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Pálffy-Deun József gróf
amerikai párbaj miatt lett öngyilkos
igy ragyogó szép földbirtokosnő szerelmi regénye e párbaj hátterében
— Éjszakai beszélgetés Pálffy-Daun József gróffal a betegágyánál

Tíz napja múlott annak, hogy Pálffy- 
Vaun József gróf, az ismert arisz
tokrata Carlton .szállóbeli lakásán njdl- 
bejőtte magát. Mindmáig alig szivár
gott ki valami hír arról, hogy Pállffy- 
Daun gróf mért követeit el öngyilkossá
got. Merő találgatások, minden alap nél
küli hírek keltek szárnyra a gróf ön
gyilkosságával kapcsolatban, maga a 
gróf azt mondta, hogy öngyilkosságát 
egy véletlen, szeszélyes hangulat okozta.

Bármennyire is Pálffy gróf magán
ügy© ez az öngyilkosság, azt az állítást, 
hogy pillanatnyi hangulat hatása alatt 
lőtte magát a gróf mellbe, elfogadni 
nem lehetett s a közvélemény továbbra 
is állandó érdeklődést tanúsított eziránt 
az ügy iránt Mindmáig azonban rejté
lyes titok fedto Pálffy-Daun József gróf 
öngyilkoságának hátterét, míg végül is 
most egy komolynak látszó verzió arról 
ad hírt, hogy

a gróf öngyilkossága mögött 
szerelmi regény rejtőzködik.

Eszerint a 84 éves gróf, aki nős em
ber,

beleszeretett egy Sz. nevű fehér
megyei földbirtokos feleségébe.

A földbirtokos — háromezer termőföld 
nra — régebben ismeri a grófot és sej
telme sem volt arról, hogy feleségét, aki 
szépségéről híres asszony, gyöngéd köte
lékek fűzik a grófhoz. Két héttel ezelőtt 
azonban váratlanul, meglepetésszerűen a 
szép asszony férje tudomást szerzett az 
ügyről.

A földbirtokos és felesége kö
zött heves jelenetek játszódtak 
le, amely után az asszony Bu- 

pestre utazott
s itt egy előkelő szállóban szállt meg. 
A férj — eszerint a verzió szerint — 
felelősségre vonta Pállffy-Daun grófot, 
aki egykedvűen, hidegen viselkedett a 
férjjel szemben és a helyzet megoldá
sára

amerikai párbajt ajánlott fel.
rA férj elfogadta ezt a feltételt s meg

történt közöttük az amerikai párbaj, 
melyben

Pálffy-Daun József gróf húzta 
a fekete golyót.

Az amerikai párbajt követő harmadik 
napon — mondju ez a verzió — Carlton- 
szállóbeli lakásán a gróf tényleg eleget 
is tett az amerikai rendszerű párbaj fel
tételének és mellbelőtte magát. Csodála
tosképpen azonban a golyó csupán olyan 
testrészeket érintőit, hogy az öngyilkos

ság nem volt halálos kimenetelű és min
den jel arra mutat, hogy Pálffy-Daun 
József gróf betegségéből teljesen fel
épül.

Beszélni akartunk a szóbanforgó fe
hérmegyei földbirtokos feleségével is. 
Azután elmentünk a szállóba. Ott meg
tudtuk, hogy Sz.-né valóban olt lakott 
egyidcig, tegnapelőtt azonban a férjével 
együtt elutazott.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
esto 9 órakor felkercsto a Pajor-szana
tóriumban betegen fekvő Pálffy-Daun 
József grófot. Éppen felesége, valamint 
Salm Hermánn gróf, Sigray Antal gróf, 
és Própay Pál távoznak tőle. Arra a 
kérdésre, hogy megfelcln?k-o valóságnak 
az amerikai párba■eWerjedt -hírek,- 
a gróf igy válaszolt:

Kmflí® Károly, a Wrteat 
brttánMs, aMt hetven etnber- 
CSéssel és rablással váltóinak, 
hetekig Budapesten bulkált 

és a rendőrség fogta el
A napilapok röviden sorban beszámol

tak arról, hogy Kmetty Károly volt fő
hadnagy, az egykor oly híres britanniúst 
Olaszországból kiutasították és a hatósá
gok a székesfehérvári katonai fogházba 
szállították.

A hírek szerint Kmettyt az olasz ható
ságok adták ki, a Hétfői Napló munka
társa azonban megállapította azt, hogy

a hírhedt különítményes főhadnagy 
vakmerőén hazajött Budapestre és 

a rendőrség itt fogta el.
Ismeretes, hogy 1925 telén kellett 

megszöknie Budapestről, mert kiderült, 
hogy

1921 óta súlyos bűncselekmények 
miatt állandó körözés alatt áll és 
ennek dacára állandóan a főváros

ban lakik.
Kmetty ekkor Milánóba ment, ahol 

később nyomottba jutott.
Többször dolga akadt n rendőrséggel, 

míg végül figyelmeztették, hogy mint 
alkalmatlan idegen hagyja cl az orszá
got. ,mert különben toloncúton küldik 
haza.

Kmetty Károly tudta, hogy ha ható
sági úton juttatják haza, akkor Ma
gyarországon lefogják és felelősségre 
voúják régi bűncselekményeiért.

Egy nap nyomtalanul eltűnt Milánó
ból. És élete elmerült volna talán a

— Nem nyilatkozom erre a kérdésre. 
a ha mégis megírja a látogatást, az 
amerikai párbajjal kapcsolatban: glatt 
letagadom....

Egy-két percnyi szünet. A gróf köhög 
oly erősen, hogy szemeiből csordulnak a 
könnyek.

— Nehezemre esik a beszéd — mondja. 
De meg kell hogy cáfoljam ezt az ame
rikai párbajt. Hát tulajdonképpen mit 
tudnak, ki miatt történt volna az ügy.

Amidőn megemlítjük a földbirtokos 
nejének nevét, Pálffy-Daun gróf kitérő 
választ ad:

— Ha én amerikai párbajt vív
tam volna, akkor kötelességem 
lenne újra öngyilkosságot el

követni,

teljes feledésbe, ha nem Isméje Magyar
ország felé vette volna az útját, ahol 
talán reménykedett régi ismerőseiben és 
összeköttetéseiben. A legnagyobb nyo
morúságok között, tehervonatok fékező 
ülésein, vonatok alá bújva éhezve és 
kínlódva

átszökött Magyarországra és közel 
két heti tengődés után feljutott Bu

dapestre.
Itt Pesten több barátját kereste fel, 

hogy menedéket találjon náluk. Min
denki ijedten ismerte fel a lerongyolt 
omberben Kmetty Károlyt ós azzal uta
sították el, hogy nem adhatnak neki 
helyet, mert nekik is meggyűlhet a ren- 
-dőrsóggel a bajuk.

Végül Kmetty ogy olyan barátját ke
reste fel, akivel a legviharosabb eszten
dőket élte át és remélte, hogy menedék
hez jut.

Ehelyet azonban ez a barát bizalma
san bejelentette a rendőrségnek, 
hogy Kmetty Károly nála lakik és 
megmondotta a pontos időt, hogy 

mikor lehet elfogni.
Arendőrség már az nap délután le

fogta Kmety Károlyt és uz 192l-es elfo
gatási parancs alapján aIőzaíM letartóz
tatásba helyezte. Nem próbált menekülni, 
teljeson letargikuson fogadta a letar
tóztatást és csak annyit mondott: 

hogy meghaljak, mert ezt igy írja elő 
az amerikai párbaj. Már pedig ezt én 
nem teszem meg, hiszen a rendőrségi 
jegyzőkönyvbe is bemondtam kihallga
tásom alkalmával: hogy további öngyil
kossági szándékomtól elállók.

— Szóval, gróf úr, az amerikai párbaj 
nem igaz!

— Kérem én csak annyit mondok —< 
hangzott a válasz, — hogy

senkinek a családi boldogságát 
nem dúltam fel.

— Nem is cáfolom nagyon az amerikai 
párbaj históriáját, mert még elhiszik.

Búcsúzóul megjegyzi: Még két hét a 
snanatáriumban, — s azután folytatom 
a régi életet... Román Kálmán.

irat évvel ezelőtt ezt se hittem volna. 
Úgy látszik hat esztendő nagyon 
hosszú és itt minden megváltozott.
A rendőrségen csak egész rövid ideig 

volt Kmetty Károly. Az elfogatási pa
rancs alapján erős fedezettel a székes
fehérvári körletparancsnokság katonai 
fogházába vittek és itt folyik most a 
felelősségrevonás előkészítése.

Nem hazafias felbuzdulásból hanem 
nj/ertlsz/ccdősi v’tíobóZ elkövetett bűn
cselekményekkel vádolja Kmetty Ká
rolyt a székes fehér vári katonai ügyész
ség, Most keli felelnie mindazokért az 
„atrocitás" címen ismert bűncselekmé
nyekért, amelyeket 1919-ben, mint a 
Siebenlist különítmény tagja a Dunán
túlon elkövetett.

Hetven bűncselekmény, rablás és em- \ 
kerülés szerepel a súlyos listán.

A letört karrier székesfehérvári bűn
lajstromával még nem zárul lo Kmetty 
Károly története, mert Budapesten a 
büntetőtörvényszéken csalás és okirat
hamisítás és zsarolás miatt van eljárás 
folyamatban ellene és ezeknek a le tár
gyalására csak akkor korül a sor, mikor 
már a székesfohérvári ügyekben ítélt n 
katonai bíróság. Hogy milyen aprósá
gok szerepelnek a hetven, Székcsfehér- 
várot tárgyalásra kerülő bűncselekmény
ben, arra elég ha megemlítjük, hogy a 
legjelentékenyebb vádak egyike a kö
vetkező:

Kmetty Károly udvarolni akart va
lakinek Székesfehérvárott 1919-ben, 
de ennek a hölgynek vőlegénye volt. 
A vőlegényt kicsalta Székesfehérvár 
mólé egy elhagyott területre és két 

revolvcrlövésscl megölte.
Most a régi bűnök mind előkerülnek 

és remélhető, hogy a most lefogott 
Kmetty Károly szomorú ügyének tisz
tázására végleg lekerülnek napirendről 
a megtorolatlan atrocitások.

I tewl 4 órakor már afta von a Hungária gi/Mő, WW p. 441
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Vasárnap délben egy jól öltözött, do, 
jnegv leolt areu férfi lépett ki egy detek
tív kíséretében a toloucház mosonyiuccai 
kapuján. Spira Mózes Jeruzsálem! tnnár, 
akit Trianon sodort kellemetlen hely
zetbe. Spira Mózes palosztinai születésű, 
héber tanár, aki angol alattvaló, néhány 
hónappal ezelőtt Európába jött, hogy itt 
elhelyezkedjék. Bécsben kapott állást, 
és itt angol, francia és héber nyelvet 
tanított. Később állás nélkül maradt és 
ekkor ismerősei tanácsára a megszállt 
Burgenlandit ment. Kismartonban hal
lotta, hogy a közeli Cserepes nagyköz
ségben üresedésben van egy tanítói ál
lás. Spira nem tudta, hogy Cserepes nőm 
megszállt térülőt és útbaigazítás után 
elindult abba az irányba, ahol Cserepes 
fekszik, mely közvetlen a határ mellett 
van. Az osztrák határőrök nem is vették 
ítszre, amikor
j Spira nyugodtan átsétált a határon.
1 A magyar őrszemek azonban meglát
ják. igazolásra ezólították ós mikor ki- 
Weriilt, hogy angol alattvaló és nincsen 
magyar tartózkodási engedélye, a főszol
gabíró elé kísérték, aki

elrendelte kitoloncolását
Spirál ezután Budapestre szállították 

lés ügyének befejezéséig a toloncházba 
helyezték el. A Jeruzsálem! tanár kelle
metlen kalandjáról értesült a Budapesti 
Ortodox Iroda, amelynek ügyésze Kroó 
ízor dr., azonnal érintkezésbe lépett a 
hatóságokkal, hogy minél gyorsabban 
kiszabadítsa Spirát kellemetlen helyze
téből. A tárgyalásnak az lett az. 
miénye, hogy a tolonoház vezetője 
engedte, hogy az iroda költségén

egy detektív azonnal a határra 
sérje Spirát,

'laki ezután bizonyosan nem jó 
ménnyol lesz Trianonról.

