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Rendőrségi feljelentések 
a Hopífiy szó bor-bizottság 

kínos elszámolása körül
Csáky-Pallavicini Hippolyt öpgnóf a bizottság elnöke hűtlen 
kezelés miatt feljelentette a bizottság taglalt - Török Pál és 
Khloyber Oszkár a bizottság két tagja csalás miatt tett fel

jelentést őr gróf Csáky-Pallavicini ellen
PL bizottság tagjai egymás azonnali letartóztatását követelik

Amikor Stróbl Alajos szobrász
művész elkészítette a kormányzó 
úr őfőméltóságának kitünően sike
rült mellszobrát aligha gondolt 
arra, hogy ez a szobor egy kinoüHfed 
meglepő rendőrségi eljárás közép
pontjában fog, mint súlyos bűn
ügyi bonyodalmak okozója szere
pelni. A loyalis tisztelet és a mü- 
,vészi ihlet vezette a mester kezét, 
amikor a remekbe készült szobrot 
megalkotta és ahogy Stróbl Alajos 
mester nem gondolta, hogy bonyo
dalom keletkezhessek ezzel a szo
borral kapcsolatban, úgy az újság
olvasó sem volt képes soha elkép
zelni, hogy bárki is megfeledkezzék 
a köteles lojalitásról és a kor
mányzó úr őfőméltóságának szob
rával kapcsolatosan üzleti akciót 
^Béreljen meg lebonyolítani.

( Hihetetlenül hangzik a hír. de 
sajnos rendőrségi akták beszéluek 
róla, hogy valakik abból a tiszte
letből, amely a kormányzó úr ma
gas személyét körülveszi, üzletet 
próbáltak maguknak csinálni.

És mikor ezt a tényt leszögezzük, 
kínosan és kellemetlenül érint 
mindannyiunkat, újságírót és új
ságolvasót egyaránt, hogy azok az 
emberek, akik a kormányzó úr sze
mélye iránti tiszteletet üzletileg 
akarták gyümölcsöztetni, most egy
mással vesztek össze az üzleten 
és súlyos vádakkal illetik egymást 
bűnvádi feljelentések tömegén ke
resztül a rendőrség előtt.

Természetesen ezek az üzletes 
Hajlandóságú urak minden akciót 
a saját szakájukra csináltak és a 
köz legtávolabb áll attól a kényel
metlen történettől, amely most a 
rendőrség előtt zajlik és amelynek 
a főszereplői két nyugalmazott ka
tonatiszt, névszerint Khloyber Osz
kár és Török Pál, valamint őrgróf 
Csáky Pallavicinl Hippojyt.

Egy magántársaság 
megalakítja a Horthy 

szobor-bizottságot
' 1926 elején Stróbl Alajos szobrászmű
vész kitűnő szobrot készített a kor
mányzó úr őföméltósátfáról. Ezt'a szob
rot látta két nagyon in üzlotl érzékkel 
rendelkező nyugalmazott katonatiszt,
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névszerint Khloyber Uszkár és Török 
Pál, és arra az ötletre jutottak, hogy 
ha a szobrot sokszorosíttatják, a loyalis 
hivatalokban és polgárság körében ren
geteg példányt tuduuk elliolyezui egész 
Usonku-Mugyarorszúguu. Tisztában vol
tak azzal, hogy minden állami hivatal' 
vasúról a szobormintázatokból, ysak a 
terjesztés tulajdonképpeni módozatait 
nem látták eléggé világosan. Valami hi
vatalos színezet kell az ilyen terjesztő 
akciónak, lehetőleg arisztokrata nevek 
bevonásával, és ekkor hozta össze őket 
a sors őrgróf Csáky—Pallavicinl—Hip- 
polyttel, egy nem éppen gazdag, de na
gyon jónevii, elfogadott arisztokratával.

Hogy honnun és milyen módon, vagy 
kinek a felhatalmazására jutott eszükbe 
az ötlet, azt feltárni módunk nincs,

de egy szép napon, 1926 április 
ti-áu, Török l’ál, Khloyber Oszkár és 
Csáky Pallavicinl Hlppolyt őr
gróf, hármasban megalakították a 

Hortby-szohorblzottságot.
Egymással üzleti megállapodást kö

töttek, hogy — ők a szoborbizottság, és 
szerződést kötve Stróbl Alajos szobrász
művésszel, elhatározták, hogy a loyali- 
tás kiaknázására, háromféle szobrot ké- 
szittetgek, még pedig egy

35 cm magas bronzszobrot, amelynek 
az ára 2 millió korona lesz, egy 
20 cm magas bronzszobrot 1 millió 
korona árban, és egy 35 cm magas 
gipszszobrot négyszázezer korona 

áron.
Pecsétet készítettek
Hortby-szoborblzottság, Budapest 

körfelirattal,
és pontosan megállapodtak, hogy 

az egész üzletet Török Pál fogja 
finanszírozni, őrgróf Pallavlclni- 
Hippolyi nevét adja oda az üzlet
hez, Khloyber Oszkár pedig az 
ügynöki szervezetet fogja össze-

Helyreigazító nyilatkozat
Címe:
„Nem Igaz az, hogy egy szerelő
mester Dánér Béla volt kír. 
ügyészt tettlegesen inzultálta".
Szövege:
.,Valótlan, hogy Dúnór Béla dr. 

a szerelőmestert éjszaka, vagy bár
mikor megállította és az uccáról le
kergette.

i Valótlan, hogy egyikük is g má-

szcdnl a szobrok értékesítésére és 
valami társadalmi egyesületet fog
nak megszerezni az üzlet lebonyolí

tásához,
Hosszas tárgyalás után abban álla

podtak meg, hogy körülbelül 5%-ot fog
nak udni annak a társadalmi egyesület
nek, amelyet bevonnak a szoborbizott
ságba, 15%-ot kapnak az ügyhÖkőÉ, akik 
vógigházalják az országot, 50%-ot kap

Kisör a vihar az elszámolás körül
Öl-gróf Csáky Pallavicinl Hip- 

polyt mint elnök szerepelt, Török 
Pál mint titkáj-. nyomattuk ügye
sen megfogalmazott megrendelő
íveket a szobor fényképmásával és 
az ügynökök serege indult el az or
szágba.

Felesleges mondani, hogy minde
nütt a legnagyobb készséggel fo
gadták a szoborbizottságától ér
kező ügynököket, sehol som talál
tak elutasításra s minden állami 
hivatal, magáncég, a kormányfő
tanácsosok egész serege készséggel 
írta alá a megrendelőíveket, a leg
teljesebb lojalitásból és abból hit
ből kindulva, hogy egy hivatalos 
szoborbizottság akcióját támogat
ják, amely természetesen jótékony 
célra juttatja majd az így befolyt 
összegeket. 1926 júniusáig a legtel 
jesebb rendben bonyolódott a nagy
szerű üzlet, amikor a befolyt ösz- 
szegek elszámolása körül vihar 
támadt, a szoborbizottság három 
tagja között.

örgróf Pallavicinl Hlppolyt az
zal vádolta meg két társát, hogy 
a befolyt összegeket hűtlenül 
kezelték és nem számoltak el a 

síkhoz ért volna, amit annál ke
vésbé tehettek, mert sohase állot
tak egy pillanatig is egymás mel
lett.

Valótlan végül, hogy báró dr. 
Collas Tibor és dr. Bieber József 
mint dr. Dánér Béla segédei meg
jelentek a szerelőmester műhelyé
ben".

Budapest, 1926 szeptember 8.
Dánér Béla s.k. 

az üzletet finanszírozó Török Pál, 15%’ 
jut őrgróf Csáky-Pallavicininek és 15% 
Khloyber Oszkárnak. Miután nem volt 
sürgős a társadalmi egyesület bevonása, 
őrgróf Pállávicini-Hippolyt neve, mint 
a szoborbizottság elnökéé, már maga is 
elég jó ajánlólevél volt, az örgróf laká
sán, Katona József ucca 26. szám alatt 
2 szobát kibéreltotei azt kinevezték a 
szoborbizottság központi helyiségének.

l rá eső percenttel. A két volt ka-
| tonatiszt viszont csalással gya

núsította meg az őrgrófot, az
zal indokolva gyanúját, hogy 
az őrgróf a postán érkezett ősz-. 
szegeket felvette és nem szá

molta el.

Eleinte csak négy fal között lezaj
lott gyanúsítások hangzottak eh. 
de miután megegyezni nem tudtak, 
egy szép napon könyvszakértői hi
vatott az örgróf. átnézette az összes 
könyveket és a magán-szoborbizott
ság két másik tagja ellen hűtlen 
kezelés címén bűnvádi feljelentést 
tett a rendőrségen.

Miután az őrgróf mint elnök sze
repelt, a hűtlen kezelés indokolásá
val kizárta két üzlettársát a .c-zo- 
borbizottság“-ból és az üzletet sa
ját maga folytatta tovább. Nem 
engedte be sem Khloybert, sem 
Törököt többé a Katona József- 
uceai lakásba, miután az íróaszta
lok le voltak zárva, a fiókokat ki
nyittatta és az üzlet további folyta
tásához szerzett 120 millió koronát 
Morvay Lajos budafoki lakostól, 
lekötve a szoborbizottság várható 
jövedelmét.

A bűnvádi feljelentés nem ma
radt egyedül a rendőrségen. Szom
baton délután megjelent a főkapi
tányságon Khloyber Oszkár és 
Török Pál és

csalás miatt bűnvádi feljelentést 
tettek most ők őrgróf Oáky-Palht- 

vlclnl ellen.

A bizottság tagjai egymás 
ellen

Feljelentésük szerint tőlük 1611,110.000 
koronát csalt ki az őrgróf, aki ellen 
csak azért nem tettek eddig, előadásuk
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szerint, főijeiéntófit, mert nem voltuk 
uzoknuk az adatoknnk a birtokában, 
amelyekkel mott igazolni akarják az 
őrgróf ellen n rendőrség előtt emelt 
vádjaikat. A vádak szálat őrgróf Pal- 
lavicinl-Hippolyt u postautalványokkal 
érkezett és a szoborbizottság címére 
küldött összegeket felvette és nem szá
molta el. Szerintük az őrgróf eltulajdo
nította a szoborbizottság nyugtablan
kettáit és ezeknek a felhasználásával 
Inkasszáltatott pénzeket. Csalásnak te
kintik azt is, hogy az ő tudtuk és bele-- 
egyezésük nélkül 120 millió koronát fel
vett u szoborakció terhére, ég a szobor
akció jövedelmét lekötötto ennek a köl
csönösszegnek a fedezetére és törlesz
tésére.

Mindezeknek az adatoknak az alap
ján kérik, hogy a rendőrség az el
járást folytassa le az őrgróf ellen, 
foglalja le a szoborbizottság összes 
könyvelt és tartóztassa le az őrgrófot.

Do nemcsak a szoborbizottság két ki
rekesztett tagja szoretné az őrgrófot le- 
tartóztattatni, hanem — az őrgróf vi
szont a két kirekesztett tag leartóZtatá- 
sát kéri a rendőrségtől. Hogy ezzel a 
kölcsönös kérelemmel nem sokat hasz
nálnak az akciónak, amelyet megsze
mélyesítenek, arról persze felesleges 
beszélni.

És mind a két fél egymás ellen csú
nyábbnál csúnyább adatokat tár a rend
őrhatóság elé. Nyíltan loleplezik nz 
egész szoborakció saját zsebüket 
szolgáló üzleti hátterét, é8 emellett 
olyan intimitásokat mesélnek el kölcsö
nös feljelentéseikben a „szoborbizottság*4 
bizalmas kulisszatitkaiból, hogy meg
rökönyödve kell megállni ezek mellett 
a különös adatok mellett. Egymás ma
gánéletét sem kímélik, hogy minél csú
nyább színben állítsák be a nyomozó' 
rendőrtisztviselők előtt ellenlábasaikat.

