszárát levágták. Súlyos álla
potban a Rókus kórházba szállították.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet az időjárásról vasárnap a kö
vetkező jelentést adta ki: Lassú 
hőemelkedéssel továbbra is száraz 
idő várható.

— A bankok ős a kamatláb leszállítása. 
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos vál
tóleszámítolási kamatlábának 7%-ról 
6%-ra való leszállítása kapcsán a buda
pesti vezető pénzintézetek — azon hite
lezési üzletágakon kívül, amelyekben a 
teherkamatok a bankráta csökkentését 
amúgy is automatikusan követik — fo
lyamatba tették a szükséges intézkedé
seket avégből, hogy a bankráta leszállí
tása előtt is részben már csökkentett 
kamat- és hitelfeltételeket az ügyfelek 
javára még tovább mérsékeljék. Ugyan
ez alkalommal elhatározták, hogy a ta
karék- és folyószámlái betétek kamatoz
tatása terén, a változott viszonyokra 
való tekintettel, megfelelő mérsékléseket 
léptetnek életbe.

— Au tóéi gázolás. Vasárnap délben a 
Thököly utón egy autó elgázolta 
Schwamm Antal 56 éves napszámost. A 
szerencsétlen embert súlyos lábtöréssel 
a Rókus kórházba szállították.

— Az Országos Rákóczi Szövetség 
illése. A Országos Rákóczi Szövetség 
választmánya vasárnap délelőtt a vár
megyeháza nagytermében ülést tartott. 
Zseny József elnöki megnyitója után 
Majthényi jj'ereno Ismertette az alap
szabályokat. A választmány Guttcrmuth 
Ferenc indítványára elhatározta, hogy 
Rákóczi hamvai hazahozatalának 20 
éves jubileuma alkalmából ünnepséget 
rendeznek. Végül Kornál István a 
bécsi magyar műkincsek hazahozatalát 
sürgette.

— A rendőrség vasárnapi nyomozása 
a csepeli robbanás ügyében. A csepeli 
robbanás ügyében vasárnap ismét több 
bejelentés érkezett a főkapitányságra. 
A bejelentéseket a rendőrség a kollő 
óvatosággal kezeli, azonban minden 
egyes esetben megindítják a vizsgála
tot. A bejelentések között van néhány 
komolyabbnak látszó és ezeknek kivizs
gálására nagyobb súlyt fektet a rend
őrség, mert amennyiben megfelelnek a 
valóságnak, akkor rövidesen döntő fór- | 
dulat elé jut a titokzatos ügy.
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BudapestTöltii Dr. Budai Emil R.t.
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és iilatszertárban

I — A gyógyszerészek száztagú 
küldöttsége tiltakozik a népjóléti 
miniszter előtt a patikajog adomá
nyozások ellen. A hazai Gyógy- 
szerósztestület most tartott vá
lasztmányi ülése — mint a Hétfői 
Naplót értesítik — elhatározta, 
hogy nyomatékosan tiltakozni kí
ván az utóbbi időben adományo
zott patikajog ellen. A gyógyszer
tártulajdonosok az elkeseredés 
hangján tették szóvá ülésükön az 
új patikajog-adományozásokat. A 
választmányi ülés egyhangúlag el
határozta, hogy gyógyszertártulaj
donosokból álló, száztagú mon-stre- 
küldöttséget meneszt a népjóléti 
miniszter elé. A küldöttség a mi
niszter előtt feltárja a budapesti 
gyógyszerészek sérelmeit éa tilta
kozni fog a most történt és az 
esetleges további újabb patikajog 
adományozások ellen.

— Életűnt hírlapíró Garzső Endro 88 
éves hírlapíró Cserei ucca 1. szám alatti 
lakásán vcronállal moginérgezto magát. 
Súlyos állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

— Az Omnia megnyitója. Ünne
pélyes külsőségek között nyitott 
meg pénteken este a pompásan 

’ átalakított Omnia mozgóképpalota. 
IA megnyitó egyúttal az új veze- 
I tőség premierje is volt. Déry 
! János és Faragó Rezső igaz- 
' gatók és Váró Andor dramaturg 
i szakavatott keze látszik az 
első műsor összeállításánál, a 
kitünően működő zenekar élén 
Barna Izsó karmester állt. Amit 
pedig elsősorban kell megemlíteni 
a színház ragyogó interiörje Forgó 
Gábor műépítész érdeme. Lan
tos Géza titkár pedig egy se
reg udvarias alkalmazott élén buz- 
gólkodott, hogy a közönség jól 
érezze magát.

— Betörtek egy textllkereskedésbe. 
Pauncz Gyula textilkereskedő Józsel 

. körút 48. számú házban lévő üzlethelyisé
gében ismeretlen tettesek felnyitották a2 
íróasztal fiókját és onnan hárommillió 
koronát elloptak. A rendőrség a tettesek 
kézrokerítéso érdekében a nyomozási 

: megindította.
I — Baltával fejbevertek egy cigányt 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
véres fejjel jelentkezett a kispesti men
tőknél Kozák József cigány, aki elmon
dotta, hogy egyik társa, amikor a kis
pesti Árpád ucca egyik vendéglőjéből 
kijöttek és az uccáu összeszólalkoztak, 
egy éles baltával többször fejbesiijtotta.

. A verekedés folyamán F ók kicsavarta 
támadója kezéből a balta I azután elme
nekült A mentők első segélybe részesí
tették a vérző embert, azután hazaszál
lították a lakására. A rendőrség a ve
rekedés ügyében, megindította az eljá
rást.

— Fél napig kocsikázott egy elmebeteg. 
Szombaton délután Rákospaoltán kocsi! 
bérelt egy jól öltözött asszony, aki az 
esti órákig különböző helyekre vitette 
magát. Amikor a kocsis kijelentette, 

I hogy tovább nem viszi, az asszony meg- 
* tagadta a fizetést. A szóváltás folyamán 
a rendőr igazoltatni akarta az asszonyt, 
aki ekkor feltűnő zavarosan viselkedett, 
mire a rendőr előálította a főkapitány
ságra, ahol a rendőrorvos megállapí
totta, hogy ön- és közveszélyes őrült. 
Beszállították az Angyalföldi elmegyógy
intézetbe.

— Motorkerékpár szerencsétlenség. 
Zeller Károly 30 éves magántisztviselő 
motorkerékpárjának hátsó kerékgumija 
a Váci út 66. számú húz előtt kipukkadt, 
gópe felborult és a fiatalember lezuhant 
Súlyos sérüléssel és jobb láb töréssel 
szállították a mentők a Rókus kórházba.

—Két Idomított egyéves hím farkas
kutya minden elfogadható áron eladó 
Goócz Gyárfásnál, a főkapitányság őr
ségén.