Dsztalyöorsjaték
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Princz Gyula egyetemi tanár milliárdos 
kártérítési követel Gágel János 

rendőrlBtaitócsoslól, 
aki miatt nem lehetett a pozsonyi egyetem rektora

Gágel János rendőrfőtanáosos már ré
gebben bűnvádi feljelentést tett egy csó
nakvásárlás ügyéből keletkezett bonyo
dalom miatt Hzkriler Béla mérnök, egy 
Csóiwiképi tő vállalat vezetője, valamint 
Joó István miniszteri tanácsos ós Princz 
Gyula egyetemi tanár ellen. A vádja 
szerint

az egyetemi tanár, a miniszteri ta
nácsos és a mérnök elsikkasztották 

a főtanácsos csónakját.
A három megvádolt embert többizben 

kihallgatták a rendőrségen, do a külön
ben is hihetetlenül hangzó vád valótlan
nak bizonyult ég a bíróság fölmentette 
vádlottakat, akik most már rágalmazás 
miatt ügy véd jóik dr. Uhlmann Lajos és 
dr. Mück Guido utján beperelték Gágel 
Jánost

A bíróság bűnösnek mondotta ki a 
főtanácsost

és hatóság előtti rágalmazás címén hat
millió korona fő- és hárommillió korona 
mellékbüntetésre ítélte. Fellebezés foly
tán a törvényszék elé került az ügy, 
ahol néhány nappal ezelőtt tartották meg 
a tárgyalást. A törvényszék helyben
hagyta az elsőfokú ítéletet, a büntetés 
végrehajtását azonban érdekes indoko
lással felfügesztette. Az indokolás sze
rint Gágel főtanácsos hajlandó volt bo
csánatot is kérni, tettét megbánta és 
előreláthatólag

a jövőben óvakodni fog hasonló

Csínyt Ferencet, ismeri pesti nagyteres 
kenő, fiát száltátolvajlás miatt elfogta 

a rendőrség
Eredményes razziát folytattak le a fő

kapitányság detektivjei szombatról va
sárnapra virradó éjszaka, amikor sike
rült elfogni egy veszedelmes, régen ke
resett szállodatolvajt, aki hónapokon át 
fosztogatta főként az elegáns szállodá
kat.

Az utóbbi Időben ugyanis számos fel
jelentést tettek a rendőrségen a szálló
vendégek, akiknek szobájukból kiflebb- 
nagyobb értéktárgyak sokszor pedig 
hagy vagyont reprezentáló ékszerek tűn
tek el. A lefolytatott nyomozás csak 
most hozta meg az eredményt, amikor 
Csányi Ferenc 89 éves foglalkozásnél- 
küll, többszörösen rovottmultu betörőt 
elfogták.

Csányi Ferenc rövid 
dulakodás után megadta magát 

a detektiveknek, az egyik violauecal 
kiskocsmában és a főkapitányságon el
mondotta, hogy két év óta állandóan 
utazik Bócs és Budapest között, do több 
Ízben megfordult Prágában és Bukarest
ben is, ahonnan mindig bőséges zsák
mánnyal tért vissza a fővárosba.

DekMedico Antalnét másféíévi fogházra 
ítélte, de szabadlábra helyezte a törvényszék

Szombaton tárgyalta a törvényszék 
Denk tanácsa Dél Medico Antalnó is
mert ügyét. Dél Mediconét n bíróság 
háromrendbeli kerítéssel vádolta, mert 
három 12—13 éves kislányt összehozott 
egy Sándor bácsi nevű férfival és elő
segítette' hogy azok a lakásán találkoz
hassanak.

A törvényszék az ügyben zárt tdrgya- 
■ lést rendelet el, úgyhogy annak izgalmas 
[ részletei nem juthatnak n nyilvánoság 
’ elé. A bíróság másfélí'A'ús tárgyalás 
| után Dél Medico Antalnét

MelK, forró mint tw Italian 
az „IDEÁL" pétiéin paplan

cselekedettől.
A bíróság Ítéletéről értesítették Princz, 

Gyula felettes hatóságát, a kultuszmi-' 
niszlert és Joó Gyula hivatalát, a nép-\ 
jóléti minisztériumot. Az ügy azonban 
ezzel még nem fejeződött be. A bíróság ' 
ugyan teljes elégtételt szolgáltatott Joó; 
István és társainak, akik közül azonban 
Princz Gyulának karriérjére is súlyos, 
kihatással volt az alaptalan rágalma-1 
zás. Gágel János feljelentésére a rend
őrség annakidején

bűnügyi zárlatot foganatositott Princ 
vagyonára,

akinek társadalmi helyzete lehetetlenné' 
vált a közönséges bűncselekményekkel: 
való megvádolás miatt. Princz Gyula 
ebben az időbon jelölvo volt a pozsonyi 
egyetem rektori tisztségére, do

mert sikkasztás miatt eljárás folyt 
ellene, nem fogadhatta el a magas 
méltóságot és kénytelen volt a jelölt

ségtől visszalépni.
Princz egyetemi tanár ég két társa, 

most a bíróság által szolgáltatott elég-, 
tételen kívül az egyéni reputációjukon< 
ejtett sérelem és meghurcoltatásuk miatt 
mely egy időn át ferde társadalmi hely
zetbe hozta őket

anyagilag is felelőssé teszik Gágel 
János főtanácsost

és milliárdos kártérítési pert indítanak 
ellene.

Állandóan elegánsan öltözködött

és igy módjában állott felkeresni a szál
lodákat és egy alkalmas pillanatban — 
miután alaposan meggyőződött arról, 
hogy senkisem tartózkodik otthon — be
surrant és összeszedte a kezeügyébe cső 
értéktárgyakat. A lopott ékszereket or
gazdái utján értékesítette Csányi, akik 
ellen a rendőrségen megindították az 
eljárást.

Csányi Ferenc rendkívül
érdekes karriert fntott meg,

amig eljutott a szállodatolvajlásig. Apja 
előkelő fanagykereskedő volt, aki gon
dosan neveltette gyermekét. Csányi Fe
renc azonban aki egyetemet is végzett, 
rossz társaságokba keveredett és a zül
lés útjára került

Innen már csak egy lépés volt a zseb
tolvajlás, a rendőrség és a fogház, Es 
azóta híres szállodatolvaj lett a dúsgaz
dag kereskodő fiából, aki 14 rendbeli be* 
surranási tolvajlást ismert be. őrizetbe 
vették.

bűnösnek mondotta ki és ezért más
félévi fogházrabiintetésro Ítélte.

Az ítélet kihirdetése után az asszony 
védője: dr. Groman Zsigmond ügyvéd 
kérelmet, terjesztett elő, hogy a bíróság 
Bel Mediconét helyezze szabadlábra, A 
törvényszék a kérelemnek helyt adott és 
Dél Mediconé

vasárnap elhagyta a fogház épületét.
Kiszabadulása után vasárnap délelőtt 

Halleruceai lákásán felkerestük Dél Me
dico Antalnét. A« egészen fiatal, csinos

Gyártja a

Sándor paplangyűr
IV., Kammermayer Károly uooa I. 

asszonyt a hosszú fogság nagyon meg
törte. Természetesen az ügyéről beszél
tünk.

— Ha el is Ítéltek — mondja Dél Me, 
dico Antalnó — ártatlan vagyok. \ 
Táblán okvetlenül kiderül majd ártat
lanságom.

Nagy körülményesen magyarázni kez
di, hogy történt a dolog.

— Az uccán megismerkodtem egy idő
sebb férfivel, aki megkért, hogy az ő és 
barátnője részére engedjem át neki egy
két órára a lakásomat. Én ehez bele
egyezésemet is adtam és .másnap csak
ugyan megjelent nálam az uz úr egy 
harmiucév körüli növel együtt. Autón 
jöttek. De nem kettesben érkeztek, ha
nem még másik három kis lány is -volt 
velük. Csodálkoztam, hogy mit akar ez 
az úr ezektől a kis lányoktól, de aztán 
gondoltam, ha ilyen sokan vannak, nem 
történhetik semmi rossz és így nem fir
tattam a dolgot.

—- Nem én hoztam össze a lányokat a 
Sándor bácsival, mint ahogy írták ró* 
lám, hanem éppen fordítva, ő ismerte- 
tett meg velük. És azt a lányok az uram 
előtt is megerősítették.

— Most már csak egyet szeretnék: 
kinyomozni a Sándor bácsit,

aki engem ebbe a bajba rántott. Minden 
erőmmel és igyekezetemmel azon vagyok, 
hogy valahol felleljem. Mindenfelé járok, 
hátha találkozom vele valahol az uccán. 
Okvetlenül felismerném. Bízom benne, 
hogy sikerülni fog.

H. E.

A Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár 
igazgatósága és felügyelő
bizottsága mély megillető- 
déssel jelenti, hogy az in
tézet elnöke

dr.Kundenő
folyó hó 25-én elhúnyt.

Mint az intézet igazgató
ságának tagját, majd mint 
annak elnökét féiszázadon 
át vallhattuk büszkeséggel 
a magunkénak, és áldott 
emlékét el nem múló há
lával és kegyelettel fogjuk 
őrizni.

Budapest, 1926 szept. 27.

Az Első Magyar Részvény’ 
Serfőződe igazgatósága és fel- 
ügyelőbizotfsága mély megil- 
letődéssel jelenti, hogy igaz
gatóságának hosszú éveken át 
volt tagja és elnöke

A megboldogult évtizedeken 
át a legnagyobb Szeretettel. 
lelkesedéssel és odaadással 
foglalkozott vállalatunk ügyei
vel és kiváló képességeivel, 
nemkülönben sodoldalú tudá
sával hathatósan közreműkö
dött annak felvirágoztatásá
ban.

Nemes emberi tulajdon
ságaival. valamint egyéni sze
retet,reméltóságával megsze
rezte mindnyájunk ragaszko
dását ós nagyrabecsülését.

Mélyen gyászoljuk érdemdús 
elnökünk elhalálozását és em
lékét mindenkor tiszteletteljes 
kegyelettel fogjuk megőrizni.

BANÁN-BEHOZATAL ÉRETT NYUCATINDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP. TELEFON: 982-85
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Lemond a demokratapárt 
vezetősége

Rassay Károly veszi át az újjászervezett demokratapárt 
fővárosi és országos politikájának Irányítását

A polgármesterválasztás konzek
venciáit a demokratapárt vezető
sége magára nézve is levonni, 
óhajtja.

A párt vezetői ugyanis ma dél
előtt bizalmas megbeszélést 

tartottak,
amelyen elhatározták, hogy hétfőu 
este a párt fővárosi bizottsági tag
jai és a kerületi elnökök értekez
letre jönnek össze, amelyen

a demokratapárt vezetősége 
bejelenti lemondását.