A térképészeti Intézet 
szobor rendelése

Ünnepélyes külsőségek mellett 
folyt le vasárnap az országos 
kathoíikus nagygyűlés második 
napja. A bexvárosl főplébánia 
templomban reggel 8 órakor szent
mise volt, amelyet Zichy Gyula 
gróf kalocsai érsek mondott. A 9 
órakor tartott iinnepies főpapi 
szentmisét Cesare Orsenigo c. ér
sek, budapesti pápai nuncius tar
totta, a szentbeszédet pedig Bangha 
Béla páter mondotta. Délelőtt 11 
órakor a Vigadó nagytermét zsu- ] 
folásig megtöltő hallgatóság előtt 
folyt le a nagygyűlés I. nyilvános 
megnyitó ülése, amelyen megje
lent Horthy Miklós kormányzó 
neje, Auguszta főhercegasszony, 
Apponyl Albert gróf, Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter, Cser- 
noch János hercegprímás és a ka- 
tholikus vallásu notabilitások egész 
sora. A gyűlést Zichy János gróf 
nyitotta meg. Gercvich Tibor dr. I

i Az akták között fekvő iratok külön 
regényt érdemelnének, mert feltárják, 
hogy hogyan állították összo Khloyber 
Oszkár ég Török Pál u rendőrség elő 
túrt adataikat Csáky-Pallavicini-Hip 
polyt ellen. Elmondják ezek az Iratok, 
hogy valóságos nyomozást kellett lofoly- 
tutniok arról, hogy kik vásároltak 
szobrot és kik fizették bo tíz összegeket, 
amelyekről az őrgróf állítólag nem szá
molt el.

Az első adatot vélctlenségből a Ma
gyar Királyi Állami Térképészeti Inté
zet szolgáltatta az őrgróf ellen fellépő 
két beltagnak a következő levéllel;

M. Klr. Állami Térképészet 
Telefon 91—29 
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Horthy Szobor Bizottság
Budapest

V, Katona József u. 26. II. 11.
• Folyni hó 17-én kelt megkeresésé ro 
tisztelettel értesítem hogy a leszállított 
szobrokért esedékes 2,400.000, azaz kettő- 
milliónégyszázczer koronát megbízott
juknak szabályszerűen kiállított (bé
lyegzővel ellátott) nyugtára kifizettem. .

Állami Térképészet
Körpecsét

Fillöpy.

De megállapítottak, hogy például He- 
vés vármegye közönsége rendelt egy 
2 millió koronás és 8 darab 400.000 koro
nás szobrot. Bemutatták a Magyar Gáz- 
izzófény Részvénytársaság ezoborrendo- 
lését, Kanitz Jakab kormányfőtanácsos, 
Marisovlch György kormányfőtanúcsos, 
Medgyaszai István kormányfőtanácsos 
ég Hegedűs Gyula kormányfőtanácsos, 
valamint a postavezérigazgatóság öt 
szoborról 6zóló nyugtáit, amelyekhez 
csatoltak még körülbelül 70 adatot, hogy

Százezrek vettek részt 
a vasárnapi eukarisztikus körmenetben 

A vigadói kathoíikus nagygyűlésén Cesare Orsenigo pápai nuncius 
magyar nyelven mondott beszédet

Zsolnai majolikát, díszműbőrt 
és európai evőeszközt rendelt milliárdos 
értékben a tokiói Micukosi-áruház két 

igazgatója Budapesten
Nakajama igazgató nyilatkozik a Hétfői Naplónak

Vasárnap délben utazott el Budapest
ről T.ojoiruml és Nakajama, a tokot Mi- 
cukosi-fé\e nagy áruház két igazgatója, 
akik a fővárosiján nagyarányú vásárlá
sokat és megrendeléseket eszközöltek. 
Néhány nappal ezelőtt .amikor megér
keztek a fővárosba, a Gallért szállóban 
nyittattak maguknak szobát és Aputa, a 
budapesti japán konzulátus titkárja kí
séretében sorra látogatták a nagyobb 
ipartelepeket és behatóan tanulmányoz
ták ipari és kereskedelmi életünket.

Elutazásuk előtt a Hétfői Napló mun
katársának sikerült hosszabb ideig be
szélgetést folytatni Nakajama igazgató
val, aki elragadtatással nyilatkozott Bu
dapesten szerzett tapasztalatairól:

— A tokiol Micukosi-áruház a maga 
nemében a legnagyobb vállalat Japán
ban —- mondotta Nakajama igazgató. — 
Csupán az anyaintézet egymaga hatezer
ötszáz alkalmazottnak ad kenyeret, do 
minden nagyobb japán városban van a 
vállalatnak flókintézete, s így

alkalmazottainak száma meghaladja 

mindezekkel Igazolják, hegy mit vett 
fel az őrgróf és mit nem számolt el.

Az őrgróf viszont ellen kormány
főtanácsosokat sorakoztat fel, akiknek 
az összegeivel, állítása szerint, viszont 
a másik két beltag nem számolt el.

így meglcpőon és kínosan bonyolódik 
ez a bünügy — szombat óta a rendőr
ségen, ahonnan majd az ügyészségre ke
rülnek az akták, hogy döntsenek, ki 
jogosult a sok millió felvételére — a 
szoborbizottságban.

egyet, tanár és Tttri Béla felszóla
lása után Cesare Orsenigo dr. pá
pai nuncius emelkedett szólásra, 
alti a hívők csodálkozására magyar 
nyelven mondott beszédet. Pro- 
hászka Ottokár székesfehérvári 
püspök beszédével a nagygyűlés 
véget ért, amelyet délután euka
risztikus körmenet követett. A kör
menet színhelyét a Vilmos császár 
úttól az Országház térig lobogók 
díszítették, az xitvonalakoij végig 
díszruhás lovas- és gyalogosrend
őrök s cserkészek tartották fenn a 
rendet. Az eukarisztikus körmenet, 
amelyet a Szent István bazilikából 
Csernoch János dr. hercegprímás 
részvételével Szmrecsányi Lajos 
egri érsek vezetett az Országház- 
térre és amelyen a kathoíikus hí
vőknek százezrekre menő tömege 
vett részt, az esti órákban ért 
véget.

a tizennyolcezret.
Elképzelhető, hogy milyen nagy for

galmat, bonyolítunk le. Jelenlegi utazá
sunk főcélja: tanulmányozni a közép
európai piacot és megrendeléseket esz
közölni. Budapesten néhány napi tar
tózkodásunk alatt körülbelül tizenötezer 
dollár értékű zsolnai majolikát, díszmű
áruhoz alkalmas bőrt, fémalkatrészeket 
és — ne tessék csodálkozni —

európai evőeszközt vásároltunk.
— Ki kell ugyanis jelentenem, hogy a 

távoli Keleten, Japánban, főként Tókió 
elegánsabb éttermeiben már

európai módra étkeznek a ben- 
szülött japánok is,

s a nyugateurópai invázió egyebekben 
mindinkább tért hódit, úgyhogy a régi 
tradicionális szokások már a középosz
tály körében is kezdenek eltűnni. Éppen 
ezért vált szükségessé, hogy a minden 
szükséglet kiolégitő áruházunk európai 
evőeszközre is berendezkedjék. Budapes

ten már nagymennyiségű galvanizált 
árut vásároltunk és további megrendelé
seket eszközöltünk.

—• Az utóbbi időben nagy kelendőség
nek örvend a zsolnai kézzel festett ma
jolika-edény. Nem tudni, hogy mi okozta 
a kelendőséget, do divatba jött és — mi 
is uszunk a divatárral.

Az önök piaca nem Ismeretlen Ja- 
pánban

a nagykereskedők előtt, r ezért minden 
alkalmat felhasználunk arra, hogy Bu
dapestet útba ejtsük.

■— Meg kell még jegyeznem, hogy Ja
pánban reklám nélkül is igen ,jól isme
rik a magyar piao termékeit és igy nyu
godtan mondhatom, a jövő minden perce 
csak közelebb hozza Japánt Magyaror
szághoz.
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képviselet: Róka *« Tárca automobil rt. tc'i. *l Őíé 17
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Nnjy szMundo-viístr Budapestéit! 
Molnár Oyula 

szőrmnáruházában Budapest, Rákóci ut 22, minden versenyt fölülmúló árakkal

Brahanier bunda
jó minőség... ’... tteZ,000.000

Seal bunda tós. minőség 2,300.000 
Sealelektrlköunda

l-a, igen kiiünö minőség hu- _ _ __

' “ts: 3,400.000
Eisöraneu Seal eleklrih r enn nnn

bunda chincliulett dlsziésscl“|VUUiUUU

Pattagonisch liunún.......
szürke divatszlnbcn, húzott 7 ROj! rl fi
Crepe de Chlne béléssel ... ófUUUtUUU

Cobolykanlnhundn. . . . . . . . . .
legífabn divatcsikozásban, 7 Cnn nfin 
gyönyörű béléssel -.............ójUVU.UUU

Normoto bunín
g?Sb?””■ 8,500.000

Perzso bunda __ _ _ _
besszarábiai, tartós minő- q finn nOtt 
ség, elsőrangú kiállításban JjVUV.VVU

:: 
:: 
::

Mindenfajta szőrme, darabszám is, a legolcsóbb árakon kapható. 
Tekintse mog kirakatainkat!
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Bethlen miniszterelnök 
vasárnap este másfélórás „politikamentes" 

látogatást tett Rakovszky betegágyánál
Beszélgetés Rakovszky Istvánnal, a belügyminiszter ikertestvérével

Rakovszky Iván belügyminisztert, aki 
szombaton éjjel fél 11 órakor érkezett 
meg a keleti pályaudvarra, mentő
autón szállították Budára, Nyúl uccai 
lakására. A mentőautó úgyszólván lé
pésben haladt, sőt több ízben meg is 
állott, úgyhogy

éjfél felé járt, amidőn a beteg 
belügyminisztert ágyába fektették.

’ Vasárnap délben a Hétfői Napló 
munkatársa felkereste Rakovszky Iván 
belügyminsztert Nyúl uccai lakásán. A 
kis palota előtt rendőr áll, aki a nagy
számú érdeklődőknek felvilágosításokat 
ad. Éppen Ladik Gusztáv államtitkár 
áll a kapuban. Ladik államtitkár, aki 
a beteg Rakovszky Iván távollétében a 
a belügyminisztérium adminisztratív 
ügyeinek vezetője volt, átadja a névje
gyét a rendőrnek, hogy továbbítsa a 
lakásba.

Rakovszky István, a beteg Rakovszky 
Iván ikertestvére, a belügyminiszter 
dolgozószobájában fogadja a Hétfői 
Napló munkatársát Amidőn a dolgozó
szobába lép,

mintha csak maga Kako\szky Iván 
kelt volna föl makkegészségesen 

betegágyából.
Még a hang is ugyanaz a csöndes, 

ércnélküli, amely \csak a parlamenti 
viharokban szokott erőre kapni.

Rakovszky István beszél Rakovszky 
Iván helyett:

' — Az éjszaka elég jól telt el. 
'Iván nyugodtan aludt, most azon
ban

a lábát fájlalja.

megszakítás nélkül, nagy önfeláldozás
sal ápolja férjét*

Délután két óráig már alig van barát 
vagy ismerős, aki személyesen vagy 
telefonon no érdeklődött volna.

Délután legnagyobb részt csak család
tagok és közeli rokonok látogatták meg 
a beteg belügyminisztert. Háromnegyed 
hatkor miniszteri autó állt meg a uyul- 
uccaj. ptolota előtt. Bethlen István gróf 
miniszterelnök és felesége szálltak ki a 
kocsiból. A miniszterelnököt Rakovszky 
Ivánná és sógora, Rakovszky Tstván fo
gadta. Már hét óra is elmúlt, amidőn 
Bethlen István gróf és Bethlen Margit 
grófnő a nyúluccai palotából eltávoztak.

A miniszterelnök másfél óra hosszat 
tartózkodott Rakovszky Iván beteg

ágyánál
a család tagjainak társaságában.

A miniszterelnöki látogatás után 
újra alkalmunk volt

Rakovszky István 
tőzsdetanácsossal, a belügyminiszter 
ikertestvérével beszélni, aki érdeklődé
sünkre a következőket mondotta;

A miniszterelnök úr látogatása 
politikamentes volt.

Hosszabban elbeszélgettek a beteg
ségről és általában magánügyek
ről ...

Arra a kérdésre, hogy a lemondás 
elfogadása tekintetében a minisz
terelnök nyilatkozott-e, Rakovszky 
István ezeket mondotta:

— Amidőn a sógornőm a le
9QS

mondólevelet átadta a minisz
terelnök úrnak, az volt a be
nyomása, hogy a lemondást a 
miniszterelnök úr elfogadja, 
most azonban úgy gondolom, 
hogy Bethlen gróf valamilyen 

megoldást keres.

Fivérem egyike volt a miniszter
ei nők úr legmeghittebb bizalmasai
nak és Jegköztetlenebb munkatár
sainak. Mindig megértő barátság
gal viseltettek egymás iránt... 
Egyébként

a lemondás komoly.
Iván lesi vérem ugyanis elképzelhe
tetlennek tartja, hogy még két hó
napig gazdátlanul maradjon a bel
ügyi tárca.