— Eltűntek. A főkapitányság eltűnési osz
tályán bejelentették, hogy Hajdú Ilona 21 
éves háztartásbeli asszony Grassalkovich u. 
11. számú házban lövő lakásáról, — Szöriu- 
czy Rózsi 24 éves háztartásbeli alkalmazott 
Szövetség ucca 9. számú lakásáról, — Ba
ross Péter 12 éves lakatostanono szüleinek 
Gizella ucca 14. számú lakásáról eltűnt és 
azóta nem adott magáról él etjeit. A rendőr
ség az eltűnteket kerasi.

— Kotányl NeJly zeneiskolája, V., Vilmos 
császár út 16. Beiratások augusztus 80-tól 
szeptember 10-ig bezárólag d. e. 10—1, d. r 
4—6 óráig zongora, ének és hegedű tansz 
kokra. Zongora tanszakon Kötényt Ne' 
zongoraművésznő tanít. Az, általánosan • 
mert zeneiskola már esztendők hosszé 
rán át tanítványai körében a legnagye 
kereket éri el és éppen ezért igen 
kedvelteégnek örvend.
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KIKct szerződt^Hek 
és Hh nem szersődíek? SZÍNHÁZ MOZI

Szeptember l én ‘hivatalosan is uj Me
zőn kezdődik a SílnházaknAl. Eddig ren
di* körülmények között minden színház 
befejezte szerződtetási tárgyalásait ée 
eddig minden szJnóez tudja már, hogy 
kelbe, vagy nem kell a direktorának. Né
hány nap választ csak el u dátumtól,de 
a színházak legnagyobb részo

taktikával késlelteti a szintezek szer
ződéseit

azzal a céllal, hogy az utolsó pillanat
ban olcsóbban megkapja őket. C/ak né
hány színház, fejezte be a szerződési 
kampányt. Ezekből a szerződésekből azt 
látjuk, hogy a

gázsik lényeg lsen lecsökkentek te 
így Is sok érdemes szintez maradt 

szerződés nélkül.
A Vígszínház Somlayt. Somló Istvánt, 

Gortl Annát. László Lilit hozta, mint 
újakat, viszont nonn szerződtette eddig; 
Kertész Dezsőt, Vály Qerőt, Sarkad! \ 
Aladárt, Dózsát, Újvárit, Latabárf, Or
solya Jlöskét.

Míg a Király Színháznál úgyszólván! 
teljesen megmaradt, a régj garda, addig < 
a Belvárosi Színház alaposan leépített.1 
Alig van egy-két. szerződése. Ez k közé 
tartozik Makog Margit, és Kertész Do 
wő 100—1Ö0 estére szóló megállapodása. 
Újakat csak fiatalok között találunk, 
Így Csöbör Ernőt éti Koloztf Margitot. 
Tavalyiak közül csupán Harsányt, Gal
lért te Baló mnrud meg.

A Magyar Színház még nőin fejezte 
be szerződési tárgyalásait. Kisebb tag
jain kivíil csak Titkos Honát. Tassy Má
riát, Csórta.ti, Törzs Jenőt, Berkit Lilit, 
Körmendül és Dénesi tudhatja a magáé
nak. Viszont nem látjuk a szerződtetet
tek listáján: Zátony Kálmánt, Simon 
Marosát és egy sereg jeles mii vészt.

A Várost Színház is most tárgyal szí
nészeivel. Do föltűnő, hogy sem Kom- 
póthy Gyula, sem Sziklai Jóska, még 
nem kötött szerződést. Viszont egy egész 
aereg uj operaénekest szerződtetett Se
bestyén. Szabó Lászlót, Vinkovlch Lász
lót, Fdnjycs Erzsit és a népszínművekre 
Kabók Győzőt, Somló József az Operá
hoz szerződött.

A Nemzeti Színház is kiegészítette lét- 
Kzámát, Vaxzory Piri, Lehotay Árpád, 
Tapolczay Gyula, Hajdú József ós két 
ösztöndíjas: Forgdc.h Antal és Vándor i 
Margit az uj tagok.

NAGYAR SZÍNHÁZ
Hétfőn:

Párizsi kirakat
kedd, csütörtök, szombat és vasárnap

Bazsarózsa
Csortos

Fedák Sári mátkasága
Hogyan indult el Degenfeíd gróf 

a tébolyda ielé
Gróf Dégenfeld Imrét, az egykori 

tizenliafezerholdas birtokost, akit 
egy idegszanatóriumban ápoltak, 
tegnap gondonokság alá helyezték. 
Előzőén megállapították az orvo 
sok, hogy az összetört, szánalmas 
kinézésű roncs-ember — elmebeteg. 
Nincs segítség. Az egykor, nagy 
vivőr sorsa betelt. A szerencsétlen 
gróf mulatozásaiban, költekezései
ben is szomorú életének ez a végső 
állomása egy nagy szerelmi regény 
csirájából nőtt ki, amelynek női fő
szereplője az egyik legnagyobb 
magyar színésznő: Fedák Sári,

nyíltak a felsőbb tízezer palotáinak 
kapui. Nemcsak a férfiak termei — 
a hölgyek szalonjai is. Gróf 
gén féld és menyasszonya, 
őszinte szerelemmel szerették 
mást, számolták a perceket, 
kor Fedák Sáriból Dégenfeld 
né lehet.
koruságát

Mert a fiatal, gróf
beváriv.kellett csak

Volt tűzve

' Dé- 
akik 
egy- 
arni- 
gróf- 

n agy

az esküvő 
életében va-

bán és a karácsonyfán mindennap 
uj gyertyát gyújt a gróf. Vájjon, 
micsoda karácsonyi, emléke lehet 
ennek a szerencsétlennek, és vajjön 
Fedák Sári — akiből azóta, igen 
szomorú asszony lett —faW-e egy 
szál gyertyát erre az örök kará
csonyfára! Stób Zoltán

Fedik Sári

Hol is kezdjük? ügy huszonöt 
évvel ezelőtt Beregszászból Pestre 
jött egy nyurga, beesett mellű, 
szeplős zsentrilány. Színészetet ta
nult. Csendesen végezte iskoláit, 
senkisem tudott a buszéves leány
ról, addig, míg, a Király Színház 
színpadán a Szan-Toy egyik szoba
leány szerepében fel nem lépett. A 
színpad meg változtatta a csúnya, 
szeplős zseutrileányt és ragyogó 
szépséget formált belőle. Fellépése 
a színházi és a társadalmi körök 
szenzációja lett. Színházi érdekes
ség azért lett Fedák, mert egy csa
pásra tönkretette Küry Klárit. A 
társaság szenzációja pedig azért; 
mert köztudomású volt, hogy a leg
előkelőbb, leggondosabb, legelegán
sabb pesti mágnások egyike, a, fia
tal gróf Dégenfeld Imre halálosan 
beleszeretett. A fiatal gróf virág
erdőt varázsolt esténkéit akkori
ban a fiatal színésznő öltözőjébe és 
színpadára.