A lemondás tudomásulvétele után 
a bizottsági tagok és kerületi 
tagok és elnökök titkos sza
vazással uj vezetőséget válasz

tanak,
amely azután dönteni fog a pártisR

tovább! magatartásáról. Ezzel a 
döntéssel egyidejűén

az egész pártélet irányítását 
Rassay Károly veszi a kezébe, 
úgy az országos, mint a fővárosi 

politikában.
A demokratapárt legközelebbi cél
kitűzéseiben együtt fog haladni a 
szociáldemokrata párttal.

Ezt a teljes átcsoportosulást sür
geti

az a megegyezés, amelyet a 
Wolff-párt hétfőn köt a Ripka- 
párttal és a kinevezettekkel.

Az újjászervezett demokratapárt a 
reakció blokkjával szemben az el
lenzéki hadállásokba vonul vissza 
és teljes erővel indul uj küzdelemre 
a demokrácia diadaláért.

JSz ébvGd&h Si^&cz Jenőt 
„további bízaímu&vől" 

biztosítják
GömbOs Snula a munbáss-iígotmeg  ahar/a nyerni 

a fajvédü gondolatnak
Vasárnap délelőtt tartották az 

ébredők negyedik beszánioló-gyülő- 
jsüket a légi képviselőház üléster
mében. A padokban mintegy két
száz-kétszázötven ember üldögélt, a 
karzatok üresen tátongtak. Egy 
Alteríburger Gyula nevű ébredő 
volt az első szónok. A távollévő 
Eckhardt Tibor helyett Gömbös 
Gyula szólalt fel elsőnek. Beszédét 
igy kezdte:

— A polgármesterválasztás a 
hanyatló kurzus uj hajnalát 

hozta meg
és most csak arra kell törekedni, 
hogy ezek az eredmények a jövőro 
nézve is biztosíthatók legyenek. 
Kijelentette, hogy

a munkásságot meg kell nyerni 
a fajvédő gondolatnak, 

ezért felhívta a kormanyk hogy 
hozzon olyan törvényt, amely adott 
esetben épugy segítséget nyújt az 
arra rászorulónak, mint ahogy a 
szakszervezetek teszik.

Gömbös beszéde után Rákóczi) 
Béla három határozati javaslatot

olvasott fel:
Üdvözlő-iratot Sipöcjz Jenőhöz, 
amelyben az ébredők további 
bizalmukról biztosítják a pol

gármestert,
a másikban a numerus clausus 
visszaállítását kérik, végül az Egye
sület tiltakozó határozatát a fővá
ros tanácsának azon eljárása ellen, 
hogy a Rattyáni-cmlékmü felállítá
sával Pogány Móricot bízta meg. 
A javaslatok elfogadása után vé
get ért a. gyűlés.

Délutánra a kőbányai Regi Sör
ház helyiségében hirdettek zászló- 
bor.tó nagygyűlést, amelyen az éb
redő-vezérek felszólalását Ígérték. 
Alig

harminc ember gyűlt össze, 
többnyire öreg kőbányai pol

gárok,
akik a vasárnap délutáni sörüket 
akarták zavartalanul elfogyasz
tani a kert kopaszodó fái alatt. Eze
ket váratlanul érte a rendőri ké
szültség megjelenése, amelyet a 
gyűlés ellenőrzésére küldtek ki.

Pfágiért ma szabadlábra helyezik
Vasárnap kihallgatta a vizsgálóbíró

likvidál — felszámol 
Likvidál — felszámol 
Likvidál — felszámol 
Likvidál — felszámol 
Likvidál — fölszámol 
Likvidál — felszámol 
Likvidál — felszámol
Likvidál — felszámol   . _ . ................ .v...
Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol
Likvidál — -felszámol Likvidál — felsznmol JLikvidál —• felszámol Likvidál — felszámol

Apponyi tér sarok K
Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol
Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál —- felszámol Likvidál — felszámol
Likvidál — felszámol Likvidál — fTj” tiíí'ÁmH1*' ’ ífówCi Éfelwémol
Likvidál — felszámol Likvidál — I fid fgrfí QlUmflfllR Ifelszámol
Likvidál -- felszámol Likvidál - | felszámol
Jákvidál_-^_-2~ felS74hlol|..LiKyIdal — felszámol Likvidál — felszámolj

Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol 
Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol Likvidál — felszámol 
Likvidál — felszámol Likvidál * ' * . ............................ .

t
ik-Jilál — tcÍ57.tiniol „Likvidál — fels.

ItyaMendöház
felszámol Likvidál — fejstámji 

'"""lljikvidál — felszámol 
, Likvidál — felszámol

Likvidál — felszámol 
I Likvidál — felszámol

I i ■■■ T.ilrvlrlnl — felszámol

a közönség?Hova MEGY
A közönség oda MEGY

zsúfolt házak előtt MEGY
ahol mindennap

előadásról előadásra

az ÖRÍiK UÁHDHR
Royal Apolló, Déosi Mozi, Bapltol. Corso

Székesfehérvár, október 4. ' 
(J. Hétfői 'Napló kiküldött tudósítójától).

Vasárnap reggel 8 órakor állította 
maga elő dr. Uhun Gyula vizsgálóbíró 
elsőizbfin a gyilkossággal gyanusitott 
Píleglert, aki nyugodtan meggondoltan 
válaszolt a feltett kereszt kérdésekre. 
Nem jött •zavarba, értelmesen adta elő 
védekezését, hiába tárták elé legsúlyo 
sabb gyanuokokat. A legnagyobb lelki 
nyugalommal mondja Pficgler:

— Nem voltam ellenséges viszonyban 
Szikszayval, sőt ellenkezőleg Szerettem 
őt és nugyra becs ültöm. .Állandóan érint
keztünk egymással és legutóbb

két nappal a gyilkosság előtt együtt 
voltunk Budapesten

és együtt. is tértünk haza Sárosdra.
— Az sem igaz — folytatta Pfiegler 

— , hogy meg akartam szabadulni a hot
von milliós tartozásomtól. Eddig cl som 
(számoltunk egymással, tehát

nincs megállapítva, hogy mennyivel 
tartoztam Seikszaynak.

I)e ha ma megejtenénk a vadtenyésztési 
elszámolást, akkor fejenkint jutna min
denkire körülbelül hetven millió és ne
kem maradna adósságaim kifizetése 
után legalább ötven millióm.

Munkatársunk felkereste dr. Jeszkó 
Ernő rendőr fogalmazót, aki Sárosdor a 
nyomozást vezette és aki Píieglert le
tartóztatta.

—■ Nekem az a meggyőződésem, hogy 
a gyilkos nem lehet- más, mint Pficg
ler. Igaz, hogy közvetlen tárgyi bizo
nyíték nincsen ellene, de annál több a 
közvetett bizonyíték a bűnösség mellott. 
Különösen az a fontos (körülmény, 
hogy Szikszay udvarát két hatalmas 
buldogg kutya őrzi. Ezek bizonyára 
láttták a gyilkost és ha az nem lőtt 
volna nekik ismerős, bizonyára lehúz
ták volna. Ezt a két kutyát például 
Pfiegler idomította, ő tehát nyugodtan 
járhatott közöttük.

A vizsgálóbíró vasárnap még nem 
hallgatta ki részletesen Pfleglert, mert 
az iratok még az ügyészségen vannak, 
ahonnan csak holnap jutnak el a vizs
gálóbíróhoz. A vasárnapi

első kihallgatás mindazonáltal két 
és fél óráig tarlóit, de nem végző

dött konkrét eredménnyel.
Pfiegler rendkívül meggondoltan vála
szolt a feltett kérdésekre és alibi tanuk
ra hivatkozott, n feleségéro és egy ro
konára, Hosszuíaluas'y budapesti ügy
védre, aki akkor nála volt vendégség
ben. Amikor azt kérdezték tőle, hogy 
más alibi tauuja nhicscp, &úüo ciuiku-

san válaszolt:
— Ha tudtam volna, hogy abban az 

időben valaki megöli Szikszay Ferencet 
és a gyilkossággal engem gyanúsítanak’, 

elhívtam volna a fehérvári püs
pököt, 

hogy nz igazolja ártatlanságomat.
A hétfői részletes kihallgatás' után 

fog dönteni a vizsgálóbíró Pfiegler sor
sáról. Hír szerint, liu addig valami 
közvetett bizonyítékot, a esoudőrség 
nem tud felmutatni a bűnösség mellott, 
úgy

minden valószínűség melleit Pfleg- 1 
ler szabadlábra kerül.

We&sif -
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Egy gépgyáros kalandja a körúti 
mulatótól a lágymányosi dunapartig 

Ismeretlen tettesek félig levetkőztették 
az eszméletlen embert

Néhány nappal ezelőtt érkezett a 
fővárosba Johan Ledcrmann ber
lini dúsgazdag gépgyáros. A Hun- 
f/dr/a-szállóban nyittatott magának 
szobát és esténként — üzleti ügyei
nek rendezése után — egy-egy elő
kelő éttermet keresett fel, de elő
szeretettel látogatta a lokálokat is, 
ahol az időközben szerzett ismerő
seivel szívesen fogyasztotta a fran
cia pezsgőt és a finom magyar bo
rokat. Nem egyszer a késő hajnali 
órákig nyúlt a nagy mulatság.

Szombaton este bitráta1 társaságá
ban ismét egy jóhirü táncos mu
latóhelyet keresett fel, ahol csak
hamar vígan folyt a mulatság ...

Vasárnap a kora reggeli órákban 
egy járókelő figyelmeztette a lágy
mányosi holt dunaág közelében tar
tózkodó rendőrőrszemet, hogy

a parti mocsárban egy idősebb 
jól öltözött férfi fekszik mozdu

latlanul.
A rendőr nyomban a helyszínre 
sietett, ahol legnagyobb meglepe
tésére a mocsaras földön 

A rendőrségen súlyos vallomást 
tettek a tükör uccai revolveres 
családi dráma hőse, Jakabházy 

Lászlóné ellen
Jelentkezett egy tanú akitől Jakabházyné revolvert 

kórt kölcsön
r 'A főkapitányság sérülési osztá
lyán (Jyőrffy Aladár rendőrtanácsos 
nagy feltűnést keltő ügyben folytat 
kihallgatásokat. Emlékezetes, hogy 
a múlt esztendő telén Jakabházy 
Lászlóné egy tüköruccai borbély
mester lakásán felkereste és szóvál
tás közben agyonlőtte a tőle kü- 
lönváltan élő férjét.

A biróság felmentette az asz- 
szonyt, meri bebizonyítottunk vette, 
hogy

önvédelemből
lövette el tettét.

A meggyilkolt Jakabházy László 
hozzátartozói nem nyugodtak meg 
a biróság döntésében és maguk 
folytattak kutatást, majd ügyük 
képviseletével megbízták dr. Al- 
torjay Sándor ügyvédet. A hozzá
tartozók magánkutatása azután 
olyan eredménnyel járt, hogy dr. 
Altorjai

feljelentést tett a rendőrségen
Í6s előadta, hogy olyan momentu
mokra akadt, amelyek más beállí
tásba helyezik Jakabházyné csele
kedetét és ennek bizonyítására 
több tanút nevezett meg. A főka
pitányságon

Győrffy Aladár tanácsos meg
indította a vizsgálatot

a feljelentés ügyében és beidézte a 
tanukat. Tegnap volt az első ki- 
hallgatás. Szíriek Pál magántisztvi
selő, a család által megnevezett 
egyik tanti, rendkívül súlyos val
lomást tett Jakabházyné ellen. 
Szívtok elmondotta, hogy néhány 
héttel a családi tragédia előtt

Jakabházyné revolvert kért 
kölcsön tőle

és nőm akarta megmondani, mire 
kell neki. A másik tanú Bitó Pálnó 
házmesternő volt. Bitóné régebben 
házmesternó volt abban a házban, 
ahol Jakabhúzyók laktak. A ház
mesternó egy Ízben összeveszett az 
urával és Jnki.bházyné okkor, be
szélgetés közben, a következőket 
mondotta neki: I

egyeszméletlen állapotban 
szmókingos férílt talált, akinek 
hiányzott a nadrágja, a cipője 

és a harisnyája.