Bethlen István gróf „politikamentes*' 
látogatása tehát nem hozta még meg a 
döntést a belügyi tárca ellátásának kér
désében, de nyilvánvalóvá vált, hogy

Bethlen most olyan megoldást keres, 
amely melleit Rakovszky Iván fel
épülése után újra átveheti a bel- 

ügynilnisztérlum vezetését.
Bethlen környezetében valószínűnek 

tartják azt a megoldást, hogy
a beliig?.! tárca vezetését Rakovszky 
teljes felgyógyulásáig a miniszter

elnök maga fogja ellátni.
A döntés ebben a tekintetben három
négy nap múlva várható.

Dr. Rútkai Károly

'Aggodalomra nincs okunk, mert 
teljesen lázmentes, 36.5 volt ma reg
gel a hőmérséklete.

Ádám professzor kétséget kizá
róan állapította meg, hogy a 
beteg túl van minden veszélyen.
Megkopogtatja az asztalt:
— Nem vagyok babonás, de . . . 

hát . . . nem kerül semmibe. — 
jegyzi meg mosolyogva. Majd így foly
tatja:

Arra a kérdésre, hogy nem volna-o le
hetséges a beteg belügyminiszterrel né
hány szót váltani lemondásáról és álta
lában politikáról — kéréssel válaszol 
Rakovszky István:

— Nagyon kimerítette az utazás, 
Ad ám professzor minden diskur
zust megtiltott, kérem, tekinteen el 
ettől a kéréstől. Különben is csak ő 
érdeklődnék politika iránt, hiszen 
minden, amit hazai dolgokról hall, 
jujság a számára.

Azokról a hírekről, amelyok szerint 
Bethlen miniszterelnök a lemondás el
fogadása előtt tárgyalni óhajt Ra
kovszky Ivánnal, a következőket jegyzi 
meg:

— Ha Bethlen miniszterelnök úr 
ma látogatást is tenne nálunk,

ez a látogatás csak egészen 
magánjellegű lehet, 

jnert fivérem nincs abban az álla
potban, hogy lemondásáról, vagy 
ezzel kapcsolatban bármiféle poli 
tikai kérdésről tárgyaljon. Ha va
lóban sor kerülne is ilyesmire 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
kel kapcsolatban, ez a tárgyalás 
csak 3—1 nap múlva történhetik 
meg.

A beszélgetést látogatók érkezése fe
jezi be. Szdtovszky Tibor, volt belügy
miniszter, a Hitelbank vezérigazgatója 
érkezik a feleségével. A beszélgetésbe 
bekapcsolódik Rakovszky Ivánné, a bel- 
ügyrainszter felesége is, aki éjjel-nappal

Elmarad ai osztrák 
tlsztvlsel&sztránc

Bécs, október 10. 
(Bécsi tudósítónk telefónjelcntésc.)

Az osztrák köztisztviselők ismert 
fizetésjavítás iránti mozgalma 
ügyében vasárnap nagyarányú 
tanácskozás veit Ramek osztrák 
kancellár és a köztisztviselői szer
vezetek vezetői között.

A tárgyalások eredménnyel jár
tak,

amennyiben Ramek megígérte a 
köztisztviselők vezetőinek- hogy a 
fizetéseket valorizálni fogjájj. A 
valorizáció nem egyszerre, hanem

fokozatosan történik, még pedig 
oly módon, 1934-ig, vagyis 8 éven 
belül a köztiszt viselői fizetések

elérik a békebeli nívót.
A tisztviselők vezetői a kancellár 

Ígéretét, tudomásul vették és ki
jelentették, hogy abban az esetben, 
ha a kormány ezt a tervet keresz
tülviszi, úgy

a sztrájk elkerülhető lesz.
Ramek kancellár hétfőn a tiszt
viselői szervezetek vezetőivel való 
megállapodását a miniszter tanács 
elé terjeszti.

ROYAL ORFEUM
hatalmas és gazdag októberi műsorában fellépnek:

Solti Hermin
Kerékgy rtó Olga

Dénes Oszkár
Lászjó Imre

Mátray Jenő

Berky Lilly
Keglevidi Marietta

Kabos Gyula
Lengyel Vilmos

Dezsó'ffy László

Szokoiay Olly
Holós Juci

Holt Ferenc
Erdélyi Géza
Sárossy Mihály

Jcldnks dnevllkos lett, 
Krt mástál miillából 
hm lehet mesélni ftóra

Vasárnap éjjel a Széchenyi ucca 8. sz. 
házban Deutsch Joláu 24 éves hiva
talnokleány kis Browning-revolverrel 
mellbe lőtte magát. A házbeliek gyorsan 
értesítették a mentőket, rniro azonban 
azok kiérkeztek, a leány meghalt.

E szürkén hangzó, mindennapos, egy
szerű kis liir mögött mély emberi tra
gédia rejtőzik.

Deutscli Jolán szüleinek Debrecenben 
volt jóforgalmu, nagy péküzemük. Né
hány évvel ezelőtt az apa: Deutscli 
Simon meghalt. Az eddig jómódban élt 
uricsaládra válságos napok következtek, 
özvegy Deutsch Simonná eladta az üzle
tet és két leányával Pestre költözött. 
Pesten « kis család szélvált. Deutscli 
Simonné a Nádor ucca 13. számú ház
ban egy családnál vállalt házvezetőnői 
állást, az egyik leányát rokonok vették 
magukhoz, míg Deutsch Jolán belépett 
a Gittek I., Kálmán ucca 21. számú ház
ban lévő egészségügyi cikkek üzletébe 
és dolgozott másfélmillió korona fize
tésért, mint könyvelőnő. A fiatul leány 
albérleti szobát bérelt a Széchenyi ucca 
8. számú házban Sefcsik Józscfnénál és 
a. saját keresetéből tartotta fenn magát.

Az egykor jobb napokat látott, mű
velt, feltűnő szépségű leány azonban 
nem tudott beletörődni a változott vi
szonyokba. Lakásadótnőjének, ismerősei
nek sokszor kesergett, hogy fáj neki, 
mert nem lakhatik együtt családjával, 
de panaszkodott azért is, hogy másfél
millió korona fizetésből nem tud meg
élni.

Szombaton délután Deutsch Jolán az
zal távozott el hazulról, hogy barátnői 
mulatságra hívták meg őt. Este 11 
órakor jókedvűen hazajött és lefeküdt. 
Tizenkét órakor hangos rcvolverdörre* 
nésre ébredt fel lakásadónője. Rosszat 
sejtve, berohant a leány szobájába. 
Deutsch Jolán vérző mellel feküdt as 
ágyban, előtte a földön a füstölgő re
volver. A szerencsétlen leány öngyilkos
ságáról a liázbeliek azonnal értesítették 
a mentőket, mire azonban a mentők 
megérkeztek, Deutsch Jolán — anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerté xplna — 
meghalt. A golyó szivén tál Ita.

A szobában az asztalon találtak egy 
kuszáit írással rótt búcsúlevelet, amit 
az öngyilkos urileány az anyjának irt.

— Drága Anyám — így szól a levél —, 
bocsáss .meg, do meg kell halnom, mert 
nem tudom elviselni az életet. Szerettem 
volna elbúcsúzni tőled, vagy még egy
szer megcsókolni, de féltem, hogy el
árulom magamat, hat nem mertem el
jönni. Intézkedj, hogy ne vigyenek a 
bonctani intézetbe. Anyám, bocsáss 
meg a to szerencsétlen leányodnak. 
Jolánba.

Konyha VII., Ihökölv út 17. 
■LUHBBMMMBBB Flz'téJ kedvozmény

bahAn-behozatal

4 Piano Kiddies
a világ legkitűnőbb zongoravirtuózai

Sisters Staniey
angol groteszk táncművészuők

ÉRETT NYUGATINOIÁI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP. TELEFON: 982-SS
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FBlhontó betörök 
öehntoltnlt esi újpesti 

ékszerüzletbe
A megzavart tettesek furósxer- 

sxámaikat hátrahagyva 
menekültek el

Vasárnap reggel jelentették a főkapi
tányig központi ügyeletén, hogy isme
ret len tettesek betörtek Székely Árpád
nak Újpesten, Váci ut 1. szám alatt levő 
ékszerüzletébe.

A főkapitányságról nyomban kiszállott 
Ekker István detektivfcliigyelő ós cso
portjával megkezdte a nyomozást. — A 
helyszíni vizsgálat alkalmával megálla
pították, hogy a betörők szombatról va- 
túrnapru virradó éjszaka

a pince mennyezetét megfúrták és 
azon keresztül Jutottak be a hely

ségbe.
ahol kezdetleges bontó szerszámaikkal 
nekiláttak a páncélszekrény ■megfúrásá
hoz. Úgy látszik, valaki

megzavarhatta őket munkájukban, 
mert a fúrók hátrahagyásával, 
azon az utón, amelyiken jöttek, 

el Is távoztak.
a nélkül, hogy nagyobb értéket vittek 
volna magukkal. így a kár jelentékte
len. ,

A rendőrség a betörés ügyében foly
tatja a nyomozást és remény van arra, 
hogy rövidesen sikerül a tetteseket el
fog ni, meri már számos olyan adat, van 
a rendőrség birtokában, amelyekből pon
tosan következtéinek a betörők szemé
lyére.

./} hercegfalvi választó
kerületben Hir György hívei 
nem szavaznak, hanem pénzt 
gyűjtenek Hir özvegye és árvái 

számára
Élénk és mozgalmas választási küzdelem a kormánypárti 

és fajvédő jelölt között
ívein 5400 aláírás szerepel, mig 
a fajvédők körülbelül 4000 aján

lót hoztak össze.
A Keresztény Gazdasági Párjj je
löltje: Tóth István visszalépett a 
■jelöléstől. Az eddigi jelek szerint 
előreláthatóan

heves küzdelemre van kilátás 
Farkas és Kosaras között.

Érdekes, hogy Hír György szemé
lyes hívei — Hercegfalván sokkal 
több van belőlük, mint Budapesten 
— nincsenek elragadtatva a fajvé
dők jelöltjétől s mivel a kormány
párti jelöltre sem szavaznak szíve
sen, valószínűleg tartózkodnak u 
szavazástól. A hcrcegfalvi kerület
ben még ma is sokat beszélnek Hir 
György haláláról s — mint érte
sülünk —

gyűjtést akarnak rendezni öz
vegye és árvái számára.

Talán ez a legérdekesebb epilógusa 
a hercegfalvi választási csatának.

Ellopták Neufeld Ernő 
hegedűművész cremonai 

mesíerhegedűiét
a

Hercegfalva, okt. 10.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósí

tójától.)
Vasárnap volt a legmozgalma

sabb napja a hercegfajvi választási 
harcnak. Farkas Elemér miniszteri 
tanácsos, kormánypárti jelölt, vala
mennyi községet bejárta a támoga
tására leutazott egységespárt kép
viselőkkel. Dunapentelén, Cecén, 
Hercegfalván tartott programbe
szédet délelőtt és délután, egészen 
a késő esti órákig. A kormány
párti jelölt programbeszédeinek 
meglepő érdekessége az volt, hogy

mindenütt igen liberális tenor
ban beszélt a választókhoz.

Vasárnap Kosaras Miklós ügy
véd, a fajvédők jelöltje is tartott 
programbeszédet, amelyben a faj
védő eszme számára követelte a 
hcrcegfalvi kerületet — mert eddig 
is a fajvédők pártjáé volt.

Vasárnap estig Farkas ajánlási 

a katonai ügyészségnek. A’ lelet tar
talma eddig nem került a nyilvá
nosság elé, nem lehet tehát tudni, 
hogy a szakorvosok milyen véle
ményt mondottak Bihar idegállapo
táról, amelynek pedig a védelem 
nagy súlyt tulajdonít az ítélet ki
szabásánál. Most azután az orvosi 
véleménytől függetlenül, olyan in
tévedés történt, amely esetleg döu- 
töfontosságú következményei jár
hat Bihar Leó sorsára. Az történt 
ugyanis, hogy két nappal ezelőtt 
Ilibiczey ezredes, katonai főügyész 
intézkedésére

Bihar ezredest idegállapotának 
megfigyelése céljából a. Hungá- 
ria-úti közrendészeti kórházba 

szállították.