Már ki 
napja is, mikor Fedák 
lak} jelentkezett. A valaki író volt, 
és fojiődő karrierje kezdeténél ált. 
Robbanó hatású sikerei is voltak 
már, éppen úgy, mint Fedák Sári
nak. A színpad fülledt mámorában 
uj szerelem ébredt. Romboló, min-, 
dent elfelejtő, nagy, igazi szerelem. 
A fiatal színésznő nem gondolko
zott Otthagyta a tizenhatezer hold 
birtokot, méltóan gos asszonyi ci- i 
met, és mivel Fedák már őszinte | 
asszony volt leánykorában is, visz- 
szaadta jegygyűrűjét a grófnak. 
Karácsony volt éppen... i

Az írót Molnár Ferencnek hiv- i 
Iák. >

*
Gróf Dégenfeld Imre, akinek 

élete addig a Jockey Clubtól az Or
szágos Kaszinón keresztül a lóver
senytereken játszódott le — egy
szerre belekerült a színház forró, 
fojtó légkörébe. Eljegyezte Fedák 
Sárit, a zsentrilányt, akiben az uri- 
lányt tisztelte mindig a. fiatal Dé
genfeld gróf, és akinek sohasem 
volt barátnője — a fiatal, de már 
nagy sikerekre visszanéző szí
nésznő.

Fedák Sári vőlegényének lenni, 
akkor is már nagy dolog volt, és 
igy nem csoda, hogy az okos,, fö
lényes fiatal színésznő előtt meg-

Berky Lili 
Somlay

Végig érdekei! 
Hallatlanul mulatságos l 
■aeMgnMHBHMSSRW

PROLONGÁLVA
nz óriási sikerre 

való tekiutottol 
kizárólag a

Corvin Színházban 
BsépMia

Kezdete ’/sT és 9 órakor.

I

szókimondó 
asszonyság

a

VttSZlnbiZtaa
Moyal fijjolló Earso

Csütörtökön először:

MISSAMERIM
A fiatal grófot halálos csapás 

érte. Akkor is, most is, az a divat 
ilyenkor: utazni, kártyázni, alkohol 
és más nő. Nos Dégenfeld gróf, aki 
rettenetesen szégyelte a kudarcot, 
kimaradt a társaságból. Elutazott. 
Becs, Berlin, Newyork, London. 
Kártya, alkohol és sok nő. Mert 
Dégenfeld mindig gavallér volt, 
biztos futással iramodott neki a 
lejtőnek. Sok pénzbe, földbe és 
könnybe került a feledés. Azután 
hazajött. Találkozott egy táncosnő
vel, aki talán melegebben nézett 
rá. Sugár Editnek hívták a nőt, 
néhány hét múlva már Dégenfeld 
grófnénak.

Dacból feleségül vette, a pester
zsébeti kazánkovács leányát. Ak
kor már nincs sok péuze, és a nő, 
nő, marad. A táncosnőből lett mél
tóságom asszony megszökik — a 
szegény roncs gróftól.

a diadalmas szépség himnusza 7 fejezetben 
Főszereplő Amerika Vénuüza: Esthsr Ralitok

MELYIKET SZERESSEK?
Ham 6 felvonAsos világrengető burleszkje

Csütörtökig:
A remek Lón Chanoy-fílm

fi HÁROM IHEÜTELEH

LUXEMBURG mm

Most a tébolyda lakója a gróf — 
akit a szívó tett örtiltté. Azt hiszi. ■ 
hogy mindennap karácsony ,
Egy kis karácsonyfa áll a cellája- |

DÉCS9—MOZI
ezelőtt Mozgókép Otthon
VI. KEK., TBKÉZ KŐKÚT 28. SZÁM.

Jegyrendelő telelőn: L. 982—82 szám.

Óriási sikerrel folytatja diadalutját 
a megnyitó premionnűsor:

A gyönyörű Murray káprázatos 
föszereplósésével

1 prológ
2 szatíra

3 konferansz
4 artlstaszám

5 operett
6 szólista

7 tréfa 
?.tagú jazz bánd

9 sláger
10 Royal görl

aROUAl
ORFEUM
HEGN9ITÍ HUSORAH

it új tánc
12 új angol zene
lo divatos dal
14 pompás díszlet
15 ragyogó kostiim 

ltínagyszorü trükk

17 látványosság
18 frappákne jelenet

19 attrakció
20 gyönyörű kép

R tárni) npRéte
Fanainet világattrakció S felvonásban

Házasodik a ffinökúr
A MetrólGoldwyn pazarsikerü nagy amerikai 

vigjátéka 7 felvonásban
Főszerepben: Norma JChearer, Lew Co:<y 

MAGYAR HÍRADÓ

Fox .lournal vllágtilmriport 

Európa uszóbajnokságai 
Budapesten!

Előadás kezdett: lél 5. 7 és lél W órakor

Főrendező: Fritz Ödön
Ismét lehet dohányozni!
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Ji hercegnő és 
egy cigány prímás 
szerelmi regénye 

Chimay hercegnő 
és Rigó Jancsi

| Háztilznéző, j 
amelynek azonban 

vidám vége van
Nekünk kétszeresen érdekes ez a téma, 

hiszen igen sokan jól emlékeznek arra a 
világ bot rangra, melyet Chimay hercegnő 
és egy magyar cigányprímás, Rigó Jan
csi szerelmi históriájukkal felkavart, 
Először azért, mert amerikaiak gondol
tak arra, hogy egy tipikusan magyar 
és izgalmas cselekményével a filmre kí
vánkozó történetet Budapest kasírozott 
díszleteivel a háttérben filmre használ
janak fél, másodszor azért, mert az el
készített film egyik főszerepét magyar 
színész, a külföldön világhírnévre emel
kedett Várkonyi Mihály alakítja.

Elszakadt húrok

a film címe, amelyben lebilincselő cn ér
dekesen bontakozik ki a híres és igaz 
történet. A magyar cigányprímás szen
zációs karrierjének egyik ‘nagy fejezete 
játszódik le előttünk, a férfias szépségű 
Várkonyi Mihály maszkján keresztül. A 
villanó szemű, szép cigány prímás, aki a 
muzsikájával babondzta és hódította 
meg Chimay hercegnőt, (a filmen egy 
diplomata feleségéi), jobb megszemé
lyesítőre nem is akadhatott, mint Vár- 
konyira, akinek szintén szerencséje 'Volt, 
mert olyan partnernőt kapott, mint 
Iréné fíich. Iréné líich elbűvölően ked
ves, hódítóan szép, sőt mi több, szelle
mes volt Chimay hercegnő szerepében.

Nemrégiben még az a felfogás uralko
dott, hogy burleszk-film, amelynek ter
mészeténél fogva nem lehet kérek me
séje, hat felvonáson keresztül nem tudja 
lekötni a nézőt. Ennek eklatáns cáfola
ta a legújabb Zoro és Húru film, a

Háztűznéző,

amely kerek, összefüggő meséje ellenére 
is az utóbbi évek legjobb burleszkjénck 
számít- A „Háztűznéző” a kacagtató 
kalandok és félreértések egész sorozatú
ból áll, amelyet végigmulat minden al
kalommal a közönség.