Hosszas élesztgetési kísérlet után 
magához tért a férfi, akit a rendőr 
a legközelebbi rendőrszobába, majd 
a főkapitányságra szállított be, ahol 
a férfi szabályszerű útlevéllel iga
zolta, hogy Johan Ledcrmann ber
lini gépgyáros és elmondotta, hogy 
társaságával mulatott, de hogy mi
ként jutott ki Lágymányosra és 
hova tűnt a ruhája, arra nem em
lékezett.

Kihallgatása után a gépgyáros 
ismeretlen tettes ellen megtette 
lopás címen bűnvádi feljelentését, 
a rendőrség pedig megindította a 
nyomozást annak megállapítására, 
hogy miként került ki Ledcrmann 
a Duna partjára. A különös kaland 
után a hiányos öltözékii gyáros 
nagy-körülményesen hazajutott szál
lodájába, ahol azonnal csomagolni 
kezdett és sietve elhagyta Buda
pestet. 

' Bizony, kedves Bitóné, ha az 
én uram igy bánt volna velem, 
akkor

lelőttem volna.
A tegnap kihallgatott két tanun 

kívül beidézték még a rendőrségre 
Péntek János tisztviselőt és a fe
leségét, akiknek, Jakabházy családja 
szerint, tudomásuk van arról, hogy 
Jakabházy mindig attól félt, hogy

barátjában megbízva el sem olvasta

hanem betekintés nélkül tette el tárcá
jába. A biróság nem fogadta el Kernács 
kifogását és a nyugta alapján kötelezte, 
hogy a zongorát adja ki a közben el
hunyt biró hozzátartozóinak. Kernács 
fellebezett, azonban a Táblán is elma
rasztalták,

Most azután érdekes fejleménye lett 
az ügynek. Kernács, aki vallásos ember 
és állandó cikkírója az Evangélikus La
poknak, annakidején tárgyalás olőtt 
megkérdezte a bírót, hogy meg mer-o
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a felesége merényletet /tövet cl 
ellene.

A rendőri vizsgálat eredményét 
különben befolyásolja majd még 
egy bírói ítélet is. Jakabházy 
László ugyanis még tavaly

feljelentette a feleségét életve
szélyes fenyegetés miatt, 

mert megtudta, hogy az asszony ki
fent borotvát rejtoget a 'párnája 
alatt. Jakabházy hozzátartozói csak 
most szereztek tudomást arról a

Különös bonyodalom Kernács 
Pál zongorája, egy törvényszéki 

biró esküje és halála körül 
Halálos eskü után váratlan halál

Egyházi ős jogászi körökben nagy 
feltűnést keltő eset korül néhány nap 
múlva a bíróság elé. Kernács Pál, az is
mert ezorecsenuccai zongoragyároe ellen 
öt esztendővel ezelőtt pert indított az 
azóta elhunyt B. L. dr. nyugalmazott 
törvényszéki bíró egy zongora kiadatása 
miatt. A biró azt állította, hogy egy 
zongorára tizenhatezer korona kölcsönt 
vett fel Kcrnácstól és a gyáros három 
és múlva, mikor a zongora ára felment, 
a kölcsönösszeg visszafizetése ellenében 
sem volt hajlandó visszaadni a zongo
rát. Kerndcs viszont azt állította, hogy 
a zongorát 8 ezer koronáért megvette, 
sőt a bíró 16 ezer koronát kért tőle köl
csön. Kernács tanukra hivatkozott, akik{ 
jelent voltak a kölcsönkérésnél és fel
akarta mutatni a nyugtát, amelyen B. 
L. elismeri, hogy tizenhatezer koronát 
felvett. Mikor azután előkereste a nyug
tát, kiderült, hogy ezen valóban úgy 
szerepel a tizenhatezer korona, mintha a 
zongorára adta volna kölcsön. Kernács 
most már arra hivatkozott, hogy a bí
róval baráti viszonyban állt, a kölcsön
adásnál maga B. L. irta a nyugtát, mely
nek szövegét 

folyamatba!! lévő perről, amelynek 
tárgyalását október hetedikére tűzte 
ki a biróság. A tárgyaláson

az azóta meghalt Jakabházy 
helyett édesapja, 

idősebb' Jakabházy László állam-*' 
vasúti tisztviselő megbízásából Ah 
torjay Sándor dr. fogja képviselni 
a vádat. Az október hetedik! tár
gyaláson hozandó ítélet természete-:' 
sen kihatással lesz az újabb rend- 
őri nyomozásra is.
----------------------------------------------------- 'I 

B. L. válaszold

meg, ha nincs |

esküdni igazára, mire 
hogy

tíz napon belül haljon
igaza. A véletlen különös szerencsét- g.
len és kiszámíthatatlan szeszélye 

volt azután, hogy B. L. néhány napi 
múlva meghalt |

Kernács Pál most porfelvételt kér fli 
zongora ügyében és a perfelvétell kér-* 
vényben megemlékezik erről a törvényi 
széki épület folyosóján történt beszél
getésről is, amely közto és a biró között 
az esküvel kapcsolatban folyt le B. L, 
halála előtt.

„KRUPP" über ALLESI!

„KRUPP“-féle regisztráló és ellenőrző pénz
tárgépek! A modern technika mesterművei! Tel
jes befejezett, tökéletes konstrukciói Világhírű 
KRUPP-anyag! Világhírű KRUPP-munkai Óra
technikai precizitás! 40%-al nagyobb auly és 
ennek megfelelő többszörös é ettartam. nemkü
lönben pedig hasonlithatlan üzembiztonság. Gyári 
nagy garancia! Olcsó árak! Előnyös részletfize

tési kedvezmények,
KRUPP-féle regisztráló ég ellenőrző pénztárgépek 

terjesztési vállalata
Regíster pénztárgéplavitó vállalat: Budapest, V. 

bzéchenyi ucca 3. Tclefón: Teréz 89—00.
Magnetó Separator r.-t., Budapest. V. Vörös

marty tér 4. Telefón s Teréz 94—50.
M dern Javitó milhel; I Elsőrendű műszerészek [
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— Búd miniszter beszámolója. 
Búd János dr. pénzügyminiszter va
sárnap Romházon beszámolót tar
tott, amelynek keretében általános 
pénzügyi kérdésekkel foglalkozott.

— A volt egyes honvédek ezredünnep- 
séffé. Díszes ünnepség folyt lo vasár
nap reggel az első houvódgyalogezred 
laktanyájának udvarán. Az ezred köte
lékébe tartozó volt bajtársak tartották 
ezévi ezredomlékitnnepségüket, amelyen 
nz ezred világháborúban résztvett tisz
tikara jelent meg, több mint 600 volt 
tiszt, hozzátartozóival együtt,

— Október 13-án tárgyalják a 
Hegedűs—-Csortos-pert. Hegedűs
Gyulának Csortos Gyula elleni 40 
milliós előleg-perében, értesülésünk 
szerint, a bíróság október 13-ikára 
tűzött ki tárgyalást Az ügyet, mely 
iránt különösen nagy az érdeklő
dés, dr. Jelitnek Ede járásbiró 
fogja tárgyalni.

— Fellázadtak a wartenburgl fogház 
rabjai., A Vossische Zeitung október 1-i 
azámában hosszabb tudósítást közöl a 
poroszországi wartenburgi fegyház rab- 
flainak lázadásáról. Kedden reggol hir
telen vad kiáltozás verte fel a fegyhá- 
zat. A fegyencek adott jelre megtámad
ták és lefegyoverezték őreiket, majd ne
kiestek a gépeknek és szétrombolták. A 
f egy ház igazgatója a szomszédos Allen- 
stein város rendőrfőnökségétől segítsé
get kért. Csakhamar több szakasz ren
dőr érkezett Allensteinböl Wartenburgba 
akiknek csak kemény tusa után sikorült 
a lázadó fegyeuceket leverni.

— Kedden tárgyalja a Kúria a 
frankügyet. A Kúria kedden tartja 
meg a frankhamisitási bűnügy tár
gyalását Ráth Zsigmond dr. kúriai 
biró elnöklete alatt. Az ügy elő
adója dr. Mendelényi Ernő kúriai 
biró.

— Tanévnyitó ünnepély a József Mű
egyetemen. Vasárnap délelőtt nyitották 
meg ünnepélyes keretek közt a királyi 
József Műegyetem új tanévét. Előzőleg 
a kelenföldi Boldog Asszony templom
ban ünnepi mise volt. A Műegyetem 
dísztermében folyt lo a megnyitás ak
tusa. A megjelentek a Hymnuszt énekel
ték, majd Szarvassy Tmro dr. rektor tar
tott beszédet. A kultuszkormányt Tóth 
Lajos államtitkár képviselte.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint az 
időjárásban egyelőre lényeges vál
tozás néni várható.

— Házasság. Marlo Honi (Venezia) 
Cavaliere Eurico Boni és nejo Bedendo 
Giovanna fia vasárnap délben oltárhoz 
vezette az erzsébetvárosi főplébúnia 
templomban Gáspár Margitot, dr. Gás
pár Artúr, az Angol-Magyar Bank igaz
gatója és neje Márkus Emma leányát. 
Tanuk voltak a vőlegény részéről dr. 
Bárczy István, a monyasszony részéről 
Rákosi Jenő. Az esküvőn előkelő közön
ség jelent meg.

— A Margit hídról a Dunába ugrott 
egy ismeretlen nő. Vasárnap hajnalban 
a Margit hídról egy ismeretlen, jól öl
tözött nő a Dunába ugrott. A járókelők
nek már nem sikerült tettében megaka
dályozni, csak annyit hallottak, hogy a 
nő ugrás közben elkiáltja magút: i— 
'Anyám! gyermekem! Azután elmerült. 
•A dunai mentési szolgálatot teljesítő 
„RakovSzky“ motorcsónaknak sem sike
rült a nőt kifogni. Az öngyilkos kilóténok 
megállapítására a nyomozás megindult.

— Egységes kereskedői front a Király 
uccában. A Hétfői Napló mai számában 
ismét találkozik az olvasó azzal a mog- 
lepően új hirdetési formával, amelyben 
egy egész ucca kereskedői, cégükkel és 
szakmájukkal egyénileg teljesen hát
térbe húzódva, mint egy forgalmas, Is
mert budapesti ucca modern kereskedői, 
az egész Király uccára hívják föl a vá
sárolni szándékozó közönség figyelmét. 
Ebben az egységes kiállásban benne 
van annak az önbizalomnak a tudata, 
hogy bármolyik királyuccai üzlotbe lép 
bo a vevő, ott a legfrissebb cikket a 
legjobb minőségben a legolcsóbban vá
sárolhatja meg. így ez a közös front 
azt jelenti, hogy minden egyes király- 
uccal üzlet szolidságáért és áruinak 
minőségéért az egész ucca vállalja a 
garanciát. Ez kétségtelenül bizalom
keltő.

• — Megnyílt Bécsben az első páneuró
pai kongresszus. Vasárnap nyitották 
meg ünnepélyesen Bécsben az első pán
európai kongresszust. Az üdvÖzlőbeszódet 
Seipel volt Szövetségi kancellár tartotta. 
Utána Ramek szövetségi kancellár üd
vözölte a gyűlést

A Mail gyllhosság ügyében letartóztatták 
Csobajl József szobalányát ás a nemrégen 

szabadon boesájtolt Bögre Albérlet
Nyíregyháza, október 2.