Ennek az intézkedésnek' az adja 
meg a jelentőséget, hogy a kórházba 
utalás nem a vádlott vagy a védők! 
kérésére, hanem hivatalból folyta
tott észlelés alapján történt. Bihar. 
Leó ugyanis az .utóbbi kihallgatá
sai során olyan jeleket árult el, 
amelyekből arra következtetnek 
hogy az állandóan exponált állás
ban volt és megerőltető munkát ki
fejtő ezredesnek

idegrendszerét nagy mértékben 
tönkretette a munka és a széna

ügy izgalma.
Bihar Leó megfigyelése néhány hé
tig tart. Utána a közrendészeti kór
ház megküldi a katonai hatóságok
nak az újabb leletet és ekkor dön
tenek majd Bihar Leó ezredes ügyé
ről.

két excluzlv vígjáték attrakció

Reginaid Denny
főszereplésével

A Szoknyás 
vőlegény 

Star-Univcrsal-film

Harcid bloyd
felléptével

És és 
szerelmeim!

Paramount-film

Kamara Orion Színház

Erzsébet körűt

Húzás már szombaton!

RÉszletfizetésra hónapi? sezlónok takaró
val, szalongarnitutAk, matracok, paplanok, sod
ronyok, szőnyegek stb. csak garantáltan I. rentíü 

késxpénaÁrban. Kárpitos
műhelyben, Magyar ucca 8. Mám.

KISS
KÁROLYe.TÁRSA 

bank részvénytársaságnál
IV., Kossuth Lajos u. 1

Magyar

Egész Pél Negyed 
250-000 125.000 6 2,500 
korona korona korona

sz. (KISS bank flókNew-York- 
lO palota

Osztálysorsjegyet
vegyen

A sorsjegyek hivatalos Ara:

Keleti pályaudvaron

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PÜPlan PÍPlan PAPlan

Vakmerő vasúti lopás
Neufeld Ernő, az ismert pozsonyi 

hegedűművész a napokban Buda
pesten járt és itt az Ó ucca 42. szá
mú házban szállt meg. Budapestről 
Miskolc felé utazott. Az esti sze
mélyvonattal indult el. Indulás 
előtt félórával helyet foglalt az 
egyik elsőosztályú szakaszban, és 
elhelyezte a csomaghálóban féltett 
mesterhegedűjét, amelyet állan
dóan magával hord. A Laurencius 
Stazzioni készítette kétszázeszten
dős cremönal mesterhegedü krokő- 
dilbőr tokba volt zárva, amelynek 
fedelét pajzsalakú arany plakett 
díszítette. Neufeld Ernőt a beszál
lás Jütán elnyomta az álom, elaludt 
és csak Mezőnyékládházán ébredt 
fel. Itt azután legnagyobb megdöb
benésére

Megfigyelőbe szállították Bihar Leó 
ezredest, a szénapanama terheltjét

A katonai ügyészség rendelte el Bihar megfigyelését

észrevette, hogy a csomagháló 
üres, a százmillió értékű mester

hegedű eltűnt.

A hegedűművész ijedten rohant a 
vonatvezetőhöz, akivel együtt át
kutatták a vonatot, azonban nem 
akadtak nyomára a hegedűnek. 
Miskolcon azután bejelentette a lo
pást a rendőrségen, majd visszajött 
Budapestre és itt is panaszt tett, 
mert nem lehetetlen, hogy

a hegedűt még az indulás előtt 
lopta el egy, a Keleti pálya
udvaron ólálkodó vasúti tolvaj,

A rendőrség a hegedű felku
tatására széleskörű nyomozást in
dított

'A szénapanama ügyének, mely az 
utóbbi napokban újra széles hullá
mokat vert, mint ismeretes, ma már 
csak két katonai letartóztatottja 
van. Véctiey Elemér ezredest nem
régiben szabadonbocsátották. Vé- 
chey szabadulása után nyomban el
utazott Budapestről, vidéki roko
naihoz költözött é» ott igyekszik 
előkészíteni védelmét a katonai tör-

vényszék tárgyalására. A másik 
letartóztatott, Bihar Leó ezredes, 
védői kérésére több mint két hóna
pon át a helyőrségi kórházban ápo
lás alatt állt, később azonban visz- 
szaszúlították a Margit körúti fog
házba. Az ápolása alatt tapasztalt 
idegrendszeri tünetekről a kórház
ban szakértői véleményt készítet
tek, amelyet azután megküldöttek

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Dggóny, agy. és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küUök

fik

Ön takarít, 
U ha ml takarítunk
® 1116-54

*116-55 Blctrlciistóln

Casinó mulató
Révayucca 18

Szenzációs októberi műsor keretében 
fellépnek

HALMAY TIBOR és 

BÁRSONY RÓZSI 
a Király színház taglal, 

Pethes 4b Dénes 
RmdóSándor-DQZsAfflLéBXló 

Cadl 4b Roby 
a párisi Foli borgero mondain 

táncospárja stb.

Telefon: 116-84 Kezdete 10 órakor

Ilii CsiitörtöKiőUcsüSörtöktőUcsütörtöktől—csütörtöktől Ilii
7B. vtóámság utolérhetetlen műsora

IRÉNÉ
A legrngyogóbb, legszellemesebb amerikai vígjáték 8 felv.

Főszereplő:

Colieen Moore

TRAM-TRAM
Rohanás a szerelem és a boldogság után 7 felvonáson ke

resztül. — Főszereplő: Az új Chaplin

ROYAL APOLLO
Harry Langdon
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ifjabb őrizefbevéfel 
az Első Budapesti Gőzmalom 

zsáklopási üdében
•' Azí Első Budapesti Gőzmalom Bt. 
Kárára elkövetett zsáktolvajlás 
'ügyében vasárnap tovább folytat
ták a vizsgálatot. A főkapitánysá
gon egész sereg tanút hallgattak ki. 
Újból kihallgatták az őrizetben levő 
tFuchs Adolf zsákkereskedőt és Bal
lon János raktárnokot. A kihallga
tások során a rendőrség beigazolva 
látta azt a gyanút, hogy a nagysza
bású bűnügyben még többen szere* 
pet játszottak, közöttük

Tvmkó Gyula, a malom egyik 
alkalmazottja.

Egri Péter rendőrkapitány detek- 
t ivekkel azonnal előáll íttatta a 
kapitányságra Tinikét és rövid 
hallgatás .után, mint bűnöst, 

őrizetbe helyezték. 

fő
ki-

Félmilliártl értékű ékszert 
veszített el ejy amerikai magyar 

Ezer dollár jutalom a megtalálónak
•Á főkapitányságra tegnap jelentés ér

kezett a sátoraljaújhelyi rendőrségtől, l 
melyben különül, osetröl értesítették a i 
budapesti rendőrséget A jelentés szerint I 
Davidovics Hcrmann borsodmegyei szü- 1 
lotésii amerikai állampolgár, aki New- 
yorkban a 310% Stnuton Strite-en lakik, 
nemrégiben hazajött Magyarországba, 
hogy itteni rokonait meglátogassa. Da
vidovics megfordult Budapesten 15, in
nen pedig Sátoraljaújhelyre akart utazni. 
Az útra mindössze

egy kis kéziböröndöt vitt magával * ( 
amelyben néhány darab ruhanemű ’ és i 
egy csomagban az utravaló élelmiszer ; 
volt elhelyezve. Ebbe a táskába csórna- . 
gotta még Davidovics nagyértékü ék- i 
szereit is, amelyeket óvatosságból nem t 
akart láthatóan viselni. Útközben Davi
dovics felnyitotta a kézitáskát, falato
zott utána pedig azt a papirt, amelybe . 
az élelmiszer volt csomagolva," kidobta 
a vonat ablakán. Mikor Sátoraljaúj
helyre érkezett, még mielőtt kiszállt 
a vagonból, el akarta rendezni a táska 
tartalmát és ekkor kétségbeesetten látta, 
iiogy ]

ii az ékszerek nincsenek benne. 1

Utitársa-i, mikor megtudták ml tör
tént, eszébe juttatták a falatozást és 
most mór Davidovics előtt is bizonyossá 
lett, hogy mi történhetett, 
hogy

a táskában őrzött harminc 
kővel kirakott karkötőt 
négy gyűrűt, falatozás után, ki
dobta a robogó vonat ablakán a 
zsíros, ételmaradékos papírral 

együtt.
A pórul járt ember azonnal a rendőr

ségre sietett és feljelentést tett az eset
ről. A feljelentés alapján megindították 
a vizsgálatot, amely azonban nem sok 
eredményt biztat, mert nem lehet meg
állapítani, hogy a félmilliúrd értékű ék
szer hol kerjilt u sínekre. Davidovics

ezer dollár jutalmat tűzött ki 
az ékszerek nyomravezetőjének. Mivel 
valószínűnek látszik, hogy

a nagyértékü ékszerekot megtalálója 
csak Budapesten értékesíthette 

nagyobb feltűnés nélkül, a sátoraljaúj
helyi rendőrség a főkapitányságtól is 
kérte a nyomozás megindítását.

Valószínű,

br liliána- 
ég még

Budwíen nyomoznak 
a gyulai gyermBfegyilhosság ügyében 

Eddig nincs nyoma a gyilkosnak
Élénlc emlékezetben él még az a 

borzalmas gyermekgyilkósság, mely 
Gyulán, néhány héttel ezelőtt tör
tént. Egy ottani kereskedő kis gyer
kekét a közeli folyó partján isme
retlen tettes meggyilkolta, azután 
elmenekült. Bán azonnal széleskörű 
nyomozást indítottak, a gyilkost 
még a mai napig sem sikerült fel
találni. Egyes megállapítás szerint 
a vöröshajú, 24 év körüli, jól öltö
zött fiatalember — aki nyomatéko
san gyanúsítható a gyilkosság el
követésével — átszökött a csehszlo
vák határon.

Szombaton délután a gyulai rend
őrségtől egy fénykép és egy átirat, 
érkezett a főkapitánysághoz, amely-

Valódi antol szövetből készítünk méret után

l,5oo.ooo- Z,4oo.no.
sacco-öltönyf vagy ótmenetl Robútot keűvezö részletfizetés mellett

Ki derült vasárnap az is, líögy a 
malom kára sokkal kevesebb, mint 
amennyiről az első hírek szóltak s 
csupán 400 millió az a kár, ami a 
zsáktolvajlós folytán a vállalatot
érte. Fuchs Adolf védője, dr. Sán
dor László a kár fedezésére 700 mil
liót ajánlott fel s így valószínű, 
hogy a malom igazgatósága

'visszavonja feljelentését, 

annál is inkább, mert sok jel arra 
mutat, hogy a visszaélések elköve
tésének lehetőségét a hiányos ellen
őrzés is előmozdította.

Ballon János előtt különben vasár
nap kihirdették a letartóztatásáról 
szóló végzést, s ma átkísérték az 
ügyészség fogházába.

ben kérték, hogy a rendőrség 
a fővárosban is indítsa meg__________ .____ _  a 
nyomozást mert egyes olyan 
tanúvallomások hangzottak cl, 
hogy a tettes — állítólag — 
Magyarországon, illetve a fő

városban bujkál.
Az értesítés után a főkapitányságon 
nyomban megindították a nyomo
zást, sokszorosították a beküldött 
fényképet, amelyeket azután szét
osztottak a detektívek között, hogy 
jrazzlák alkalmával könnyebben 
felismerhető legyen az állítólagos 
tettes. Az eddig megfigyelésnek 
azonban még nincs eredménye. Így 
tehát igen kétséges, hogy a vörös
hajú gyilkos Budapesten bujkáljon.

• CSAK AZ ,, tTern IT VEDSZOVAL JELÖLT LAP V4LDDI, 
CTWMtMitWK HATSCHEK

Huszonhárom lakást kifosztott 
egy ál-báró, aki huszonhárom 
menyasszony szivén keresztül 

jutott a lakásokba

az utóbbi 
feljelentés 
szélhámos

úri ia-

Vasárnap reggel a Lendvay uccai 
villanegyedben kézrekerült egy 
veszedelmes kalandor, akit már hó
napok óta liajszQlt a rendőrség. A 
főkapitányságra ugyanis 
hónapokban egész sereg 
érkezett egy vakmerő 
ellen, aki egymásután

kifosztott huszonhárom 
kast.