A két elsőrangú filmet az újjáalakí
tott Omnia mozgókép-palota játssza, de 
szerdától kezdve az elegáns Palace film
színház tűzte műsorára.

Egy cirkuszi bohóc tragédiája! — A leg- 
meghatóbb film, amely hónapok óta 
színrekerillt! Történet egy szomorú 
emberről, akin mindenki nevet!

i Diner Mié 
□■■MMKnHnRHROBBynHK

Főszereplő:

Reinhold Schünzel

Egy szeszélyes asszony kacagtató 
kalandjai I

Henny Portén 
legújabb vígjátéka: 

Elszabadult ü letew
Kamara Kert-mozi

Intézeti PnnlanMatrac
ágyberendezések legolcsóbb árakon az 
összes vicc Aki As pesti sArdAk, 

intAietek megbízott szállítója
Sándor ,,ldeál“ paplangyár IV, Kammor- 
mayer Károly ucca 1, Közp. városház.

Valentino nagy filmje, amelyben 
életének és szerelmének örök 

emléket állít, repülőgépen 
érkezik Budapestre

Egy film, 
amelyben az árvíz 
játsza a főszerepet

A Valenlino-gyúsz, — mint newyorki 
jelentések közük — még hetekig érződni 
fog Amerika minden nagyvárosának 
arculatiul. Este, mikor az Avenue-köu 
kigyulnak tüzelő ragyogást! transzpa
rensek, a mozgóképpuloták homlokzatán 
mindenütt Rudolph Valentino neve ha
sít fájdalmas fénnyel a járókelők sze
mébe. Ma minden mozi Valentino-filmet 
játszik, a többi nagy sztár kegyeletős 
szerénységgel vonult el a közszereplés 
első urovonalábbi, átadva helyét az 
Élet tragikusan elmúlt királyának, aki 
iránt túláradó melegséggel nyilvánul 
meg a részvét az egész közvéleményben. 
Egy boldog illúzió tűnik el Valentiné
val, az örök ifjúságnak, a férfltökéletes- 
ségnok testet öltött szimbóliuma ő, s 
most milliók érzik lelkileg megfosztva 
magukat páratlan, kegyetlen halálával.

A Famous-Plangers és a Paramounth- 
gyáraknál, amelyeknél az elhunyt nagy 
művész utolsó filmjei készültek, lázasan 
fdlyik a munka éjjel-nappal, hogy 
éleget tehessenek azoknak a kábel meg
rendeléseknek, amelyek a világ mind a 
négy sarkából tömegesen érkeznek.

Mindenütt Valentlno-fiiinekct akar
nak játszani,

hiszen a gyász internucionális, Valen
tino mindenkié volt, aki hitt az élet szép
ségeiben, s a szerelem mélységes misjté- 
riumaiban*

Jobb, mmt a 
Főbadnagsf ur a feSosőgem

A Truliala hercegnő óriási siker elő elei közt kerül 
színre szerdán kizárólag a Corvin-Szinháiban — 
Szakadatlan hahota hát felvonáson keresztül — 

A másik attrakció: A mécs hőse
A Corüín Színház az éved egyik lég-1 

mulatságosabb vígjátékát készül szer 
dán bomutatni Budapest közönscgéuek. 
Idő; a boldog háborúelötti évek, szín-; 
helye: ama kis schwarzwaldi fejedelem-. 
ség, aminek udvari levegője telve van 
ellenállhatatlanul üde naivitással, az1 
igazi fejedelmi allűrök rosszul sikerült,' 
kacagtató kopirozásával. Trallala her
cegnő a címe a filmnek, amelynek elnia-( 
radhatatlan sikerét már a főszereplők . 
is garantálják. A minden lében kanál I 
és mindig groteszk főudvarmester jóízű 
figuráját ugyanaz a Hang Junkerman 
kreálja, akinek nem lehet elfelejteni 
pompás kabinetalakítását

a Főhadnagy úr a feleségem morva 
őrnagyában.

A heroegkisaaszony nagyszerű szerepfi- 
pében a bájos

VÁROSI SZÍNHÁZ
Maestro Aríuro Vigna 

vezetésével

A világhírű olasz opera- 
együltes vendégjátéka

Kedd, aug. 31: Rigoletto
Csütörtök, szept. 2:’ Cavallerla

Rusticana Pagliacci
Szómbat, szept. 4: Tosca
Vasárnap, szept. 5: IL Barblere

Dl Slvlglla
Kedd, szopt. 7: Madame Bulterfiy

Helyarak 16 ezertől 130 ezer koronáig

awhwmiwiimw——mmi SZEPLÖK ELLEN

Szerdán
továbbá mattoltok, porsenósek ellen

PREMIER
■ ” Rcnó Montreal!

TerézKörűti Színpadon BIZTOSI OYOR-I KM.LIMRSI
CRÉMB ÉVA ára 31.000 K
BAKON ÉVA Ara 11.000 K 

M,i).roru«zl ló-.ktír: TÖRÖK PATIKA.
Hűd pest, VI., Király ucca 12. Mám

Kezdete ’/sO Tolofón : 65-54

■■■■■■■■■■

kétségtele- 
a Kobra 
Valentino

A posthumns-filmck közül 
nül memoár jelentősége van 
című attrakciónak, amelyet 
alig három hónappal ezelőtt fejezett be, 
s amelynek sziizséjét is ő adta meg — 
szinte végrendeletszerüen — meghitt 
szccnáriumizójának.

A Kobra-Valentino vallomása a sze
relemről, az asszonyok állhaiaHan

ságéról,
a kobra, a kígyó, a hiúság és a hűtlen
ség kifejezője. A film nőszereplőiben 
egyesek élő alakokat vélnek felismerni.

Mint egy vasárnap délután Budapestre 
érkezett londoni távirat jelenti, oda 
már megérkezett Amerikából az utolsó 
Valentino-filmek legelső transzportja és 
a gyár utasítása az, hogy közülük

a Kobrát kell Budapestre küldeni a 
Valentlno-héten való bemutatás cél

jára.
Értesülésünk szerint az első megálla

podás szerint ezt a filmet hat elsőhetes 
mozgóképszínháznak kellett volna mű
sorra tűznie, csütörtöktől kezdve. Mi
után azonban mindössze egy kópia érke
zik, technikailag lehetetlen volt az ere
deti terv keresztülvitele. Közös megál
lapodással azután úgy döntöttek, hogy 
a bemutatás joga

a Décsl-mozgóé, a Kamaráé és 
Capitolé marad.

a

Lillán Harveyt látjuk viszont.

A hercegkisasszony. hogy a szomszéd 
herceget, akit nem ismer még, noha már 
feleségéül szánták, kiismerje, pincér
lánynak, majd Üftboynak öltözik, mig 
jövendőbelije, aki szintén inkognitóban 
van, egyszerűen belehabarodik. A kacag
tató kalandok sokszor sikamlós jelene
tek, egymást váltják fel ebben a ra
gyogó filmben.

A műsor másik nagy attrakciója A 
meccs hőse című sportvígjáték, Bért 
Lytéllel és Marion Vixonnal a főszere
pekben.