Az orvult meggyilkolt Csobajl József öccse, Csobajl Gyula föld
birtokos — mint ismeretes — 5Ö millió korona pénzjutalmat és 
10 hold földet ajánlott fel a gyilkos nyomravezetőjének. A juta
lom reményében újabb adatokat juttattak a nyomozó'hatóságok
nak, aminek következtében a már egyszer letartóztatásban volt 
Regre Albert csobaji cipészsegédet súlyos gyanuokok alapján 
újra letartóztaták Csobaji volt szobalányával együtt és mind
kettőjüket bekísérték a nyíregyházi kir. ügyészség fogházába.

MAAAAAAAAAAAAMftAAAAAAAAAAAftRWWWWWWMWWWWWW
X A Sabaria veresége Brüsszel

ben. Bécsi tudósítónk jelenti késő 
éjjel telefonon, hogy a szombat
helyi Sabaria vasárnap 3:1 (1:1) 
arányban vereséget szenvedett a 
belga válogatott csapattól.

— A rendőrség nyomoz a Tisza- 
gyilkosság ügyében. Az ügyészség, 
mint ismeretes, egyes momentu
mokra vonatkozólag uj nyomozást 
rendelt el a Tisza-gyilkosság ügyé
ben. A főkapitányságon Szttbifín 
Dezső tanácsost jelölték ki a nyo
mozás vezetésére, aki három beosz
tott tisztviselővel és egy külön de- 
tektivcsoporttal kezdte meg a vizs
gálatot. A nyomozás anyaga olyan 
terjedelmes, hogy előreláthatólag 
hetekig tart, mig a vizsgálatot be
fejezik.

— Századik fűszer- és csemege
üzlete nyílt meg szombaton VI, 
Andrássy ut 66. sz. alatt a Köztiszt
viselők Szövetkezetének, mely e 
legújabb árudájában is a legjobb 
minőségű árukkal, legelőnyösebb 
áron áll a vevőközönség rendelke
zésére.

— A magyar clpókercskcdök állást fog
laltak a cseh cipőgyárak Inváziója-ellen. 
A Cipőkereskedők Egyesülete vasárnap 
délelőtt Perdnj/i Mór elnöklésével ülést 
tartott, amelyen Kollmann Márton indít
ványára Vúgó Gyula felszólalása után, 
kimondották, hogy a rossz minőségű, 
silány árut szállító cseh gyárakkal a 
magyar kereskedők minden üzleti össze
köttetést megszüntetnek.

— Modern tánc, balét, ritmika, Gyenes 
Fivérek tánciskolájában, gyermek, bak
fis és felrótt csoportok. Kígyó ucea 4. 
és József körút 8. Tel.: József 102—17. 

iKerfész Miksa

— Papp Lőrinc temetése. Vasárnap 
délután félöt órakor temették el a rákos, 
keresztúri ujtemető halottasházából papp 
Lőrincet, a Kereskedelmi Bank ügyve
zető igazgatóját. A temetésen megjelen
tek JVciss Fülöp elnökigazgatónak veze
tésével a Kcreskedelipi Bank igazgatói, 
a bauk tisztviselői kara, több újságíró, 
művészember és a közgazdasági világ 
tagjai közül mindazok, akik ismerték, 
szerették és becsülni tanulták Papp Lő
rincet, a nyilvánosság előtti szereplés 
nélkül dolgozó munka emberét, aki élet
igazságát ebbe a kót szóba tömöritette: 
munka és rend. A feketével bevont te
remben összegyűlt közönség őszin to meg
hat ódottsága közben mondott gyászbe
szédet Hevesi Simon főrabbi, majd 
Abrahamsohn főkántor és az Operaház 
énekkara adott elő gyászdalokat. A nyi
tott sírnál Hollós Ödön a bank igazga
tója, Huszár igazgató, az elhunyt sző
kébb kollegái, Szalai Pál pedig a Keres
kedelmi Bank tisztviselői nevében bú
csúztatta ei P.app Lőrincet, akinek halá
lával nemcsak a közgazdasági világ, ha
nem Budapest társadalmi élete is szegé
nyebb lett egy igaz értékkel.

>: Az első vlzbőlmentésl tanfolyam vizs
gáját vasárnap rendezte a Budapesti ön
kéntes Mentőagyesülot a Rudasfürdő uszo
dájában. Az ünnepélyes külsőségek között 
megtartott első vizsgát .József Ferenc főher
ceg, továbbá Auguszta és Anna főhercegnők 
is megtiszteltek látogatásukkal. Orvosnői 
vendének voltak az tlsű vizsgázók, a Mentő 
egyesület azonban legközelebb a MFTR és 
a Duua gőzhajózási Rt. matrózait fogja le
vizsgáztatni.

— Levágta a lábát a Hév. villamos. 
Vasárnap déleliött a Soroksári úton köz
lekedő Hóv. egyik kocsijáról menetkeöz- 
beu lougrott Beskó Ferenc kalauz. Meg
botlott és olyan szerenesétlonül esett el, 
hogy a kocsi alá, került, melynek kere
kei lemetszették a kalauz bal lábát. A 
szerencsétlen embert a mentők súlyos 
állapotba szállították a Rókusba.

— Az Első Magyar Gyapjú mosó és B!zo< 
mányi Rt. folyó hó 2-án közgyűlést tartott, 
amelyen elhatározta, , liogy alaptőkéjéé 
ir.250,«(M).nilO koronáról 80.750,Oéft.OOO koroná
ra emeli föl. Az Összes új részvények a régi 
részvényeseknek a.túiilt(itnak ’ fel. Mliidon 23 
régi repzvény 50 össze nem vont részvény- . 
nek megleli lő a* darab, 75 pengő névértékű 
részvény útvételéro Jogosít <1 n rabonként: 
650.250"korona (52.5 pengő) vételár és 25.000 
korona (2 pengő) költségniegtérítés leflze-( 
tós ellenében. Az 52.5 pengős átvételi árat' 
a társaság maga egészíti ki 75 pengőrt a 
tőketartalékból., Az elővételi jog folyó hó 
2-ától folyó hó 20-úig bezárólag gyakorol* 
ható. A tőkeemelés keresztülvitele blzto-' 
sitva van, mert az elővétel útján esetleg át' 
nem vett részvények külföldön helyeztet
nek el.

A Magyar Vasút forgalmi Rt. Igazgató* 
Bága közli, hogy f. hó 2-án tartott ülésében! 
megállapította nz. 1925. évi január t i pengő* 
értékre szóló megnyitó mérleget és zárszó* 
niadásokat. A társaság tiszta vagyona 
8,419.673 pengő 63 fillér. Az igazgatóság a. 
f. é. október 16-ra egybehívandó közgyű
lésnek javasolni fogja, hogy u megállapí
tandó tiszta vagyonból 5 millió pengő 250.000 
darab részvényntk egyenként 20 pengő uév* 
értékben való megállapításával részvény* 
tőkeként mutattassék ki. A fepmaradő ősz
szegből 3 millió pengő tőketartalékra, 419.673 
pengő 92 fillér pedig nyugdíjalapra fordi- 
tassék. Az 1925. évi tiszta nyereség megfe
lelő leírások után 391,580.000 pengő. Az igazi 
gatóság javasolni fogja a közgyűlésnek, 
hogy osztalék fejében rószvénytnként 15.000 
korona fizettessék ki az előző évi 10.000 ko* 
rónával szemben. Az üzletmenet 1920. évben 
is kedvezően folyik.

— Kilenenapos csecsemőholttestet találtak. 
A Damjanich ucca 26. szánni Iliken, a félre* 
eső helyen, egy kilenchónapos csecsemő* 
holttestet találtak. amelyet az orvostani in* 
tézetbo szállítottak. Megállapították, hogy 
a halál nem természetes úton állott be. A 
nyomozás megindult.

— Tüzek. Szoinbaról vasárnapra virradó 
éjszaka értesítették a tűzoltókat, hogy a 
Mester ucca 71. számú .húz teteje kígyitli 
ludt. — Ugyancsak éjszaka jelentették, hogy 
a Vágóhíd ucca 26. szám alatti építkezésnél 
egy fabódé ég. A tűzoltóság mind a két 
htlyro nagy apparátussal,vonult ki és rö* 
vid munka után sikerült a tüzet eloltani. A 
kár jelentéktelen. A nyomozás megindult a 
tűz eredetének megállaitására vonatkozólag.'

— Cordatic autó- és inotorkttpenyck. Az 
idei svábhegyi versenyen kellemes féltő* 
nőst klete.tt, hogy az autókon kívül ezúttal 
a Cordatic motorkerékpárköpenyeken is két 
értékes győzelmet uratott: Gaál Andor 759 
cm’-cs kategóriában és Martinék István 350 
cm’ oldalkocsis kategóriában. A magyar 
ipar hatalmas fejlődésének tanúsága ez!

LÓSPORT

Parfüméria és drogérlakülönleges-| 
ségek szaküzlete. Legolcsóbb be l 
vásárlási forrás VI, Terét körút a. | 

Plerra Benőit világhírű cionista regényénekfilmváltozata

Jákob kútja
Drámai életkép 10 felvonásban

Főszereplők:
Belty Blytfie, Malüou Todá, Zndré Nox, 

León Matfiot
Az amerikai dollárkirályok elveszett paradicsoma:

Miami, amifcor még ragyogott és virágzott
A floridai tündórkert dicsőséges múltja 3 felvonásban.

Csütörtöktől ROYML APOLLÓ esütöftöMöt
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JVaugftíy Daisy 
nyerte a Károlyt 
emlékversenyt

T. futam. 1. Impossiblo (Kovács 3). fy 
Rajna (Hofbauer bari). 3. Virradat (Szabó 
2). Fm: Tandi. 2 h., 3'/á h. 10:32. — II. fu* 
tam. 1. Visztula (Csuta 5). 2. Fejperes (Gu* 
lyás 3). 3. Boeskay (Esch 4). Fm: l’owpa- 
dour, Cartouchc, Kürdű, Kontár. Fejh., 116 
hossz. 10:51. 14, ÍR. 16. — III. futam. 1. 
Naughly Daisy (Szabó L. II. Ili reá). 2. 
Krinolin (Esch 2). 3. Flamlnia (Schejbal 5). 
Fm: Kaczagó, Beatrice. % h., 2 h. 10:14, 11. 
14. _ IV. futam. 1. Nobody (Szűcs 6). 2. 
Midas (Csuta 6). 3. Eléna (Balogh 20). Fm: 
Campodigllo. Adós, Zsoldos, Ne busulj, O. 
M.. Béllé Danié, Bandavezér. Édus. F. 
Martba, Masa, ötnegyed h.. l!a h. 10:88, 20, 
16, 60. — V. futam. 1. L’adorée (Szabó 6).
2. Várlak (Gulyás 4). 3. Pagat (Schejbal 2). 
Fm: Sólyom, P. Charming, Hírmondó, Be* 
ansénnt, Red dragon. Hogy volt. % h.. fejh* 
10:102, 25, 18, 16. — VI. futam. Püppclieu 
Licso (Blaskovlts 12). 2. Peltus (Blazsek 2'i)
3. Bosszantó (Hofbauer 5). Fm: Evetke,' 
Freudenau, Derengő, Ecartő II.. Androme* 
da, Tatrang. Nyafch., h. 10:132, 29, 18. 21.
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Nofi szinneM-vtt BuWesten! 
Molnár Gyula 

szörmeáruházában Budapest, Rákóc! ut 22, minden versenyt felülmúló árakkal

Brabnnter bunda RRRRMR 
2,000.000

Seal bunda tós, minőség 2,300.000 
Sealelektrlkbunda

l-s, igen kltflnő minőség hu> _
zott Crepe de Chine bélés- Afin finn 
sel, komp ett bőség ........ iJ>WUsWWU