A szélhámosról adott egyező sze- 
mélyleirás alapján megállapította 
a rendőrség, hogy a sorozatos la
kásfosztogatásokat egy Bokor Ernő 
nevű rovottmultú betörő követte 
el. aki „eseteinél** detektívregénybe 
ilő furfanggal operált. A jómeg
jelenésű, elegáns Bokor igyekezett 
megismerkedni úri házaknál szol
gáló szobaleányokkal, szakácsnők
kel és nevelőnőkkel, akikkel

elhitette, hogy báró és nyugal
mazott huszártiszt,

A leányokat megszédítette a jól 
hangzó név és csakhamar bizalmas 
barátságba kerültek a fiatalember- 
,rel> aki házasságot ígért és meg is 
látogatta őket. Az ilyen látogatá
soknál azután kiszemelte a terepet 
és megtudta, hogy a házbeliek mi
kor nincsenek a lakásban. Ebben 
az időben azután moziba invitálta 
alkalmi barátnőjét. Átadott a

összeszedett 
tárgyat, elszállította biztos helyre 
azután óvatosságból, nehogy a 
leány megunja a mozit és időnek- 
előtte hazamenjen, a betörés után 
maga is a moziba ment, végignézte 
az előadást, ahonnan hazakisérte a 
kapuig a hölgyét. A vakmerő szél
hámos legutóbb Somló Vilmos vál
lalati igazgató Szeinélynök uccal 
lakását fosztotta ki hasonló módon. 

Bokort már hónapok óta kereste 
a rendőrség, míg végül ma egy 
detektív felismerte a Lendvay , uc
cuban és előállította a főkapitány
ságra. Bokor itt beismerte a betö
réseket és bevallotta, hogy

éppen „munkában** volt, mikor 
elfogták.

Megismerkedett ugyanis egy Lend
vay uccuban lakó mérnök német 
nevelőnőjével, akinek mozijegyet 
vitt, hogy eltávolítsa a házból, mert 

vasárnap este akarta kifosztani 
a mérnök lakását.

Halálra oázolía w tolató moalony 
HémBtii János topolyai állomástoBokot

Vasárnap délelőtt telefonon érte
sítették a mentőket, hogy a Nyugati 
pályaudvarra befutó bácskai sze
mélyvonaton egy vasúti baleset 
súlyos sérültjét hozzák a fővá
rosba és kérték, hogy a mentők 
szállítsák a Rókus kórházba.

A jelentés szerint Németh János, 
Topolya község állomásfönöke a 
súlyos sebesült. Némethct szomba
ton délután szerencsétlenség érte 
a topolyai állomáson. A vasúti sí
nek között végezte munkáját es 
nem vette észre, hogy egy tolato 
mozdony közeledik feléje. A moz
dony vezetője az utolsó pillanatban 
meglátta az állomásfőnököt, sípolt, 
mire Németh ijedten cl akart sza
ladni a mozdony elől, ez azonban 
nem sikerült neki.

Abban a pillanatban ugyanis, 
mikor el akart ugrani a sínekről.

HIIL WBGEKER •JSSS.H’
Segítsél!8 *"181’^"1!

Egy azeroncsótlen flótós szerencsójo, 7 fel-.

Niholus Koline 
a francia Chaplin 

felléptével;

leánynak egy előkelő mozijegyed 
azzal, hogy csak üljön be a moziba 
és várja meg őt.

Míg a barátnő a moziban várt 
a légyottra, 
fosztotta az

addig az álbáró ki- 
őrizctleuül hagyott 
lakást.
minden mozdítható

^LrvrCrv;

megbotlott. J
elesett ós mire újra felkelt a. 
földiül, a mozdony oly közel 
volt hozzá, hogy a gép elejére 
szerelt életmentökésziilék el. 
kapta és több helyen beszaki-' 

tóttá a fejét.
A mentők a jelentés alapján kivo
nultak a pályaudvarra, autóba' 
emelték Némethct és elindultak' 
vele a Rókus kórház felé. Mielőtt 
azonban a kórházba értek volna.

a szerencsétlenül járt állomás
főnök az autóban kiszenvedett.

Holttestét a mentőautón a Szvete. 
nay uceai hullaházba szállították. 
A hatóságok vizsgálatot indítottak 
annak megállapítására, hogy a ha- 
láiosvégíi szerenesétlensogert kit 
terhel a felelősség.

Uolf mintámhoz s EMIIM Előadások hétköznap: negyei 6,fél 8' fél 10 órn!íOf liBH



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1926 október 11.

HÍREK
— JBűcbű 8 Franzstadtbau. Va

sárnap hajnalban hangos zsivaj 
verte fel álmából a franzstadti szi
szeket. Délben már pa.pir.tromblták, 
fakerepelők, gumisipok, fakanalak 
arzenáljával fegyverzett jasszok in
dultak rohamra a ferencvárosi bú
csú hőig yközönségének szive ellen. 
A támadást itt-ott fokozták a mé
zeskalácshuszárok vagy csokoládé
bombák felvonultatásával, amelyek
nek meg is volt a hatása. Az ezer- 
kilencszázhűszonhatos f ranzstadti
búcsú Liliomjai és Julikat most is 
megtalálták egymást és ki tudja — 
bsi ferencvárosi szokás szerint —, 
mennyi bicskázással végződött vol
na az induló szívok szép szerelme, 
ha az őszi ég jónak nem látja be
avatkozni. Három óra tájban óriási 
záporeső verte végig a fr.anzstadti 
vccákat, amelynek még a legedzet
tebb hadfiak, cselédek és jasszok 
sem tudtak ellenállni. Pillanatok 
alatt Képtelenné vált a búcsú és es
tefelé, mikor kiderült az ég, már 
késő volt, az eső elmosta a Eerenc- 
város jókedvét, mely akkor semmiért 
vissza, mikor klgyultak a. mézeska
lácsot és vésettpoharas sátrak lám
pái, melyek már csak az ezerkilené- 
fizázhuszonhatos franzstadti búcsú 
bukásának szemaforjai voltak.

— A Szepesi Egyesület díszközgyűlése. 
Vasárnap fennállásának ötvenéves év
fordulóját ünnepelte u Tiszti Kaszinó1 
helyiségében a Szepesi Egyesület. Há
tterem Pál dr. udvari tanácsos elnöki 
megnyitója és Farkas Győző ünnepi be- 

’széde után Csáky Károly gróf honvé
delmi miniszter a magyar kormány ne
vében üdvözölte a jubiláló egyesületet. 
fíartos miniszteri tanácsos, dr. Je
szenszky I’ál, Jc.hász Andor a Kúria el
nöke felszólalása után az üdvözlö- 
boBzédeket a Szepesi Egyesület alelnökc, 
partba Richúrd, a kormányzó kabinet
irodájának főnöke köszönte meg.

—- Eltemették az öreg Kóczé. An
talt Vasárnap délután zuhogó eső
ben kísérték ki utolsó útjára a ma
gyar cigánymuzsika nagymesterét: 
az öreg Kóczé Antalt. A ravatal a 
kerepes! temető halottasházában 
volt felállítva, ahol a nagy eső el
lenére is többszáz ,főnyi tömeg gyűlt 
össze, hogy búcsút mondjon az öreg 
prímásnak. Az egyházi szertartás 
után megindult a szomorú menet a 
nyílt sirhoz, ahol híres bandájának 
gyászmüzsikája mellett elhantolták 
az öreg Kóczé Antalt.

— Nőmet győzelmek a lovasmérkőzé
sek harmadik napján. Vasárnap ját
szódik lo a Nemzeti Lovarda Egylet ál
tal rendezett nemzetközi lovasmérkőzé
sek utolsó küzdelmei. A mérkőzést 
Horthy Miklós kormányzó és szépszámú 
közönség nézte végig. Részletes ered
mény a következő:

Díjugratás: R kategória (handicap): 
.1. Báró Lángon. 2. Kánya Antal. 3. Gróf 
Görz.

Díjlovaglás C kategória: 1. Báró Lán
gén. H. 2. Stoischeff Vladimír, Dodra- 
madjev Vladimír.

Díjugratás H kategória: 1. W. Spill- 
her. 2. Binder Ottó. 3. Cseh Kálmán.

Hölgyek bajnoki versenye. Díjugra
tás. R kategória: L Gróf Almássyné. 2. 
Habik Károlyné. 3. Fayer Sándorné.

Vasárnap a mérkőzések be te fejeződ
tek ós a dijakat is kiosztották.

— Elfogták a herettyónjfaiusl be
törőket. Berettyóújfaluban pár nap 
előtt betörtek Tóth Márton borkereskedő 
főuocai üzletébe, ahonnan több millió 
értékű árut vittek el. A csendőrség és a 
Debrecenből Berottyóujfaluba órkozett 
detektívek rövid nyomozás után Dajka 
Gyula, Dajka Gyuláné é6 idősebb Dajka 
Gyula személyében ráakadtak a tette
sekre. Idősebb Dajka, még mielőtt elfog
hatták volna, elmenekült. Dajka Gyulát 
én feleségét a debreceni rendőrségre ki
sérték.

Corvin bútor csarnok 
megnyílt I — Célunk elismert oztalosme-terek 
készitménicit (nem nyári áru) riialotro kéaz- 
K5nxátbon a közönség rendelkezésére aocsátahi.

:állításunkat salát érdekében tekintse meg, 
csak DohAny wccr 30. i«lm alatt.

fúFEUGEN SUE izgalmasan érdekes regénye

Csütörtökön ül össze a Ház
Scitovszky Béla házelnök ma megteszi az intézkedéseket 

a nemzetgyűlés összehívására
Ellenzéki körökben megütközéssel vet

ték tudomásul azokat a híreket, amelyek 
szerint, a nemzetgyűlés összehivása elha
lasztódik október 19-ére. Ez a hír — mint 
Bethlen István gróf miniszterelnök kör- 
nyezetéböl értesülünk •— legalább is(- 
egyelőrc alaptalan, mert

Illetékes helyen még nem állapít- 
tották meg a nemzetgyűlés össze

hívásának terminusát.
Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke 
.gombai birtokáról hétfőn érkezik vissza 
Budapestre és azonnal érintkezésbe lép 
Bethlen István gróf miniszterelnökkel. 
Bethlen István gróf és a házéin ök ta
nácskozásától függ, hogy mikor tartja 
a nemzetgyűlés a nyári 6zünet utáni 
első ülését.

— Rassay a Józsefvárosban. A 
Józsefvárosi Belső Demokrata Kör 
október 12-én tartandó nagy poli
tikai vacsoráján Rassay Károly, a 
Független Nemzeti Demokrata. Párt 
elnöke is jelen lesa és beszédet 
mond.

— Eljegyzés. Krausz Rózsát, 
Krausz Ede, a 8 órai Újság főtiszt
viselője és neje Dauer Janka leá
nyát, eljegyezte Kálmán Andor fő
városi kereskedő. Minden külön ér
tesítés helyett

— A Holzer-Bedő lovaglás ügy
ben ma, hétfőn ül össze a becsület
bíróság. A polgármesielválasztás
ból kifolyólag — mint ismeretes —-, 
lovagias ügy merült fel Holzer 
Sándor női divatkereskedő és Bedő 
Mór dr. ügyvéd között. A két fél se
gédei vasárnap tárgyaltak ez ügy
ben és elhatározták, hogy mai be- 
csületbiróságot hívnak össze.

— Népszerű osztály a Petőfi Sándor 
uccában. Érdekes újítást vezetett bo a 
László és Fekete cég, melynek a Petőfi 
Sándor ucca 14—16. szám alatti üzletét 
dús választékú raktáráról é3 olcsó árai
ról előnyösen ismeri a közönség. Most 
nyitották meg a cég képszerű osztá- 
lyát“, ahol nagymennyiségű kitűnő árut 
és maradékot bocsájtanak rendkívül ol
csó áron a közönség rendelkezésére, hogy 
a kevésbé módos vásárlók számára is 
könnyen hozzáférhetővé tegyék a diva
tos öltözködést Az emeleti bolthelyiség
ben lévő népszerű osztály feljárata köz-, 
vetlonül a Petőfi Sándor uccáról nyílik.

— Kunz Jenő emlékezete. Az 
Első Magyar Részvény Serfőződe 
Kunz Jenő emlékezetére Glück Fri
gyes elnöklete alatt tegnap igazga
tósági ülést tartott. Az emlékbeszé
det Glück Frigyes tartotta s indít
ványára az igazgatóság az elhunyt 
emlékét jegyzőkönyvileg örökítette 
meg és a közgyűlésnek hasonló 
szellemű indítványt tesz.

— Köszönetnyilvánítás. özvegy 
Heusterberg Ferencné hálásan köszöni 
mindazoknak, különösen a Király Szíu- 
ház igazgatóságának, a M<AE .és a fővá
rosi sajtó képviselőinek, akik a hirtelen 
végétért férje, a kittinő artista — Ar- 
mand — tóm ötösén őt őszinte részvétük-1 
kel felkeresték.