A Corvin kizárólagos jogú új műsora 
kivételesen már szerdán kezdődik, hogy 
így nyolc nap állítasson a közönség ren
delkezésére a brilliúns program megte
kintésére.

Orosz fllmtémát 
keresnek az amerikai 

filmgyárosok 
Óriási sikere van a

Charleston 
kisasszonynak

Élénk emlékezetükben él az ame
rikaiaknak az 1889. évi nagy árvíz, 
amely sok ezer emberéletet és sok 
millió dollárnyi vagyont pusztítóit 

1 el. Az amerikaiak szeretnek olyan 
' témát filmre feldolgozni, amely bent 
i él a köztudatban, így került a sor 
i az 1889, évi nagy árviz megfilmesí

tésére is. Ebben a filmben, melynek

Rohanó áradat
a címe, és amelynek főszerepét ter
mészetszerűen'az árvíz, a hatalmas 

■ fékevesztett víztömeg játssza —bő 
' alkalma nyílt a rendezőnek azz iz

galmasnál izgalmasabb és festői 
felvéetlekre. A film szereplői a 

’ legelső gárdából valók: Floyenee 
. Gilbert és 01 ive Boráén olyan ne- 
r vek, akik mellett nem kell dicsérő 

jelző.
Amerikában most az orosz tár

gyú filmek divatosak és minden 
gyár elkészíti a maga 4—5 orosz 
filmjét. Az egyik ilyen nagyszerű 
orosz tárgyú, de amerikai gyárt
mányú film a

Tál ján a hercegnő
amely azonban messze kiemelkedik 
a többi ilyen tárgyú filmek közül, 
amit bizonnyal konstatálni fog az 
UFA filmszínház csütörtöki pre
mierjének közönsége.
Addig is az UFA Filmszínház a 
heti nagy slágerét a

Miss Charleston-t
játssza esténk int a zsúfolt nézőtér' 
helyeslő asziszteuciája mellett. Az 
1926-os nőtípus nagy sikert aratott 
Pesten. Itt kell megemlíteni, hogy 
Stefanidesz Károly karmester már 
nem a zougoráuál, hanem kitűnő 
zenekara, élén látja el kísérőzené
vel az UFA nagyszerű műsorait.

• A Fővárost OperettszInhAz.ban szómba- 
tön,, szeptember 4-én kezdi meg vendégsze
replését Werbezirk asszony, aki ezúttal is 
kitűnő társulatot és nagyszerű műsort, csu
pa kacagtató újdonságot hoz magával. 
Szombaton és vasárnap a Frau LoheDgrin 
cimü bohózatot mutatják be Gizella Werbe
zirk uszonnyal a címszerepben. Hétfőn, szep
tember 5-én a múlt endégszeroplés egyik 
legnagyobb sikere: lTulda Pessl jn Vénedig 
kerül színre.

MÁRKUS EMÍLIA 
PARKMOZGÓ

A Kalandor
(Vtdocq)

Filmdráma két részben, «6 felvonásban. 
Föszciepben: Rcná Navarro

Az Eurúpa-uszúbajnohságok
E őadások kezdete fél 8 és fél 10 érakor. 

Jegyrendelés: J. 152-87
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JT !Ma0FaF«c«elfc válogatott 

njavtifi mag a ciehv*
A margitszigeti pálya közepén felállított 

conter-court-on rendezte inog a MAC n ma- 
gyur-cwh válogatott tenniszmérkőzést ázom- 
hatón és vasárnap.

A> országok közötti mltlng — fájdalom 
— a magyar színek 4:1 arányú vereségé

vel végződött.
Az egyes mérkőzések sorún Közeliik 0:1, 

6:4, 4;G, 6:0 arányban győzte le KehrllngeL 
6:2, 6:3, 6:1 urúnybnn (löhczöl. Mncennuer 
6:2, -6:1. 6:4 arányban verte Takácsot, míg 
Kehrling szép Játék után 10:8, 6:3, 6:2, 7:5 
(irányban győzött Mncennuer ellen. Gyönyö
rű küzdelem folyt a ................
lycf Kezeiül: Miiccnauer-pár c.......... ... ..
tudott a maga javára eldönteni 6:4, 6:1, 7:5, 
5:7 Arányban a. Kebrliug—Kelcincn-kottőssel 
szemben'.

SPORT

pdroaverscnycn, amc- 
cimk nehezen

X Az UTE ussóycrscnye. Az uípesli uszo
dában bzepwzíimu közönség jeleulétébco bo
nyolították le az UTE uszovcrüenyét, amely
nek győztesei a következők: Gyorsuszás. I. 
osztályú: Turnovszky- Endre (MAC) 29.2 mp. 
— I. ÓH/.t:‘1jii 1000 piéícres gyorsnézóa. Új
pest rend. tan. város dijáért: Hulasy Olivér 
(IJTE) M:09 mp. — I. oszlólyu hátuszús. 100 
méter: Bariba Kóröly (NS(') 1:19,8 mp. — 
Műugrás: Ritter Gusztáv (UTE) 3.5 pont.

x Az MTK ltjai .nyerték a Szücs-vándor- 
dijat. Az MTK rendcZóRÓbeu vaHárnap bo
nyolították 1c a. Sziics-vándordijns ifjúsági 
csapul- és sin fél a verseny hátralevő számait. 
Eredményük: Sulydubáu 5-ös csapatverseny 
Budapest pnjnokstígu: 1. FTC csapatu 10.67 
_ '* 2. MTK csapata 10.47 m-es átlag,

rás ő-ös osap.dverseny Budapest 
1. MTK i.»9 cm-os állag. 2. FTC

m-es ni Ing. 2 
— Magusugr, 
bajnokságai '.. . ................„w. ........
155 cirnes állag. 3. MTK 155 cm. — 10X400 
m. 1. MTK 9. p 25 mp. 2. FTC 9 p 29.8, mp. — 
8000 m-es sikiiitíis lo-eg csapat 1. MTK 109 
pont. 2. MTE 1)1 pont. Egyénileg 1. Takács 
(MTK) 9 p 29.4 ni. —r Egyéni számok: Hely
ből távoJugrás JtiuJor: 1. Erdős’ (MTK) 2R8 
óin. 2. Molnár (répa 286 cm. — Hármasug
rás T. o. 1. Paltz (BEAC) 13.24 m. 2. Ké- 
péssy (MTK) 13.13 m. KISOSz 'rekord! - 
Szűcs vándordiJas pontversenyben 1. MTK 
34 pont. 2. FTC-,21 pont. 8. BBTE.