Elsönnm Ilii lllklrlk t enn finn
bunda chlnchuleft disztésselírjJUU»UUU

Pnttngonlscii önniln
rzürke divatszinben. húzott / Cilii flníi
Crcpe de Chlne bélóssci ... AjOUUiUUU

Cobolykflnínöuiitln
lcgú abl) dlvatcsikozásban, 7 hiiíl 111111 
gyönyörű béléssel ________fcjOUU.UUU

Mormold bunda . . . . . . . . .
mSÍ 8,500.000

Perzsa bunda
besszarábiai, tartós minő- 1 [111(1 flfifj 
seg, elsőrangú kiállításban J>UUV.UUU

Mindenfajta szőrme, darabszúm is, a legolcsóbb árakon kapható. 
Tekintse meg kirakatainkat! ::

A magyar Szent Letrer. Jövő vasárnap 
kerül eldöntésre a versenyeaztendű Őszi 
nagy eseménye, a magyar Szent Leger. Ér
tesülésünk szerint a verseny egyik esélyes 
résztvevőjének. Prielnck, nz osztrák Derby 
idei győztesének lovaglását az istálló fel- 
ajánlotta a kitűnő ausztráliainak, B. Cár*1 
lakénak. Az ezidőszerint Angliában működő 
lovasmüvész esetleges budapesti szereplése 
szokatlan szenzációvá avatná a nagy ver* 
senyt, melynek jelenleg Bcdouinu a favos 
ritju.

és elffiaoba bú
torok legolcsóbban 
n kíuzltőnól 
VII., Thököly út 17 
Fkaté I kedvezmény.

Konyha
Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PAPlan
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Dggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kortibntorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VIU ERZSÉBET KORÚT 20.
Nagy katalógust <000 K ellenében postán küldök

Részletfizetésre hónapi? sezlónok takaró
val, sialongarniturók, matracok, paplanok, sód- 
ronyok, szőnyegek »tb. csak garantáltan I. ren'1' 
minőségben kiiipéniárban. Kárpi 

műhelyben, Magyar ucca B. osftm.
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Kilenc jegyüzért 
fogtak el vasárnap 
délután az Ufa 
filmszínház előtt

Jiz Ufa filmszínház tehe. 
tetten a jegyüzérek ellen
Vasárnap délután hosszú sorban állt 

a közönség az UFA filmszínház pénz
tára előtt, akik a filmszínház „Faust" 
előadásaira akartak jegyet váltani. A 
jogyszodőknck két jólöltözött úri kül
sejű férfi tiint fel, akik a sorban állók
nak jegyeket kínáltak. A jegyszedő 
fi gyei m ez tette az inspekciós rendőrt, aki 
kigazoltntta a két férfit, akik azzal vé
dekeztek, hogy saját jegyeiket kínálták 
eladásra.

A védekezésük azonban megdőlt, mert 
tíz jegy került elő az egyik férfi zsebé
ből. A rendőr nyomban előállította a 
két férfit Gábor Jánost és Hagymát 
Fáit a kerületi kapitányságra. Az UFA 
filmszínház ezután detektívet kért a 
főkapitányságtól, aki

vasárnap délután folyamán még hét 
Jegyüzért fogott, el,

akik visszaélve azzal, hogy a „Faust" 
előadásra még elővételben fogynak el a 
jegyek, a konjunktúrában keresni akar
tak.

Ezzel kapcsolatosan az UFA Filmszín
ház igazgatója Pásztor Béla, a követke
zők közlésére kérte fel lapunkat:

— Teljesen tehetetlenek vagyunk a 
jegyüzérekkel özemben, akik a „Faust** 
óriási konjunktúrájában halásznak. Ezek 
ellen ugyanis nem lehet erélyosen el
járni, a délutáni két előállítottat is el
keltett bocsátani, a kerületi kapitány
ságról. Mi csak arra kérjük a közönsé
get, hogy

no ugorjon be a jegyüzéreknek, 
hanem idejében az UFA filmszínház 
pénztáránál gondoskodjanak a jegyről. 
Igenis lehet kapni jegyet a „Faust“ 
előadásra, csak előro kell gondoskodni 
róla. Mi ezt megkönnyítettük

egész nap, telefon szolgálatot tartunk 
jegyrendelés céljára. Nincs semmi ér- 
teljpo, hogy tulflzessék a „Faust" je
gyeit, mert ebből 6em a színháznak, 6em 
a közönségnek nincs haszna.

Különleges attrakciók műsora a

Korvin Színházban
1. Börtöntől a boldogságig

Monumentális First National Star dráma 
Főszerepekben Dorothy Blsh és Rlohard Barthol- 

mess, a QrlfTith-hlmek világhírű főszereplői.

2. Na nőtte mindenre kösz
A legmuiatságosabb Gaumont vígjáték

A főszerepekben tady Christlans cs Vivien Qlbson

3. Kabos Gyula 
személyes fellépte a színpadon és filmen 

„Jaj ez a szerelem" 
Törők Rezső briliáns filmtréfája főszerepében

Előadások >/«6, >i8 és ’/elO órakor

Szeri van sikere 
műsorunknak, 

mórt azt hozzuk, amit a 

közönség akar!
1. A tüzriadó

egy borzalmas tűzvész története 8 felv. 
(Helene Chadwick)

2. Az ucca királynője
egy nowyorkl jassaleány regénye 8 felv. 

(Patsy Ruth Miller és Monté Blue)

OMNIA KAMARA
>/:8, ’/zlO 0, 8, 10

MOZI
Ossi Oswalda 
Ge.org Alexander 
Priscilla Dean
„Lehet, hogy a premierre személyesen is 
Budapestre jövök" — írja Ossi Oswalda

Ossi Oswalda, a németek gamin-vig- 
játék lilmezinésznője nemrégen Festőn 
járt, és itt egyszerre a művészkörök 
kedvelt és ünnepelt tagja tett. Három 
napi itt tartózkodása alatt annyi meg
hívót kapott, ebédekre és vacsorákra a 
legelőkelőbb művészi és születési arisz
tokratáktól, hogy egy éven belül sem 
tudna ezeknek eleget tenni. Egyik pesti 
barátjának kijelentette, hogy amint a 
legkisebb alkalom nyílik a meghívások
nak a beérkezés sorrendjében eleget 
tesz és Pestre utazik. A múlt héten 
Ossj pesti barátja táviratozott Berlinbe, 
hogy az Omnia és a Corsó mozgókép- ___ ......
színházak e héten bemutatják híres film- filmjét illesztette, amely méltóan illesz- 
jét, az „ördög cimboráját,,, arait „dr. Col-.JíedÁk a legkitűnőbb német Ossi-vigjá- 
lin ur kalandjai" cimü híres regényből ‘ tékhoz.

OÉCSI MOZI
MHmraUHMHHHHHMB

KAROLD i LLOYD
ORION. CAPSTO!.

Mit láthat a közönség
. SZOKNYÁS VŐLEGÉNY 

példátlanul vidám, utólérhetetlenül ötletes hét kacagtató felvonásában?
1. REGINALD DENNY-T, a legdivatosabb amerikai vígjáték-szí

nészt eddigi legjobb szerepében.
2. A finoman pikáns fordulatok pazar tűzijátékát. Férfiak betörését 

egy női gőzfürdőbe, REGINALD DENNY kalandjait egy szál lepedő
ben az izzasztóban, a fagyasztóban és a fogyasztóban.

3. REGINALD DENNY női ruhában menekül a gyalogos és mo
toros rendőrök üldözése elöl.

4. REGINALD DENNY-T előkelő urihölgynek nézik és vakmerő 
aszfaltbetyárok inzultáljákaz uccán.

5. REGINALD DENNY reverendába bújik, hogy kijátsza a ható
ságokat.

6. REGINALD DENNY, mint pap, kénytelen a saját menyasszo
nyát mással összeesketui, hogy inkognitóját ne kelljen lelepleznie.

7. Még tizenhat különböző kacagtató kalandját, amelynek rész
leteit helyszűke miatt, sajnos, nem ismertethetjük.

A SZOKNYÁS VÖLEGéNY-i a sxaxon legbrilliAnsabb vígjáték 
attrakcióját csütörtökön mutatja be a

Corvin Sxirahfe Kamara Orion

Visszalépi a régi jő világ! 
Nézze meg 

a Keringőklrálynőt 
€H*rry Lledtktvel és Lla Marival xjí-ssx 

m a Raáius-szlnfiázban

;7 HagymosS u. 22-24. Renalasanca-palota

r Előadások: | ángyod 61 | f ól 8 | | fel 1U |fVAROSI SZÍNHÁZBAN
ADENEVÉR DÍSZELŐADÁSA
Főszereplők Kun Xelma, Massary Frital, SleaAk Lao, MaHachka Hubtrt, 

Andoy Piroska, Jlürger Alfréd, Motor Hon*
Az előadást prof. Hugó Relchontoorgor vezényli

A fentartott jegyeket csak ma déli 1 őrélj őrzi meg a Vírosi Színház pénztára
' 1 ............................................. . ........... .............. ■—"■MOHI 111..............

I

készített a berlini UFA. Ossi Oswalda 
partnere ebben a filmben a nagy német 
színész Georg Alexander.

Ossi Oswalda azonnal visszatávirato- 
zott: gyártól szabadságot kérek, való
színűen a csütörtöki premieren ott le
szek, Oswalda.**

X távirat boldog birtokosa, örömmel 
tudatta az Omnig és a C'orso igaz
gatóságával a hírt, amely természetesen 
erősen készült a kiváló fllmprima- 
donna fogadtatására. Ez .alkalomból mű
sorának másik részébe Ősei amerikai ba- 

I rátnőjének a gyönyörű Priscilla Dean- 
nak „A metropolis hiénája" cimü nagy

I

A YILMq LE<?í.‘vMO08 ZONGORA
XflffTOOTAI

Újpesti Urtnlg SzfnMz 
a nagy sikerre való tekintettel 
közkívánatra hétfőre és keddre prolongálta

JÁKOB FIAI
Rudolf SchücGkraut íilmattrakciót 
FEHÉR ARTÚR 
szavalómtlvész minden este fellép

Kálmán Imre 
páratlanul szép operettje

A 
cirkusz

hercegnő
Rendkívüli sikert

Minden este ^’/g órakor

Király Színház

Magyar bégifargalmi 
Részvény társaság 

Budapest VII, Erxatbot körút 9 
(Naw-Vork palota)

TELEFÓN; JÓZSEF 83—87 SZÁM

Szeptember hó 1-tól

ŐSZI MENETREND:
Ind. 7.00 14.001 Budapest -ind. 10.4516.45 
érk. 8.4515.454 Wien | érk. 9.0015.00
Az autó a New-York palotától B.20 és

13.20 órakor Indul
Jegyváltás, felvilágosítás az lgazga- 
tóságnál és az összes monotjegy- 

lrodákban

Ge.org
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színházi 
FtlHIV0 A NAGY MŰVÉSZNŐ és 

a kitűnő főszerkesztő vá
lási híre éppen olyan 
erősen foglalkoztatja most 
a színházi és művészi

közvéleményt, mint annakidején 
ugyanezt a közvéleményt, ugyan
ezen pár házassági híre ejtette cso
dálatba. Találgatnak, kombinál
nak, hogy mi lehet a látszólag igen 
boldog, de annál rövidebb házas
életnek bontó oka; mi lehet a hát
tere a két romantikus szerelmes 
házassági katasztrófájának? Egye
sek azzal magyarázzák a válást, 
hogy a két parancsoláshoz szokott 
ember nem tudott egymásnak enge
delmeskedni, viszont mások tudni 
vélik, hogy a válás hátterében az 
ifjú és tehetséges szerző áll, akinek 
az utóbbi időben igen nagy és je
lentős sikerei voltak. A két nép
szerű ember békés és közös meg
egyezésen alapuló válópörét tehát 
rövidesen követi a fiatal, de már 
nős szerző válópöre is, aki a 
mendc-monda szerint tavaly már 
egy nem sikerült öngyilkosságot 
követett cl a Nagy Művésznőért. 
Más verzió szerint az egész ügy 
'központjában egyik pénzkapacitá
sunk áll, aki mindenkor nagy sze
retettel viseltetett a szinészvilag 
női starjai iránt, és aki mostaná
ban tényleg igen gyakran fordul 
meg a művésznő társaságában.