— Delniár Valter győzött a tiszántúli I 
autóversenyben. A Tiszántúli Autómo-! 
bilklub vasárnap rendezte meg országos 
•autó- és motorkerókpárversenyét. A ver
seny startja Debrecenben volt. A 15 ki
lométeres országúti gyorsasági verseny
ben 158 kilométeres átlaggal Dolraár 
Valter győzött. A 4 kilométeres homok
verseny legjobb idejét Színi János fu
totta.

Az egységes párt vezetősége köré- 
ben úgy tudják, hogy a tervezett 
terminus: október 14-lke nem vál

tozott,
és igy minden valószínűség szerint Sci- 
tovszky Béla házclnök a Bethlen István 
gróf miniszterelnökkel hétfőn folytatott 
tárgyalás utáji azonnal megteszi a szük
séges intézkedéseket aziránt, hogy

a nemzetgyűlés csütörtökön, október 
14-én megtarthassa első formális 

ülését.
A csütörtöki illésen csak „a további 
teendőkről'' intézkednek, az első érdem
leges ülés pénteken lösz, amikor is előre
láthatóan még nem a felsőházi törvény
javaslat, hanem' vatoniííyen wás kisebb 
javaslat lesz napirenden.

Időjárás. A Meteorológiai In- 
^ézet vasárnapi jelentése szerint az 
időjárásban némi hösüllyedés, való
színű növekedő felhőzettel.

— Titokzatos módon eltűnt egy gyógy- 
szerésztanhallgató. Vasárnap délelőtt a 
főkapHáuyaág eltűnési osztályán beje 
lentette Rózsa Dezső, a Magyar Folyam- 
-s Tengerahjózási rt. hajóskapitánya, 
nogy öccse Rózsa Imre, a gyógyszeré
szeti tanfolyam hallgatója néhány nap
pal ezelőtt eltűnt. A 22 éves fiatalember 
eltávozott Nagytétényben, az Ó-ucca 28. 
számú házban levő lakásáról és azóta 
nem ad életjelt magáról. A bejelentés 
alapján megindították a nyomozást.

— Motorkerékpá rszeren esetlenség 
a zökkenős országúton —- két sebe
sülttel. A vasárnapra virradó éj
szakán Pcstszentlőrincről a főváros 
felé igyekezett motorkerékpárján 
Zsinkay Ferenc 27 éves magántiszt
viselő és Némétli József egyetemi 
hallgató. A kerékpárt Zsinkay ve
zette, Németh pedig az pldalkö'csi- 
ban foglalt helyet Alig értek ki; 
Pestszentlőrinc határából, mikor a 
köves, rázós országúton egy zökke
nés következtében félre ugrott a 
gép első kereke ós motorkerékpár! 
az út szélén fölhalmozott kőrakás
hoz vágódott. A következő pillanat
ban Zsinkay és Németh széles Ívben 
kirepültek az ülésből és véresen te
rültek el a földön. Közel negyed
órán át feküdtek eszméletjenül az 
országúton, amíg a járókelők rájuk 
akadtak és értesítették a mentőket, 
akik azután a Szent István kórház
ba. vitték a két súlyosan sebesült 
fiatalembert, A rendőrség vizsgála
tod indított annak megállapításá
ra, hogy a rázós, zökkenős országút 
miatt történt-e a baleset, vagy pedig 
Zsinkay vezette a megengedettnél 
sebesebben a motorkerékpárt.

— Gundel állatkerti vendéglője 
egész télen át nyitva vau.

— Ne felejtse el, hogy az ü.i osztálysors- í 
játék húzásai már szombaton, 18-án kezdőd- I 
nek! Vegyen tehát még ma egy sorsjegyet 
a Kiss bankházban. Kossuth Lujos ueea 1. 
Telefon: József 1.54—92.

— Magyar Királyi Folyam- és Tengerha
józás! Részvénytársaság közleményei. A 

I telicrámforgalom kibővítése. A .Magyar Ki- 
t rályi Folyam és Tcngorbii.iózá'si , Részvény
társaság igazgatósága közli, hogy a téhor-

I árufelvételt nz áruforgalom számára már 
i megnyitott állomásokon kívül f. évi októ-

bor hó Lótól kezdődőiig y következő állo
másokon is megkezdi: l>ngolbart6zell, Nie- 
dorrano, Wescnufwr, Obermiihl. Neuhaus, 
Aschnch, Brandsatt, Wilbering, Mauthau- 
sen. Wallsee, Grein, Ibbs, Poonlarn. Wrift- 
riogg. M«lk. Spltz. Stein, Korneubarg, Nuss- 
dorf, Wien Stadf (Donnukanal). Dévény 
(Pevin). Piszke. Harta. Ordas. Úszód, Ér- 
bokceanád. Bestián (Batina). Zombor. Apá
tia. Ilok, Beograd (Duna). VelikoGradiste,

Magyar királyi Osztálysorsjáték
Legnagyobb nyeremény

111 sW I
Húzás már ehéten!

Vásároljon sorsjegyet mielőbb

a m. klr. Osztálysorsjáták físlárusitójánál
Budapest, 

V!., Vilmos csúcsár ut 5.
Távirati cím: 1TTNYER. Teipfón: 87-43, 
Negyed sorslegy Fél sorsjegy Egész sorsjegy
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„KRUPP" iiber ALLES!!

/

Meinl-íea

„KRUPPc,-féIc regisztráló és ellenőrző pénz
tárgépek! A modern technika mesterművei! Tel-- 
jes befejeze't, tökéletes konstrukciói Világhírű 
KRUPP-anyag! Világhírű KRUPP-munka i Ora- 
tcclinikai precizitást 40%-al nagyobb súly és 
ennek megfelelő többszörös é etiartam. nemkü
lönben pedig hasonlithatlan üzembiztonság. Gy Sri 
nagy garancia! Olcsó áraki Előnyös részletfize

tési kedvezmények!
KRUPP-féle regisztráló és ellenőrző pénztárgépek 

tarjösztéii vállalata
Reglster péi.zfárgéplavitó vállalat: Budapest, V' 

Széchenyi ucca 3. Telefon: Teréz 80—00.
Magnetó Separator r.-t.. Budapest V. Vörös

marty tér 4. Telelőn: Teréz 94—50.
M dern Javító milhel 1 Elsőrendű műszerészek 1

gyári óriian
RÉVÉSZ KAROLY
VI, Vilmos császár út 35. sz

TELBFO.NSZAM : 968 -55.

a paplangyártás terén 
Sok évi kísérletezés és tapasztalat után 
különféle speciális módszerünk fölhasz
nálásával sikerült az „IDEÁL paplanok*'' 
minőségét, különösen könpyüve tennünk 
és azokat mar ily óllupotban liozznk 

forgalomba. „

Ideál paplangyár
IV., Knmermaysr KAroly ucca 1 sr.

Br.haM ísllr. flllínyjoni szemináriuma
léüDöhhti iói’koldra; jogi, ügyvédi, bírói vizsgákra, állam- 

azámvjfejre államvizsgák, középiskolai kéttőr- 
____ könyvvitelre iiDOhavl részlet. Közpo.i 1 intézet 
■ggSB KArolF « •«. ( t elefon: L. 063—50.)



Budapest, 1926 október 11. HÉTFŐI NAPLÓ 7

SZÍNHÁZI 
IÍIHIV SZÍNHÁZ MOZI

ÁLPÁR GITTÁTÓL, a
Berlinbe szakadt kiváló 
magyar énekesnőtől kapta 
e sorok írója ezt a levelet: 

Kedves Barátom! Ne ha
ragudjon, hogy eddig még nem ad
tam életjelt magamról, de olyan 
őrült sokat dolgozom, hogy azokról 
■feledkezem meg, akikről a legke
vésbé szabadna meg feledkeznem.
De ami késik, az nem múlik és lát
ja, hogy több oldalas levelet írok 
magának. Rengeteget dolgozom — 
írja egy helyen Alpár Gitta ed
dig hétszer énekeltem és e héten is
mét háromszor vagyok kitűzve. Le
szerződtem egy nagy amerikai gra- 
mofóngyárhoz és a jövő héten kez
dek ott is dolgozni. A színháznál 
nagyon szeretnek és becsülnek. A 
kollégáim állandóan „jó reggelt,t- 
tel fogadnak és Pattiéra, akivel 
egyébként gyakran énekelek (ha le 
nem mond), büszke, hogy velem 
félig-meddig magyarul társaloghat. 
Szóval terjesztem a mi dicső nyel
vünket. Legközelebb többet írok. 
Szívélyesen üdvözli Alpár Gitta.

Jean Gilbert német zeneszerző 
tiltakozását jelentette be a „Hajtó- 
vadászatí1 pesti bemutatója ellen

A Városi Színház erősen készül Mar
tos Ferenc és Muszka Jenő „Hajtóvadá
szat" című operettjére, amely egészen 
különös, és a színházi világban szinte 
egyedülálló bonyodalmakra adott al
kalmat. Az operett, amelynek prima
donna szerepéről rövid idő alatt a két 
legjobb pesti primadonna, Péchy Erzsi 
és Kosár y Emmy mondott le és most 
Harmath Hildával az élén kerül a kö
zönség elé, így peches órában született. 
Most

Jean Gilbert kiváló zeneszerző pesti 
megbízottja utján tiltakozását jelen- 
tette bo a . ................Hajtóvadászat előadása 

ellen,
Ferenc 

bőszéit©

az UFA a 
Faust után?

irt

na-

Már a második hete játssza szakadat
lanul zsúfolt házak előtt az UFA Film- 
színház Goethe örökértékü müvének, a 
Faustnak filmváltozatát. Az UFA ezt a 
műsorát olyan pompával és apparátus
sal állította ki, amely a reprezentálás- 
bán mindig az első helyen haladó UFA- 
nál is szokatlan méretű. Most, oligy az 
I FA kénytelen levenni a műsoráról az 
idei legnagyobb sikerét a Faustot, jog
gal kérdezehtjük, hogy milyen műsor 
követheti ezt a monumentális filmet, 
amely nem fog esést jelenteni az UFA 
művészi grafikonjában.

A két filmet, amelyeket Pásztor Béla 
igazgató alkalmasnak talált arra, hogy 
a Faustot kövesse, szerencsés kézzel vá
lasztották lei, Az egyik UFA szuperfilm 
elme

nistámmal, Huszka Jenővel, aki annyi
ra hű volt hozzám, hogy

más szövegkönyvéhez még nem 
zenét, csak az enyémhez.

Huszka, aki engem ilyenformán
gyón hazavárt, természetesen újra fel
vetette az együttdolgozás gondolatát. 
Témákról beszélgettünk, arról, hogy mi 
„fekszik1* neki a legjobban és ekkor ku
riózumképpen megemlítettem a Hajtó
vadászat meséjét. Ez annyira „megfog- 
ta“ Huszkát, hogy semmiesetre sem 
akart tágítani ettől. Levelet írtam Gll- 
bertnek, aki a

legnagyobb udvariassággal lemon
dott a Hajtővadászat zenésltési jo

gáról, Huszka javára.
Ezek után igazán nem értem, hogy 
Jean Gilbert nevében miért tiltakoznak 
az operett előadása ellen. Egyetlen le
hetőség az, hogy

Jean Gilbert lemondásáról nem érte
sítette színházi képviselőit,

akik természetesen tudtak előzetes szer
ződésünkről.

—• A Hajtóvadászat orosz miliőben 
játszódik. Inkább daljátéknak lehet ne- í 
veznl, mint operettnek, mert drámai 
erejű cselekménye nélkülözi azokat a 
sallangokat, ami a mostani görlös, re- 
viis operetteket díszíti. A cselekmény 
háttero a végtelen, melankolikus orosz 
hósivatag, a meg-megújuló orkán, 
melynek előterében egy fiatal, szép, ár
tatlan leány szerelmi kálváriáját járja. 
Hajtóvadászat folyik egy leány ellen a 
pusztai kastélyban és amint a vadat 
űzik, kergetik, úgy hajtják a bűn felé 
a fiatal leányt, aki végül össze roppanja 
megszökik a kastélyból egy fiatal, köny- 
nyclmü gárdatiszt társaságában ...