X Startolt a. második profiliga. Vasárnap 
kezdődtek o mérkőzések a második profili
gában,- amelynek -kát mérkőzése , került el
döntésre. Erednjéilyek: Terézváros— Pester
zsébet 1:0 (0:0. Somogy--Érzsébetváros 1:1 
(0:0) Kaposvárott. ■ \

x A Bol iPOr.t Hazák Kálmán nyerte. Az 
rlgotővcrseuypúlyú)j vasárnap kerülték el
döntésre n KAC yendezé.'ébou a Bol d‘Or 
küzdelmei.' amelynek 30 kilométeres főver- 
senyében Mnzúk Kálmán (MTK) győzött 1 
óra 16 p 58 2 inp nliitf, 2. Relcliért Károly 
(JKK) 20 méterrel, n. Vidn László (BTG) 10 
mótorrcl. 4.. Baross -Jiujos (BTC) 1800 méter
rel. 5. Hölczl Elemér (Világosság) 2300 ni<5- 
térrel,KiHpárt város nugydijút Grimm 
János nyerte Vidu, Dics óh Baross elölt.

m ciH.es áll 
l. 1. MTK 9.

Orth sikerrel debütált 
egy évi szünet után

H Hungária legyőzte a HakoaM, a Ferencváros 
a Budai Harmincfiármasoftat — X nyújtott sport 
azonban nem elégített ki — Harmincezer néző a 

Hungária-uíi pályán
A profifutball hivatalos megnyitó

napja tegnap volt. Sajnos, « atart'. 
mondható sikeresnek. Mert jóllehet, a 
Hungária a bécsi Hakoah csapatót a 
nemzetközi.. mérkőzésen legyőzte, s a 
Ferencváros is győzött az első bajnoki 
meccsen a Budai Harminchármasok el
lenében, maga a nyújtott játék azonban 
még igen sok kívánnivalót hagyott 
hátra. A csapatokból hiányzott a kellő 
lendület s a szív — s horribile dielu! — 
helyenként olyan tervszerűtlen, a ötlet
szegény játékot produkáltak, mint a le, 
tűnt álamatőrizmus dicstelen korszaká
ban. A kettős slágermeccsnek igazi kel
lemes mcglopetéao az a

-közel harmincezer néző volt,
amely a hosszú szünet után újra akti
vitásba lépő Orth, » a. Ferencváros szí
neiben játszó Schlosser szereplésére volt 
kíváncsi. Ebben a tekintetben nem is 
érte csalódás, mert a kétkiváló futbal
lista játékán meglátszott a klasszis, jól
lehet Orth még érthető okból, félénken 
mozgott, Schlosscrt pedig lábfájása gá
tolta képességeinek teljes kifejtésében. ■

A két meccsről különben az alábbi 
részletes tudósításainkban 
be: . . ...

Ferenci áros (FrC)--Budal Iíarmincbár* 
mások (33 FC) 6:2 (1:2). - Bíró Zsernó- 

czay János.
Az első percben Schinidt beadásából Pá-

pai g.lt lő.'(1:0). Heves Ferencváros ostrom 
után Steeovits közelről kiegyenlít: u 13. perc
ben. (1:1). A ?1. percben Kaltcnecker vll. 
lövését Huber roblnzonáddal menti, de. a 
labda kiperog kezeiből, s a résen lévő 
Scjimidt gólt rag. (1:2). Takács Let a bíró 
tiszt elet lem égért kiállítja. Szünet utgn a 
2. percben tíchlpster • fejesgóllal 
majd öt peré múlva Kohut a vezető gólt 
lövi. Oláh jut most Takács-aorsara. s ezután 
Scjilosser (11-esből) és Kphut két góljával a 
Ferencváros megnyeri az első profi bajnoki 
meccset. - A győztes csapatban Huber ro
mokéit, de igen jó volt Schlosser, Rúzsó. 
Kohut és Bukovi is. A budai csapatban 
Eichbauni és a Sphmidt—Czumpft—Kaltenc- 
cker jobbszárny nyújtott kiválót, bar az 
egész csapat igen yesiélycs együttesnek 
Ígérkezik.

Hungária (MTK)—Hakoah (Becs) 4:2 (2:2) 
Bíró: Zadak (Prága).

A Hungária Orthtal a ccnterhalfban, kitof- 
liánnal a centerben, de a reklamitozott Hir- 
zer nélkül áll fel. Az 5. percben Scheuer 
gáncsolja Braunt, de Molnár tizenegyeset 
Fábián jól védi. A 20. percben azonban 
Braun váratlan magas labdáját r úbián be
ejti. (1:0). A 31. percben Hess kiegyenlít, de 
hat perc múlva Braun remek gólja ismét a 
Hungáriát juttatja a vezetéshez A 40. perc
ben Fiscner kiegyenlít. A 11. félidőben 
Pasztrovits játszik jobbáréit. Braun center 
lesz, Kiéber centerhálf és Orth jobbfedezet. 
A játék, lólekölőau uoalmatd Sorozatos hi
bák után végre Molnár a 28. percben golt fe
jel, s a 44. percben Braun rúg gólt, »'így ..n-T- ------- ------------------ w-i_i.jp 6Z($p serle-

Bajnok: Püspüky Tibor (MAC) 706 cm. 2. 
Balogh Lajos (MAFC) 687 cm. 3, Somfny 
Elemér (XA.O) 680 cm-

Gereiyvetés.
Világrekord: Llndströiu (Svédország) 6662 M“&elSkür3i &ÍUw ®

B"«ok: Szeres- núla (MACI 6080 oui. 2

(IíTcV^^3 "•T:
Rúdugrás.

Vilúgrckonl Charles Hoff (Norvégia) 425 
18-’ c^rszHffOíi r°kord: Karlovits Juuos (MAC) 

Bajnok: Karlovits János (MAC) 370 cm 9

1 Nógyszásmóteres gátfutás.
V ilúgrckord: Pétíorsen (Svédország) 53.8 

Országos rekord: Somfay Elemér (MAC)

Bajnok: Somfay Elemér (MAC) 57.4 mp 

k'li‘(MAÍ’C Műt lMAC) “ 3- D6V>
Nyolcszázméteres síkfutás.

1 mp. 3. Magdics 

László (MAFC) 2 p 01.8 mp.
ötezermétercs síkfutás. 

uX“gT"k°r(A: P/‘"vo N,,rml «'lnnorszís> 
(MTK) r'*Or'i: GrOSZ

Beiuol: (ím.z (MTK) I5 |;
1 ?'>i’ «yws.v (1'TO) -10:01 wn.

István (CcBlíd 16:11 mp. c "

számolunk j áz’.’MTK ’nyerTo Magyar “Hírlap szép serle-
1 gét és érmeit.' — A Hungáriában Kropncsck, 

' " S. -tv. a.. rn„i<„ ,-r.lt.>L- <> lon-lohnnl- nOrfh, Opfttu és Trltz voltuk a legjobbak, a 
Hakoahban Guttmann, HÜusler (akit u bíró 
a II. félidőben neveletlen viselkedéséért ki
állított) és Fischer tetszettek- Fábián bi
zonytalanul védett.

i , Bltskey Zoltán a 100 méteres gyorsuló- 
Az Egri MOVE SC kétnapos nem

zetközi. mitwgjéu, vasárnap került eldöntés- 
i’JL . mét£r<??. »yorsuszóbajuoksóg, amc- 
■líV Bitskey Zoltán (MESE) nyert meg A p 
/APrl-l’ a bzl»rilz' °ézu és Pállok István 
(MTK) elült. — A 100 méteres I. osztályú 
gyorsuszasl Bitskcy Aladár nyerte 1 p 17 4 

STtkV"1!’ Aia’?ü"sz?sI,“u Kúr'jly(MIK), a 8X100 méteres gyorsuszóstafétá- 
syözötlMESL Bltskoy. Bl»rltí>

x Vasas—Turul 4:1 3:1. A két proícsacat 
viisariinpl próbakaloppjúbút a Vasasok ke
rüllek ki cydateskónt.