MOST, HOGY MAJDNEM 
biztos az, hogy a miskolc— 
buda—szolnoki színtársulat 
mindaddig vendé gszerepelhet 
a Fővárosi Operettszinházban 
mig a szolnoki színház elké

szül, a színház igazgatója, Sebestyén 
Mihály egész sereg előkelő művésszel 
tárgyal az esetleges vendégszereplésről. 
Sebestyén Mihály igen élelmes ajánlat
tal keresi fel a művészeket. Minden nagy 
színésznek, akit megnyerni akar, fel
ajánlja azt a szerepet, ami eddig a szí
nésznek távoli álma és ábrándja volt. 
Mert minden kiváló színész gondol egy- 
egy klasszikus szerepre, amihez eddig 
nem juthatott el, ami viszont benne él 
és csak formára vár. Sebestyén eddig 
'Hegedűs Gyulát, Varsányi Irént, Góthé- 
kai, Kabost, Rátkatt, Honthy Hamuit 
nyerte meg vendégszereplésre.

A SZÍNHÁZI DEKON
JUNKTÚRA ideje, úgy 
látszik, elmúlt. Három 
színházunk, a Víg, Király 
és részben a Városi is telt 

házak előtt játszik esténkéül, a 
Royal Orfeum, a Terézvárosi Szín
pad is igen gyakran akasztja ki a 
„megtelt0 táblát. A Magyar Szín
ház sikeres premierje pedig jó- 
elő-3 elodázta a színház müsor- 
gondjait. Ezzel egy időben két színé
szünk lépett az autótulajdonosok 
boldog sorába. Törzs Jenő, aki ed
dig a konflisnak volt törhetetlen 
hive és Nádor Jenő. Lázár Ödön, 
Nádor kenyéradó gazdája viszont 
mindig gyalog jár.

A ROYAL ORFEUM októ
ber 1-én uj artista számokkal 
frissítette fel a műsorát. A 
„The four Piano Kiddics" 
négy zongoravirtouza művé
szi egységben hangolva, mint 

egy ember játszik a négy zongorán. A 
nagy sikerben osztozik a műsor másik 
uj száma, a két Stanley kisasszony, 
akik bámulatosan mulatságos ének- és 
táncszámaikkal ejtették csodálatba a kö
zönségek

OKTÓBER KÖZEPÉN mu
tatják be az Operában Ko- 
dály-Paulini meseoperáját a 
„Háry Jánost**. A sokat há
nyatott és sok halasztást szen
vedett opera egyik pikanté

riája, hogy a Magyar Színháztól köl
csönzött érdemes ősz színész, Körmendy 
János, egy Kodály-dalt fog énekelni az I 
Operában. Körmendy szorgalmasan ta
nul énekelni. ,

BAS1LIDES MÁRIA, az|
Opera vasárnapi előadása 
után autóba ült, ahol cso
magjai és komornája várta, 
és a Keleti pályaudvarra haj
tatott. A művésznő Londonba 

utMOtt, ahová szerződése köti

SZÍNHÁZ
A bécsiek Hegedűs turnéja, 

amit azonban a magyar közönség 
szubvencionál

A Városi Színház hétfőn este úgyne
vezett nagy operett előadást ad. Nagy 
külföldi „nevekkel1' tartandó Denevér 
előadásnak jegyei 40 ezertől SÍM) ezerig 
kaphatók a pénztárnál és a, jegyirodá- 

*ban. Ha ugyan még kaphatók?! Mert a 
jó közönségnek mi kell egyéb? A fél ja
pán-holland Teiko kiwák, (aki ugyan 
már délutáni sztárrá kicsinyült vagy 
egy-két más idegen név, no meg lénye
gesen, úgy ötszörösére emelt helyárak. 
A magyar közönség mindig „pali** az 
idegen nevekre és ezt jól tudják odafönt 
az igazgatósági irodában.

A „Denevér" című díszopcrettelő- 
adás a salzburgi ünnepi játék reklám
jával merészkedett közel 400.000 koro
nás helyár attrakcióvá felfújódni. A ,»Je- 
dermann" viszont, amit a testvér budid 
színház szintén a salzburgi játékok rek
lámjával vett út, jóval szerényebb mér
tékkel kezdte. A „Jedormann" pesti in- 
karnálója. naponta csak 20 millió't sze
retne kasszáim, azzal a 650 millióval 
szemben, amit a Városi Színház ezek
kel a „nevekkel" egy operettelőadás 
után zsebre víg. Illetve, ha színház vág
ná zsebre, azt még meglehetne bocsátani 
és lehetne a közönség színházi kéuyszer- 
kölcsönének vagy más effélének számlá
jára írni.. De nem ez törtépik itten, ha
nem a külföldi nevek teszik a rotilkül- 
jükbe és a hrieftasnijukba a magyar 
közönségből kiszívott 650 milliónak leg
nagyobb részét, amelynek óriási nagy
ságát legjobban igazolja, hogy 650 millió 
például a Vígszínház egész heti bevétele.

És ha megnézzük a Vígszínház művé
szeit, akik a helyükön vannak ezekkel 
a külföldi „nevekkel*1 szemben, akik 
egyéni „súlyukkal** csak agyonlapítják, 
agyonpréselik, agyonjátszák egymást 
egy laza operettben akkor igazán nem 
lehet tudni: sírjunk vagy nevessünk? 
Kikért ad a magyar közönség négyszáz
ezres zsöllyét és negyvenezres kakas
ülést mert azt hiszi, hogy művészi el
lenértéket kap a rengeteg pénzért. Aki 
ismeri a bécsi színházi viszonyokat, 
tudja, hogy például a Városi Színház 
egyik legnagyobb hétfői sztárja az öre
gedő Kurcz Zelma, nem a régi többé. 
Bécsben nemcsak a hangja, de a neve 
sem cseng olyan tisztán, mint például 
húsz év előtt. Tavaly Bécsben a több
szörösen tönkrement Staadtstheaterben 
is felújították a Denevért, amelyhez 
Kurcz Zelma szereplésének ellenére sem 
volt teljes bizalma az óvatos igazgató
ságnak. Kurcz Zelmát tehát egy máso
dik felvonásban lejátszódó divatreviivel 
egészítették ki. A divatrevü t rendező 
szalónok a reklám ellenében ingyen csi
náltatták a művésznő ruháit és a szín** 

FODOR LÁSZLÓ ÚJ VIGJÁTEKA

SZERETEK EGY SZÍNÉSZNŐT! Ápolté
fi SZEZON LEGNAOYOBB SIKERE A

MAGYAR SZÍNHÁZBAN Pelikánban
Mindelleste

A Noszty fiú esete 
Tóth Marival 
.vígszínházban

(IV, Jókai tér 10

A Városi Színház o heti eseményei

Hétfő 4
A DENEVÉR disBelSadúsn

Kurcz Z. Massary F. Slezák L. An ay. 
larger, Moser Hinti stb. felléptével

Kedd 5 AtaAcéavirAg Mikszáth —Fráter
Jaljátéka. Kőszén és Varga felléptével

Szorda 6 Ab embar tragédiája 
klasszikus kísérőzenével

j Csüt. 7 ÁkAcfavírág Mikszáth—Práter 
Jailátéka. Kőszegi és Varga felléptével

1 Péntek 8 a a D A ín tanú kórus
80 tagú zenekar, 40 :»gu balett

Szomb. 9 akécfavivág Mikszáth—trster 
daljáték. Kdszóglés Varga felléptével

Vas. d. u. Muislkui Ferko
Zerkovltz-Szíiágyl nónsteré opfl’etljo

Vas. este AkAcfavIrAg Mikszáth—Filter 
daljáték, KössegFés Varga felléptévé)

ház díszleteit. De vegyük csak sorra' 
a nagyságokat.

Marisokká Hubcrt clvitúzhatallunul a 
bécsi operett bonviván fajta utolsó bö- i 
lénye. Szintén nem a régi többé, öt szin
tén Kurcz Zelmával együtt énekeltetni' 
legalább olyan művészi erkölcstelenség, 
mint például — bocsánat a hasonlatért, 
—Király Ernőt, Sándor Erzsivel. Más- i 
sary Frici, kétségtelen jó operettprima- j 
dona. A Denevérben Adélt egy nagy 
koloratur partit fog énekelni. A bécsiek í 
jól tudják, hogy ez pikantéria, olyan pél
dául, mint nálunk Fedák, aki Stuárt 
Máriát akar énekelni — szerencsére csak 
egy éjszaka. Olyan gourmand cse- | 
mege Masary koloratur szerepe, mint 
Hegedűs Gyula, aki kiállt a „Cserebe-1 
rébe“ kuplézni. De minek ad nekünk a ‘ 
Városi Színház gourmand csemegét, mi
kor Massary asszony föztjét még csak 
hírből ismerjük és nem lukiunk jól a 
kitűnő polgári kosztjával?

•'
Itt van ez a Moser? A bécsi liázmes-1 

terek kedvence, aki egy részeg börtönőr j 
szerepében akar klasszikusan bemutat-1 
kozni Moser tipikusan bécsi, ott nagyon ' 
megfelel, olyan mint amilyen pesti, a 
Radó Sándor. Próbálna csak Radó Sán-1 
dór így Becsbe menni?

A magyar .Antlay Piroskának a nagy ; 
nevek közé crkozése örvendetes dolog. , 
Kitűnő, korrokt énekesnő. Tavaly itt 
járt a. Városiban. Nem vette őt senki 
észre, még az Opera igazgatója sem. De 
azt nem értem, hogy miért kell most 
hozzá 400.000 koronás jegyet venni, mint, 
nagy attrakcióhoz?

fogja egy 
belépődí- 

napokban 
Denevért! 
Bukója a

•
Ugye azt méltoztatnak gondolni, hi-1 

szén itt van a Slezák. Erről nem tud 
semmi rosszat! Glezák, ha eljön, két apró 1 
jelenetével tényleg igyekezni 
kicsit rekompenzálni a nagy 
jakat. De csak ha eljön! A 
Prágában például lemondtg a 
Hát a többiek? A bécsiek 
Burgtheater HÖlbing Ference, azután 
Brionne Ida, Tilly Lösch, Hedy Pfund* 
mayer 6tb. harmad-, ncgyedrangú szí
nésznők, akik szintén részt kapnak a 
magyar közönség 650 milliójából. Jó 
üzlet, nagy üzlet ez, aminek semmi köze 
sincs a művészethez. Olyan üzlet ez, 
amelynek reklámja megédesíti, az elő
adása azonban ugyancsak megkeseríti a 
közönség szája ízét.