— Megvallom, hogy a főszerepet első
sorban Péchy Erzsinek szántam, aki
nek bája, drámai ereje és énektudása 
feltétlen kellett éhez a szerephez. Péchy 
londoni szerződése 'miatt fájó szívvel 
mondott le az operettről, amelynek fő
szerepét most a fiatal Harmath Hilda 
kapta. Remélem, hogy ez a fiatal szí
nésznő most éppen úgy mint
ahogyan Péchy Erzsi első lett a Lili bá
rónővel.

ALARM,
amely egy izgalmas színházé g és hereié
ben lejátszódó romantikus szerelmi tör
ténetet tárgyal.

Az UFA csütörtöki premierjének má
sik attrakciója francia film. Sacha 
Guitry, a híres francia szinészíró készí
tette a film scenáriumát, amelynek

KAMÉLIÁK
címet adott. Ez a film ikertestvére a hí
res „Kamcliás hölgynek", amelynek fő
szerepét Monté Blue és Maria Prcvost 
játsszák.

Már most jelenthetjük, hogy az UFA- 
nak ezt az elegáns műsorát, a Fausttal 
teljesen egyenrangú nagy film köveit. 
Az UFA két hét múlva mutatja be La- 
gerlöf Zelma nagy regényének, a

JERUSALEM
nek filmváltozat át, amelynek főszerepét 
C'onrad Veidt alakítja.

Helyreigazító nyilatkozat
Gróf Degenfeld Imréné nem volt 

táncosnő, hanem drámai színésznő 
és egy budapesti orvos elvált fele
sége akkor, amikor gróf Degenfeld 
Imre nőül vette. A házasság több 
mint 10 évvel a Fedák Sárival való 
összeköttetés megszakítása után 
jött létre, szó sem lehet tehát ,.Dac
ból váló nősülésrŐl“. 
zasságkö télkor már 
gyontalan volt, neje 
gyónnál rendelkezett, . , 
abban emésztődött fel, hogy a gróf
nő a családjától teljesen elhagyott 

' grófot sajátjából volt kénytelen 
■eltartani. Valótlanság az, hogy a 
' grófnő „megszökött" volna férjétől. 
■ Ellenkezőleg a legnehezebb hely
zetben is híven kitartott mellette 

I és együtt éltek 1924 május 10-ig, 
| mikor a grófot öccse neje tudta és 
| beleegyezése nélkül — elmegyógy- 
I intézetbe vitette. A gróf egyálta
lán nem roncs, szanatóriumi magá
nyában most is a legjobb egészség
nek örvend s nejével állandó barát
ságos érintkezést tart fenn.

Gróf Degenfeld Imréné.

mért Martos 
témáját vele 
után

az operett-librettót . _____  „
zenésltés céljából.

Martos tehát azzal, hogy Huszkával ké
szíttette el a zenét, szei*zŐdésszegést kö
vetett el, amihez Jean Gilbert semmi
esetre som járulhat hozzá.

Az afférban legjobban érdekelt Mar
tos Ferenchez fordultunk felvilágosí
tásért, aki azonban a vasárnap délelőtti 
órákban még nem volt értesülve az ese
ményekről.

Martos Ferenc
a kiváló librettlsta a következőket uion-

a Haj tó vadászat 
meg és elkészülte

nekl kötötte lo

A HÉTEN AZ EGYIK ESTE 
megnéztem a Fővárosi Ope
rett színházban a Jedermant, 
amit Sebestyén Mihály mis
kolci társulata Gellert Lajos

sal kiegészítve játszik esténként. A né
zőtér majdnem télve volt, a páholyok 
zsúfolva, sőt a kakasülökre is jutott 
azokból,, akik méltányolni tudják Hoff- 
mannsthal költészetét és — és ennek a .---------- ------------------------------ -
buda-miskolci társulatnak hatalmas dotta: 
produkcióját. Halálos csendben, lélekzct | — a Lili bárónő premierjekor Svájc-
fojtva hallgat Iák a költő szimbólikus i bnn tartózkodtam. A siker bíró ide is 
dikcióita lét és nem lét kérdéséről, nem Eljutott és ekkor kért fel Jean Gilbert, 
is gondolva arról, hogy a színház derék hogy készítsek neki egy szövegkönyvet. 
igazgatója a színfalak mögött ugyan
erről gondolkodik. Most, hogy Jeder- .
mann utolsó előadásai telt házak előtt tódott és mivel ti kommün miatt 
folynak le, megírhatjuk, hogy a közön- ' tudtam hazajönni, örömmel 
ség, sőt a sajtó is későn vette észre a « kl.úló ■^-■■■o™-
fövárosi színházi kultúra legmüvészibb vaj való együttdolgozásra. Elmondtam 
teljesítményét, későn jött el a Jcder neki a Hajtóvadászat témáját, amelyért 
mann előadásaira, amelyekre a közön- :•------ * -----’ . .......

A Marinka komponistája már akkor 
is a legjobb német nevek közé számi- 

‘..’t nem 
ragadtam 

meg az alkalmat a kiváló komponista-

mann előadásaira, amelyekre a 
ségnek az elmúlt hétig tanúsított kö
zömbössége miatt igen nagy összeggel 
fizet rd a miskolci társulat.

•
A VÍGSZÍNHÁZBAN 

igen olőrehaladtak az új Gals- 
worty-darab próbái. „The Sil- 
ver Box" a háromfelvonásos 
színmű címe, amelyet „Ezüst 

kazetta" címen fordítottak magyarra. 
Az Ezüst kazetta John Ghalswortliy 
egyik legérdekesebb műve, amely az an-1 
goi családi élet félszegségét és a rend
őrbíróságot figurázza ki. A női fősze- . 
ropben az idei szezónban először Varsó-, 
nyi Irén lép színpadra, aki a darab fő- 
szereplőjét, a megvádolt, do ártatlan 
takarít nőt játssza. Galsworthy darab-j 
jábnn Lukács Púi, Somlay Artúr jut 
jelentősebb szerephez, míg a konzerva
tív angol házaspárt Góth és Góthnó ala
kítja.

már

ő annyira lelkesedett, hogy azonnal a 
zeneszámok elkészítéséhez fogott. Köz
ben elfoglaltságom Berlinbe szólított és 
így a távolság miatt

a közös munka megszakadt.
>— Tolt-múlt az idő. Hazajöttem. Itt

hon találkoztam régi, kedves kompo

Vígszínház
Minden este

Csütörtökön 25>ödször I

A Noszty fiú esete 
Tóth Marival

A NEMZETI SZÍNHÁZ A 
Szerelem órája bemutatójá
val elégtételt adott Baurdet-

nak akinek a „Rabnő“-jét a 
rendőrség klparaacsolta a Magyar 
Színházból, holott ez a legelőkelőbb kül
földi művészek interpretálásának aján
lásával jött hozzánk. Holtai Jenő Bour- 
det hű fordítója, aki immár a francia 
író harmadik darabját ülteti át ma
gyarra, igen büszke arra, hogy a Bour- 
det éppen a Nemzeti Színháztól kapott 
elégtételt, nem is szólva a közönségről, 
amely a francia színműnek lelkesen 
tapsolt a premieren. Kér csak az. hogy 
a Nemzeti Színház tagjai nem értették 
meg teljesen Bourdot intencióit.

- Jedermann. Az a nagy siker, nwlyet 
Hugó von HoKmunnstal nagyszerű költő 
misztériuma, a „Jedermann u Jővnroai 
Opcróttszinházban aratott, arra indította 
Sebestyén Mihály Igazgatót, hogy n»r 
Országos Katolikus nagygyűlésre való te
kintettel i» fenséges müvet még k^twar 
előadja. A „Jedermann e szerint a már 
Ismert kitűnő együttessel. Molnár Aranká
val és Gellért Lajossal az élén, íua hétfőn 
és holnap, kedden este is színre kerül a Go
városi Operctszinbázbau. Az 
Pét Vér Judith. a szegedi színház volt ki 
tűnő hősnője Játssza. - Jegyek a színház 
pénztárában s a jegyirodákban kaphatók-

Sorozatos táblás házaki

A legszebb zene, a legjobb 
darab, a legragyogóbb elő
adás, a legfényesebb kiállítás: 
a legnagyobb siker

Mikszáth—Harsány! 
páratlan sikerű 

vígjátéka

.CirkuszherceÉnő
a Királyszínházban

DÉCSI MOZI
Előadások : 4, «. 8, 10

CAPITOL
ElŐadéfok: 5, V»9, ’/dO

Ax óriási siker fi tnűBOr;

KAROLD LLOYD I Az oroszlánKetrecben
•yX"'* ,l, | Brwuro. n.t, l»,.nd.tr.l!t„, » Mr.

A gróf a há
téi jcsen va- 
ázonban va- 
mely vagyon

Tomboló silcer

A

színháznyitó műsora a

Pelikánban
(IV. Jókai tér 10) 

Kezdete este 8 órakor 
TELEFONSZÁM : TERÉZ 59-99. SZÁM
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Két kabaré premier

Royal Orfeum
7 'A lloyal Orfeum kissé; elkésve mutatta 
bo októbeir műsorát. A műsor közép
pontjában Török Rezső katona-darabja 
a „Mari katonája" áll. A régi, jr.ár- 
jnár feledésbe mér ült múlt kedvesen 
karakterisztikus cmléko kisért ebben a 
mulatságos egyfelvonásosban, urnit ün
nepivé Herky Lili asszony fellépése 
avat. Dezsőfly László végre nagyszerű 
szerephez jutott, Dénes Oszkár ötven 
szavával is Inillirozott ebben a kis já
tékban, amelyben nagyon tehetségesen 
képviselte a humort a kis Holt cs a 
fiatal Keleti László. A műsor kisebb 
nagyobb jeleneteiben Szokottul Olly. a 
iegszőkébb és lcgtánensabb primadonna, 
a kedves Kerékgyártó Olga, a nem 
•léggé foglalkoztatott Keglevich Ma
rietta, egy uj azinésző: Hollós Juci, 
majd Kabos Gyula, Antid Béla, Lengyel 
.Vilmos tetszettek a közönségnek. So/fi 
Jlermin uj kupiéi, a b'/un/ry-növorek 
groteszk táncszámai és a f Plattá Kid- 
dieselt most is frnppirozták a közön
séget.

Régi Apolló a Pelikánban
/' ’A régi Apolló gárdájának két igaz 
patája, Herceg Jenő és Kővári Gyula 
meleg szavakkal és majdnem könnyes 
szemmel nyitották meg a Régi Apolló 
helységében a műsort. A kis darabok, 
magánszámok, énekszámok során gyak
ran jutott cszüijkbc a régi fénykorában 
lévő Apolló, de hogy ennek tradícióit 
nem száz százalékban tudta beváltani a 
derék gárda, annak rajtuk kiviül álló 
okaik voltuk. A két Boross Elemér ogy- 
felvonáeosuak, Lakatos László tréfájá
nak, Kővári Gyula, Köti Károly jele- 
'netoinek volt különösebb sikere — A 
'régi gárda, Kővári, Gyula. Heree.g Jenő, 
Z. Molnár, Újvári, Haraszti Miéi, 
Vidor, majd az újabbak: Sólyom Janka, 
Kondor Ibolya, Posner Magda, Taray 
ffrda alaposan megkacagtatták és köny- 
,'nyekre hangolták a közönséget.

S. Z.>

magyar sSíazI
Táblás házak mellett :

minden este

SZERETEK 
ECY 

SZÍNÉSZNŐT
Fodor László új vlgjátéka

SPORT
H Hungária és a Ferenc

város megosztoztak 
a bajnoki pontokon

Hungária—Ferencváros 2:2 (0:0) — Eldöntetlent 
hozott az'Újpest—111. fter. TVJIC találkozása is

Huszár (MTE). — 1000 in síkfutás Junior:
1. Sütő (MTE) 2 p 56.2 mp., 2. Goldmuun 
(MTK) 2 v 58.4 mp. - 4X100 m stafétafutáB:
1. MTK (Taubner, Kiss, Kövesi, Takács).
2. MTE, 3. MTE b.)

A középiskolai atlétikai oktatás 
bemutatója

A Testnevelési Főiskola vasárnap élőt 
kelő, meghívott közönség jelenlétében min 
tattu bo a középiskolai atlétikai oktatás 
mintáját. A főiskolu női és férd hallgatói 
a legnagyobb tetszés mellett mutatták be 
Misángyi Ottó atlétikai tanár vezetésével, 
az ifjúság atlétikai kiképzésének legalkali 
masabb módszerét.