»ú nem nyerhette 
en-badeni nagy 
dllat, mert verseny
közben lesántulf!

Naplopó bnden-hr.deui szereplése a 
naKj- díjban az claö riadalom után 
ryAszosan végződött, mert Sigray An
tal gróf lovn 2000 métorig, mint könnyű 
nyorő, galoppozod, amikor bal hátsó 
lábára hirtelen lcáántult úgy, hogy Gu
tái már hiába szólította fel a kitűnő csi
kót, mikor a mezőnyt megközelítette, n 
nagy favorit verve a hatodik helyen 
húzódott meg. Az első híradás nyomán 
különféleképpen iiiagyarulztók Anplopó 
váratlan vereségét, míg aztán ma dél
után Baden-BudenlJŐl elsőnek hazaérke
zett (Sutái teljes magyarázatát adta a 
nagy reményekkel straíhoz állított te« 
livérünk vereségének. Naplopót nem 
verték meg reálisan,' a kitüuő mén csak 
azért kapott ki, mert verseny közben bal 
háteó lábára lwmntult.

A lesántulán valószínűleg az erős tré
ningben leli taagyürázatát s az a baj, 
ami Saplogót Badeu Budertben utólértc 
ép a legkritikusabb pillanatokban, nem 
új keletű. Ez baj a kiváló képességű te
livérnél tavaly ősszel egyízben már jé- 
leptkezctt s fatális véletlen, hogy a biz
tos nyerőként'elől haladó tolivért ép a 
verseny utolstf fázisában érte ismét ez 
a baj s ezzel megfosztotta a nagy díj 
dicsőségétől. A német zsokék egyöntetűen 
azt mondották, hogy Naplopó c zavaró 
körülmény nélkül igen könnyén győzött 
volna. A verseny egyébként így folyt 
le: Start után;, pillanatra Naplopó vezet, 
azonban a vezető Olympier, Aurólinsve- 
zető lova áll az élre, utána Naplopó, 
mögötte Forro, Wciszdorn. Az (600 mé
teres távnál, vezető visszaesik, Naplopó 
feltartva vezet és már biztos nyerőnek 
látszik, amikor a cél előtt 400 m-ol hír 
télén visszaesik, Ferro, Wciszdprn Auré 
Huh és a háttérből Indigó tórnék"űW»r<v 
Gutái erősen oatorozza Naplopót, de cd 
jesen hiába. Indigó könnyen nyer. Au j 
taliuji második. Ferro harmadik. Sigray 
Antal gróf ma éjfélkor érkezett- haza, i 
Pajacaevk-h gróf társaságában. Aaplogó 
kedden reggel érkezik Alagra, Honfi 
tár* |úsérétében.

B artfjmadaras atléták 
kóditották el a bajnok

ságok Jelét
Darányit 1435 cm.-es dobásával rekord alatt 
nyerte a sutydobás bajnokságát tizenhat
bajnokság kBzUl nyolcat a MHC, hármat a 
BBTE, a BTe, a KMOE, az MTK, az FTC és a 

Szegedi MK egyet-egyet nyert
Az Üllőiúti pályán szombaton és vasár

nap délután bonyolították le Magyaror
szág áthlótikat bnjuokságail. A vasár
napi miting eseménye, hogy

Darányi (MAC) 1455 cm«es súlylü- 
késével megjavította Forbáth 1445 

cm-es országos rekordját.
A tizenhat bajnokság közül a MAC 

nyolcat hódított el, míg a többi bajnok
ságokon a BBTE, a KAOE* a Szegedi 
AK, a BTC, az FTC és az MTK osztoz
kodtak.

Kétízleles eredmény:
Százmáterca Bikfutás.

Világrekord: Paddock (USA) 10.4 mp. 
•tagos rckörd: Fluck István (BBTE) 10.6 —f _ ._ ... — ...

Világrekord: Paddock (USA.) 10.4 mp. Or
szágos rck'örfl: Fluck István (BBTE) 10.6 mp.

Bajnok: RaggAmbi (BBTE) 10.8 .íny
Hajdú (FTC) 10.9 mp. 8. Rózsahegyi (_.. . 
U mp- Steinmetz és Hajdú IdugrúAai miatt 
csak a uegyedlk start sikerül. Akkor Rag- 
gambi indul a legjobban és háromnegyed 
méterrel nyer a végén felnyomujó Hajdú 
ellen.

u rnp- Steinmetz és Hajdú kiugrásai 
csak a uegyedik start sikerül. Akko:

Sfilydobt*.

Világrekord: Ralph 1S5< cm’
Országos rekord Forhát (FTC) 144a «»•

Bajnok: Darányi (MAC) 14M cm. Omagoá 
Skord! 2. Eördögh (BEAC) 1888 cm. 8. Bedő

>EAC) 1365 cm. Darányi negyedikre dobja 
a legjobbat és ezen kívül még kötszer do
bott 14 méteren felül.

SiáMuéíeree gátfutáa.
Viláfrekorih Thomson (Kanada) 14.8 mp. 

Országos rékord: Stollmár Károly (FTC) 
15.8 mp.

Bajnok: Piispöky (MAC) 16.4 mp. 2. Más
kát (MTK) 16.7 mp. 3. Dénes (MAFC) 16.8 
mp. Pilspöky végig vezetvo 3 méterrel győz, 
n)'g Muskát csak a finisben veri Dénesi* 

é 
Kétszáz méteres gátfutás.

Világrekord: Hillnianu (USA) '28 inp. On 
szegos rekord: Somfai Elemér (MAC) 25.5 
mp- *

Bajnok: Magyar (KAQE) 26 mp. 2. Somfái 
•MAC) W.5 mp. «. l»éne» (MAFC) 26 6 mp. 
Az eláő gátat még cgjpfitt eszi a,, egészpne- 

-a máaodilpól Tcwdve ozután Mafynr 
elhyr, u külső pályán futó Somfaitól s vé- 

fezéire 8 méterrel nyer. I

Ezerötszázméterei síkfutás.
Világrekord Paavo Nurml (Finnország) 

3:52.6 mp. Országos rekord: Némethy .Tenő 
(FTC) 4 p. 05.6 mp.