A' bécsiek Hegedüs-turnéje ez, amit' 
azonban nem az osztrák állam, de a ma
gyar közönség szubvencionál ,

Stób Zoltán,

Kéí bemutató
A Magyar Színház újdonságának, Fo

dor László Szeretek egy színésznőt, szom
bati bemutatója ég vasárnapi második 
előadása a legteljesebb siker jegyében 
zajlott le. A közönség, amely mindkét 
alkalommal zsúfolásig megtöltötte a szín, 
házat, sokat tapsolt a főszereplőknek, 
elsősorban Titkos Ilonának, Törzs Jenő
nek, Csortosnák, akiket a szerzővel 
együtt számtalanszor szólítottak a füg
göny elé.

A Belvárosi Színházban szombat este 
bemutatták egy ismeretlen külföldi író 
Calais—Dover cimii vigjátékát — mérsé
kelt sikerrel. A főszerepekben a színház 
három kitűnő vendége Gombaszögi Frlda, 
Hegedűs Gyula és Kertész Dezső cxccl- 
láltak.

MPAGAJ

7 Bordenko
orosz ének- és tánccsoport

Erzsébet körút 33. Tel.: J. 121-67.

Minden este 10 órakor 
szenzációs új műsor:

Rudolfé Evanse
néger teno; énekes, charleston ördög

Sisíers Bachiansü
meztelen *áncosp.ir________

Mia Malik akt táncosnő stb. 20 szám.
Záróra 5 órakor.

Casinó mulató
Révay ucca 18

Szenzációs októberi műsor keretében 
fellépnek

HALMAY TIBOR 
BÁRSONY RÓZSI 

a Király színház tagjai,

Pathae ós Dénes
Radó Sándor-DezsöFfi László 

Cadl és Roby 
a párisi Foli borgoro mondain 

táncospárja stb.

Telefon: 116-84 Kezdete 10 órakor

Pénteken
este 8 órakor megnyílik

Budapest 
legjobb kabaréja
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SPORT
H balszerencsével játszó 

Hungária vereséget 
szenvedett Prágában

Slávia—Hungária 2ti (2i1)

Vasárollunk
hoz méltóan szereplő Hun- j egymásután elért gólban jutott kifeje- 
magyar futballközönségnek} ffaf-Ci A kapott gól forszírozott tempóra 

bizalma kísértő Prágába.-] kényszeríti a Hungáriát amelynek csa
társora egymásután több gólhelyzetet 
hagyott kihasználatlanul. Végre

A múltjához méltóan szereplő Hun
gáriát a i ... 
legteljesebb bizalma kísértő Prágába, 
amely a világhírű cseh bajnokcsapattal, 
a SJáviával mérte össze vasárnap erejét. 
Fájdalommal állapítjuk meg, hogy a ma
gyar csapatokat prágai mérkőzésükön 
fátumszerííen üldöző balszerencséje most 
sem hagyta el és a volt mugyar bajnok
csapat

2:1 arányú vereséggel volt kényte
len távozni a cseh fővárosból.

Az első félidőben az utazástól fáradt 
magyar csapat védekezni kényszerült a 
pihent és formája tetőpontján állt Slá- 
vlával szemben. A csehek fölénye két

a 37. percben a pompásan és nagy 
kedvvel játszó Orth gyönyörű gólja 

akad meg a cseh hálóban.
A második félidőben azután lábra ka

pott a Hungária és fedezetsora kitűnő 
gólhelyzeteket készít elő. A. magyar 
csapathoz szegődött balszerencse azután 
lehetetlenné tette a kék-fehérek győzel
mét, annak ellenére, hogy a kiegyenlítés 
a levegőben lógott.

Három rebord
a stafétabajnobságobon
Magyarország slafétabnjnokságai 

napi küzdelmei vittek élénkséget, 
dokió atlétikai szezonba. A versei

Magyarország slafétabnjnokságainuk teg
napi Küzdelmei vittek élénkséget, a hal 
dokió atlétikai szezonba. A versenyt vára 
kozásou felüli sikerrel végződtek. Ennek 
bizonyítéka a szenior 4X4(t()-as és 4X 1500-as, 
valamint az ifjúsági 4x100-as stafétában 
felállított uj rekordok.

Részletes eredmény:
Szenior staféták.

4X10Ő* m-es stafótafutús. Bajnok: KAOE 
(Steinmetz, Gorő M.. Vida, Balázs) 43.4 mp. 
2. MAFC- (Dénes. Houthy, Koldus. Balogh) 
41.5 mp. 3. KAOE b). A KAOE fölényesen 
nyer.

4%4OO m-es stafétafutús. Bajnok: KAOE 
(Daubner. Balázs, Gerő M., Steinmetz) 3 p 
4 8 mp, országos rekord! 2. MAFC (Déues. 
Szonily. Magdics, Ferenczy) 3 p 28.8 mp. 3. 
MAC (Körtíssy. Püspöky. Győri, Rózsahe
gyi) 3 p 29.8 mp. Az első váltásoknál Kö 
riissy vált először, ezt Balázs behozza Piis 
pökyn. Győri ráfitt Gorőre, de nagyon erős 
300 m után elkészül erejével, úgyhogy Mad- 
dics révén a MAFC is eléje kerül, s Rózsa
hegyi fel sein veszi u reménytelen kiizdul- 
uiut.

4X1500 m-es stafétafutús. Bajnok: MAC 
(Bpjczy, Szerb. Belloni, Szigeti) 17 p 0-1.4 
mp országos rekord! 2. FTC (Pakmár. Keni, 
Kertész, Aczél) 17 p 34.6 inp. 3. MAC b) 
(Kultsár, László, Ertsey. Vitéz) 17 p 3!) mp. 
A MAC fölényesen nyer. A‘z első váltásnál 
az MTK Farkas révén még másodikunk vél-

tott, de azután egészen visszaesett, s negye
dik tett.

500(1 m-es
MAC ( ‘ -
nileg: . 
ncr) 29 
Bokor, 
(MAC).

m-es 5-ös csapat verseny). Bajnok: 
(Szerb, Belloni, Kultsár. Bejezy, Zoli-
1. Gross (MTK) 15 p 53 mp. 2. Szerb

- pont. 2. MTK (Gross. Welller, Hess. 
Szabó) 43 pont. 3. MTE 57 pont, 
3. Belloni (MAC).

Ifjúsági staféták.

m-es stafétafutás. 
Viski, Löwinger. 

.... rekord!
Németh) 45.1 mp. 3. B 

Grcinor) 40 mp.

4X100
(Szabó. —.......... .
országos ifjúsági 
Ungár, Pfeiffer. iveitivi 
(Czá/y, Esik, Dárday, .................................... ....
MTK végig vezetett, s bár Németh nagy
szerűen futott, másfél méterről verve ma
radt az FTC.
“*4X400 m-es sta.fétafutás. Bajnok: MTK 
(Czoór, Lukács, Löwy, Márton) 3 p 33.4 mp. 
2. FTC (Németh, Tnmássy, Magyar. Pfeiffer) 
3 p 39 mp. 3. KISOSz észak (Sugár, Polgár- 
dy. Liedcnuinn, Zsivora)) 3 p 42.2 mp. Vé
gig óriási küzdelmet vív az MTK és FTC, 
mely csak nz utolsó métereken dőlt el az 
MTK javára.

4X1000 m-cs stafétafutús. Bajnok: MTK 
(Kiss. .Juhász. Takács, Marton) 11 p 25.4 inp. 
2. MTE (Gciger, Alműsi. Kranuncr, Huszár) 
11 p 28.G inp. 3. KAOE (Welsz, Feitter, Sár-

3000 m-cs csapatverseny. Bajnok: MTE a) 
29 pont. 2. MTK 35 pont. 3. MTE b) 74 pont.

a

KIRÁLY

üzletekben

UCCA

Mindent, amire csak szüksége van,

Újpest és a Ferencváros meg
osztoztak a bajnoki pontokon

a legjobban 
és legolcsóbban 

vásárolhat!
A tegnapi bajnoki vasárnap ismét 

kedveskedett néhány meglepetéssel. A 
futballközönség zömét Újpestre vitték a 
villamosok százai, ahol a favorit Újpest 
pontjait kénytelen volt megosztani a 
Forcnováros csapatával.. A szenzáció 
erejével hat az is, hogy a III. k l.ülo- 
tick megadásra kényszerítették a Nem
zetieket, mig a Vasasok lendületes já
tékstílusának a szegedi Bástya esett ál
dozatul. A budai Harminchármasok és 
a javuló Kispest találkozása döntetlent 
hozott.

Újpest és Ferencváros bajnoki játéka 
szép sporttal kedveskedett a közön

ségnek.
(Újpest—Ferencváros 0:0). A mérkő

zés Újpest fölényének jegyében indult. 
Hullámzó mezőnyjáték következett ez
után, majd a Ferencváros csatársorá
nak offenzív akciói váltottak ki izgal
makat. A Fogl-gát sorra, rombolta szét 
a zöld-fehér együttes támadásait. Szü
net után ismét Újpest támadott többet, 
n Takács—Hungler-pár azonban a leg
nagyobb biztonsággal utasította vissza 
a támadó-akciókat. A mérkőzés vége 
felé Sclilosser bombaszerű lövései ke
csegtetnek sikerrel, a kitűnő újpesti vé
delem játékán azonban minden meg
törik.

A peches Nemzetiek vereséget szen
vedtek a 111. kerületiektől.

(IH. kerületi TVAC—Nemzeti 2:0 (2:0) 
A két csapat bajnoki küzdelme kitűnő 
sportot nyújtott. A meccs ugy indult, 
hogy a fekete-fehér csapat gólokkal 
nyeri a mérkőzést. A balszerencse már 
az elfjő félidőben a Nemzetiek mellé 
szegődött és a fölénybe került, III. ke
rületiek Horváth és Skvnrek révén 
érik el góljaikat. A második félidőben 
fölénybo került Nemzeti sorozatos* tá
madásai részint a kitűnő óbudai bekke- 
geu, részint a osapat szerencséjén szen
vedett hajótörést.

A szegedi Bástyát a Vasasok állítot
ták meg győzelmi útjukban.

(Vasas—Bástya 2:1 (1:1). A Vasasok 
fölényének jegyében lejátszott mérkőzés 
bővelkedett pompás akciókban. A Va
sotok lnedületea játékstílusa a 10. perc
ben hozta meg az első eredményt. Szent- 
miklóssy szerezte meg a vezető gólt 
Jelűnek átadásából. Majd a szegediek 
kerülnek frontba. A 32. percben Solti 
áttöri a védelmet és labdájával Vampe- 
tlcs kiegyenlít. A második félidő végén 
Szcntmiklóssy tizenegyesből lőtt gólja 
meghozza a Vasasok győzelmét.

Zsák pompás védése egy pontot ho
zott a Harminchármasoknak,

(Budai M-asok—Kispest 0:0). A két 
csapat mérkőzése nem tartozott a leg
szebbek közé. A mérkőzést a Kispestiek 
uralták és hogy a bajnoki pontokat 
meg kellett osztaniok, nz főként Zsák 
legszebb napjaira emlékeztető védésé
nek köszönhették. Zsák a második fél
időben egy tizenegyest is kifogott.

SzerkcsBtéaért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok’' Ujságvállalat.

Pénze ellenértékéért valóban első
rendű gyártmányokat, megbízható, ki

próbált Jóminőségű árukat kap.

300 különféle szakmája üzlet dúsan tel.

ál^^jásárjóközönséj^endelkezésére.

A KIRALYUCCAI ÜZLETEK - közös meg 
állapodás folytán

a legszerényebb 
haszonkulcs melleit 
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