Bajnok: Szerb (MAC) 4 p OS mp. 2. Grosá 
(MTK) 4 p'09.4 mp, 3- Bejczy (MAC) 4 p 12 
mp. Fonyó, Szerb, majd lömét Fonyó voze- 
tik a mezőnyt. 900 méternél ismét Szerb van 
az élen és előnyét fokozatosan- növelve 20 
méterrel fordul be n. célegyenesbe, amiből 
tlross csak 12-űt tűd’ ledolgozni. 1 -

Hármasugrás.
Világrekord: Wintűr (Ausztrália) 1352Í& 

cm. Országos rekord: Somfay Elemér (MAC) 
.1451 cm.

Bajnok: Somfny (MAC) 1403 cm. 2 
(MAC) 1397 cm. 3. Fekete (DAC) 13:

Magasugrás.
Világrekord: Osborn (USA) 203 cm. Orszá

gos, rekord: .Gáspár Jenő (MAC) 193 cm.
.Bajnok’: ’ Orbán (SiíAK) 190 cm- 2- Kés- 

márk.v (BBTEi 100 cm. 3... l’dvardy (BBTE) 
180 cm. Orbán harmadszorra, Késmárky má- 
sodszorrú viszik át ,a 190-ci erős érintésed. 
A 193-el nem boldogulnak, á Orbán a döntés
nél 184 cm-tíél nyert® bajnokságot.

Négyszázméteres síkfutás.
Világrekord: Meredlth (USA) 47.4 inp. Or» 

szágos rckbrd: Barsl László (BBTE) 49.1 nip.
Bajnok: Barsl (BBTE) 49.8 mp. 2. Gerő M. 

(KAOE) 49.8 mp. 8. Steinmetz (KAOE) 50.3 
mp. Barsl és Gerő végig cgyformón mennek 
s csak a célegyenesbe befordulva sikerül 
Báréinak némi előnyt sicrcznl, amit azután 
végig meg is tart. Kurunczy 250 méternél 
feladta.

Disskoezvetés.
Világrekord: Hnrtrauft. (ifSA) 4789 cm. 

Országos rékord: Toldi Sándor. (FTC) 4584 
hm. • 1

Bajnok: Murnalits (BTC) 4I.W1 m. 2.- N.onu 
(BBTE) 41.72 m. 8. Eördög (BEAC) 41.52 W. 
MnrnnlíU utolsóra- dobja. « legjobbat. A 
mullévi bajnok egri Molnár, továbbá Bcgőr 
és Egii’ kiestek.

Kétszázinéfcrcs síkfutás.
Világrekord: Paddock (<!SA) 20.8 mp. Or

szágos rekord: Hajdú Sándor (FTC) 22.1 mp.
Bajnok: Hajdú Sándor (FTC) 22.1 mp. 

(Rekord héállítva!) 2. Fluck István (BBTE) 
2*3 nip. 3. Veress Eleméi (FAFC) 23.1 mp.

Tás elugrás.
Világrekord: Hubbard (USA) 789 cm. 

szágos rekord: Püspüky (MAC) 718 cm.

Molnár 
cm.

üf.

Budapest, Vili, B»kk 8»il»rd ucc/s.

LÓSPORT
Mező-diJ

L Poéta. 2. Boglár. 3. Tóalmás.
A vasárnapi versenyek főszámát, a Mcző- 

uijut, mint előrelátható volt, Poéta uyerte 
köuuyen 2 hosszal. Boglár és Tóalmás előtt. 
* ezzel a győzőimével az idén már nyol
cadik győzelmét nratla. Mai nyerése nem 
volt már oly imponáló, mint máskor, do ez 
nem is csoda, hisz a mén mar április óta 
van talpon. Az azonban bizonyos, hogy ily 
gyors lovunk már rí-gen nem volt. A nap 
megnyitó versenyét, a Ssshegyl-dljat Uzsok 
nyerte Rajna és Suba előtt. A kintlevő 
nagyszámú közönség nagy megrökönyödés
sel fogadta győzelmét, mert Uzsók a'Szent 
István dijbau az utolsók között végzett, ma 
pedig szinte feltartva nyeri. Hihetetlen az 
Ercsi ménes lovainak összc-vissza való fut- 
kosasa. A kétévesek handicapját AlFs véli 
nyerte Hokobál és Bcllc dame ellen, de győ
zelmét csak Eseli mesteri lovaglásának kö
szönhette. A handicapot Cartouclio nyerte 
Wea -könnyén Küzdő é8 a ül kos tip, Julku 
ejy1!- bíugy favorit szenvedett vereséget a 
Kétévesek eladóversenyében. Bombay, amely 
szinte holtbizonyos dolognak látszott, helye
zetten végzett és igy nz utolsó percekben 
fogadott Forlnús győzött. A Weltcr hanili- 
oapot. a nap utolsó sZóiná’t n már régen ese
dékes Damoclos nyerte, a peches Rovisió és 
^oreeilo előtt. A részletes eredmény a kö
vetkező:
!>{• fl’Á011? ’• Pzsok (Szűcs 6). 2. Rajna, (Saj
óik 114). 3. Suba (Csuta 5). Fm: Korai, l’ricl, 
Montnlto, !1i b.. ölnegyod h. 10:115. 38, 16. — 
11. futaiu. 1. All‘s wcll (Esch 2). 2. Hokohal 
(Hchejbul 4). 3. Bcllc dame, (Bluzsék 2^). 
rm: Optimist. Talúu. Marina, Adonis, Lc- 
lencz, BlondeUa. Nyak Ji;, M- h. 10:28, 13, 17, 

Jti- tatám. 1. Poéta (Szabó 4/10 reá).2. Boglár (Gulyás 3). 3. Tóalmás (Gúlái fi), 
rm: Utolsó. Marika II, K Vaséba. 2 h.. öt
negyed h. 1:14. 12. 16. ív. futam. 1. Car- 
touehe (Mihalovics 2). 2. Küzdő (Szabó-10)'.
3. Julka (Csuta 5). Fm: Borgia, Pompadour, 
Altér Drahrcr. Nurml, Bloudelli, Saint 
Viatre. ötnegyed b., 1 h. 10:34. 15, 25. 18. - 
\ . futam. 1. Formás (Szekeres 3). 2. Tilalom 
(Balogh 4). Signora. Borlskn. Bombay, bó- 
várgó. 73 h.. ?i h. 10:17. 16, 17, 17.,— VI. fii- 
!???•»• JPoni??lc^C5“to 31 Hevizió (Esch 
2’,a). 8. Torccllo (Blazsck 10). Fm: Vlglogény. 
An^.ro"lodllt Jüczi. Dombo. ötnegyed h., 3n. 
10:59, 18, 16, 31,

Fogadni lehet
és lelvIBíOillist kaphat a bookm«k,r,k 

fogadó Irodaiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-16, T. 23-38. 
Vi. '-ndrássy ut 45. T. 63 - 35.
VI. \aci ut 1. •! 80—02
vili «5?Aö,,’.ut 28 (CiSraI bazár) T- I- ®-’ 
v W”1 ut 5L T- ’•53-ói-
VIII. Baróss ucca 52. T. J. 139-12.
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