Magyarország 10 kilométeres gya
loglóbajnoksága

A pénztár szünet nélkül nyitva

az előkelőség 
találkozóhelye

IV., Magyar ucca 5

Bútort
a legolcsóbban, óriási vá-
|b lar Lukácsnál,
lln RákOcil ut 18

(Bejárat Doh Íny ucca 15)

HUNBHRIA-UTI SPORTELEP
oktöber 17-én, vasárnap délután 3 órakor

Hontíriii-Aiiioteore....
nemz :tközi mérkőzés 

Előtte 1 órakor

Budai 33-asoK-SabarIa
1 osztályú ligamdrkőzés

Harmincezer főnyi közönség adott is
mét ünnepi kőrútét a magyar futball 
legnagyobb eseményének. Az MTK és 
az FTC felejthetetlen küzdelmeiből sar
jadt ki az egész világ által megcsodált 
magyar futballsport. És a két legna
gyobb magyar egyesület legénysége 
most Hungária és Ferencváros néven 
találkozott. Professzionalista játékosok 
nemes küzdelmét csodálta meg az a ha
talmas közönség, amelyet a szakadó eső 
som tudott elriasztani a magyar futball; 
ünnepi eseményétől.

A nyárias zivatar nagyon sokat ron
tott a mérkőzés szépségén, a küzdelem 
ennek ellenére, a futball minden szépsé
gét kifejzésro jutatta.

Zsarnóczay János biró sipjeléro a csa
patok a következő összeállításban áll
tak fel:

Hungária; Kropacsek—Kővágó, Ko
csis—Rebró, Kié bér, Nádler—Braun, 
Kitti, Orth, Fritz, Opata.

Ferencváros; Huber—Takács, Hung- 
ler—Miillcr, Bukovi, Obitz—Rázsó, Ste- 
csovlts, Pataky, Schlosser, Kohut. z 

A Ferencváros kezdi & *á lékot, de-Braun 
révén a 'Hungária vezeti az első támadást, 
mely Braun mellélövésével fejeződik be. 
Pataky gáncsolja Kővágót, de a szabadrú
gás eredménytelen. Kitti befutását rossz be
adással fejezi be,"majd Fritz lő 20 méteres 
szabadrúgást emberbe. A 15. percben rúgja 
Kohut az első komért, melyet Kropacsek 
újból kornerra ment. Kohut komorét Braun 
kifejeli. Rázsó ofTszeidről indul, s Kővágó 
nz utolsó pillanatban ment. Orth—Opata 
kombináció után Fritz kapja a labdát s 25 
méterről hatalmas lövést küld kapu fölé. 
Opata, majd Orth lövése alig kerüli el 
Huber kapuját. Takács faullojn Braunt, ki 
pbitzon vesz magának elégtételt. A Hun
gária fölényét Kohut lefutása szakítja meg 
d« Rebró kornerro szereli, melyet Kropa
csek tisztáz. Opata 25 méteres szabadrúgása 
kapufánál pattan vissza. Fritz, majd Braun 
lövése megy mellé. Rebró ismét komért vét, 
de Braun tisztáz. Opata szépen átmegy Ta
kácson s beadását Kitti szorongatott hely’ 
zetben alig lövi mellé. A Hungária kor- 
nere után Orth külső kapufalövésével ér 
véget a félidő.

Szünet után az első percben Takács hen 
cet vét a tacs-zászló közelében.

Opata szabadrúgását a beleszaladó 
Braun befejell. (1:0.)

Gól után a Ferencváros támad, de ered
mény telelnül. A Hungáriát Fritz hozza 
frontba, de gáncsolják, s a szabadrúgást 
ugyanő mellé lövi. Kohut beadását Kropa 
esek a tisztán álló Szteczavits elé öklözi, ki 
Kropacsekbo lő.

A II). percben Frltzet a tizenhatos 
kiízelőben faulttal akasztják meg, 
szabadrúgását Huber kiejti, s a 
résen lévő Opata begurltja. (2:0.)
Alig 2 pero múlva szabadrúgáshoz jut a 

Ferencváros, melyet Kohut emberbe lő.

A visszapattanó labdát ugyanő lövi, 
6 a vetődő Kropacsek keze alatt 

a kapuba jut. (2:1.)
A 18. percben komért ér el a Ferenc

város.

Rázsó kornere Obltzhoz kerül, ki 
félmagas, szép lövéssel kiegyenlít 

(2:2.)
Ezután mindkét csapat erősen küzd a 

győzelem megszerzésért. Fritz emberbe lő 
egy szabdrugást. A 34. percben a Ferencvá
ros ismét kornerhez jut, de Kiéber tisztáz. 
A sötétség mind nagyobb lesz, a a játék 
irama is alább hagy. Hungler luftja révén 
Braun kerül jó helyzetbe, de mellé lő. Kö
zépjátékkal ér véget a mérkőzés.

A mérkőzés kritikája
A mérkőzésről szólva megállapíthatjuk, 

hogy bár nem nyújtotta azt, amit az ország 
két legnagyobb futbnllcsapntának találko 
zásától vártunk, mégis fölötte állt az utóbbi 
ó.ek MTK-FTC mérkőzéseinek. A Hangá
rt nál a nagyobb technikai tudás, n Fe
rencvárosnál a nagyobb lendület jelentett

pluszt a csapat részére. A Hungária^ tech
nikai készültsége különösen az első félidő- 

! ben mutaktozott. mikor a mérkőzést köny- 
nyen a maga javára dönthette volna, vi
szont a Ferencvárosnak a második félidő 
ben volt egy 15 perces fölénye, mikor meg 
mutatna oroszlánkörmeit s kiegyenlítette a 
Hungáriu kétgólos előnyét.

A Hungária legjobb része kétségkívül a 
halfsor volt. Különösen Kiéber játszott ki
tünően, de másik két halftársa 6em maradt 
sokkal mögötte.

A Ferencvárosnál váratlanul rosszul ját-
• szott a halfsor. Bukovi sehogysem tudott 

Orlhal megbirkózni. A közvetlen védelem
ben Tunglcr kissé bizonytalan volt. A csa
társorban ismét játszott Pataky, de játékán 
meglátszott a hosszú pihenő. A Schlosser— 
Kohut szárnyat Rebró tette akcióképtelenné 
mig a Rúzsó—Szteczovita szárny nincs for
mában.

l’Jnest III, kér. TVAC 2:2 (1:1)
A III. kér. kezdi a játékot. A 19. percben 

i Schallor átadásával Jeszmás kiszökik, s a 
; tét álló bekk mellett megszerzi az első gólt
• A 111. kér. nehezen jut át a félvoua- 
i Ion, a két Fogl szilárdan áll a lábán. Lutz

lövése Szabó Jenőről kornerra jut, de Szi 
dón melló rúg. Jeszmás éles lövése kapu 
fölé jut. A 25. percben Haar lefut, beadá
sára Beticda és Drössler egyszerre ugranak 
s a labda Drösslerről a kapuba jut (1:1). 
Drössler jó labdát enged ki , majd Wil-. 
helm lövését fogja Remete.

Az óriási zápor miatt 3 percre megsza
kad a játék. A folytatásnál a III. kér. gólt 
ér el, de a biró handsz miatt nem adja 
meg. Újra kezdés után meleg, helyzet adó
dik az Újpest kapuja előtt. Skncrek kiszö
kik, de lövése kapufánál pattan vissza, s a 
visszapattanó labdát Horváth föló lövi. 
Skarek hosszan szökteti Haart, ki befutva 
fölé lő. A 10. percben Remete kornerre rúg 
egy veszélytelen labdái. A korner feiről- 
fejre megy, végre Boraányi berúgja (2:1). 
A 20. percben egymásután két korner az 
Újpest ellen. A másodikból Horváth ki
egyenlít (2:2).

Az elsőosztályu ligabajnokság állása
1. Ferencváros 7 pont. 2. Újpest 6 pont. 

3. Sabaria 5 pont. 5. Vasas 5 pont. 6. III. 
ker.TVAO 5 pont. 7. Budai 33-as 4 pont. 8- 
Bástya 3 pont. 9. Nemzeti 1 pont. 10. Kis
pest 1 pont.

A második Hsa
vasárnapi eredményei: Somogy—Pesterzsé
bet 1:1. -- Bocskay—Ékszerész 4:2. — Rákos
palota—Húsos 2:0. Terézváros—Kossuth
2:1. - Soroksár—Városi AC 5:1. — Attila— 
Erzsébetváros 3:1.

Szezonzárás 
az atlétikában

Az 1926. évi eseményekben dús atlétikai 
szezón a vasárnapi versenynappal lezárult. 
Hátra van ugyan még a Műegyetem csü-< 
törtök-pénteki atlétikai versenye, ez azon 
bán a haldokló atlétikai évad utolsó meg
nyilvánulása lesz.

Vasárnap a BBTE versenyén dőlt el a 
15 kilométeres pályabajnokság, amely Ki-, 
rály Pál zsákmánya lett. A MÁV—Q8K ren-> 
dezésében lebonyolított 10 kilométeres gya- 
loglóbajnokságot egyetlen klasszis verseny-, 
zőnk, Hóra Ferenc nyerte. A vasárnapi ati 
lótikai eseményekhez tartozik még a Test-, 
nevelési Főiskola bemutató előadása 19.

Király Pál nyerte a 15 kilo
méteres futóbajnokságot

A BBTE vasárnapi atlétikai versenyé 
nek keretében dőlt el Budapest 15 kilomé
teres futóbajnok9ága. A bajnoki címet KI ■ 
rály Pál (ESC) ragadta magához 53 p 04.6 
mp-es idővel, Steiner Pál (MTE) és Lovas 
Antal (MAC) előtt. A többi elsőosztályu 
eredmények a következők: 800 méteres 
előnyverseny: 1. Vitéz (MAC) 42 m előny,
1 p 57.6 mp. — Súlylökéi, előny verseny: 1. 
Würth (Ludovika Akadémia) 820 m előny, 
1882 cm. — 200 méteres előnyverseny: 1. 
Steinmetz (KAOE) előny nélkül, 23 mp.

A KAOE ifjúsági versenye
A KAQE a lágymányosi pályán r/mdezto 

meg ifjúsági atlétikai versenyét a követ
kező eredményekkel: 100 m junior: 1. Puli 
mann (KAOE) 12.5 mp, 2. Magyar (FTC) 
12.6 mp. — Magasugrás: 1. Bankó (Thököly 
fk) 150 cm. — 800 m síkfutás: 1. Marton 
(MTK/ 39.8 mp., 2. Tamásy (FTC) 40.1 mp. 
— 1000 m síkfutás I. o.: 1. Szabó (KAOE)
2 p 44.6 mp., 2. Anka (FTC) 2 p 51.2 mp., 3.

A kőbányai úti pályán lebonyolított II 
kilométeres gyaloglóbajnokság eredménye a 
következő: Bajnok: Hóra Ferenc (FTC) 53 p 
41.6 mp.. 2. Janosik Rezső (MÁV) 53 p 591 
mp-. 3. Hufnagel (ESC) 55 mp., 4. Juhási 
(MÁV). __________

Lebonyolították a 
kerékpáros hegyi
bajnokság előfuta

mait
Az országúti kerékpáros szezon utolsó 

nagy eredménye a kerékpáros hegyibajnok
ság, amelynek előfutamait vasárnap bonyo
lították le a Budai Kerékpár Egylet ren
dezésében. A hegymászó-bajnokság startja 
a Kékgolyó ucca és az Istenhegyi ut tor
kolatánál, célja pedig a svábhegyi temp 
lomtéren volt.

Az előfutamok győzteseit it adjuk:
I. előfutam: Rusofszky (MTK) 12:07 mp. 

- - II. előfutam: Witory Sándor (UTE) 11:45 
mp. — III. előfutam: Istenes János (UTE) 
11:13 mp. — IV. előfutam: ifj. Lovass Ká 
roly (Világosság) 11:48 mp. — V. előfutam: 
Szekeres Béla (TT( ) 12:25 mp. — VI. elő
futam: Zakariás Bálint (Turul) 11:47 mp.

X Ausztria legyőzte Svájcot. Svájc fut- 
ballsportja vasárnap katasztrofális veresé
get szenvedett Ausztriától. Az osztrákok 
ugyanis 7:1 (4:0) arányban győzték le a 
svájciakat.

X A Viktória Zlskov vasárnap a szegedi 
1 Bástyával játszott Szegeden. A prágai 
I együttes 0:0 arányú döntetlent tudott csak 
; elérni a szegediekkel szemben.
> X Peltzer dr. Bécsben. Nurmi legyőző- 
! jenek- bécsi startját nagy érdeklődés előzte 

meg. A nagyszerű világrekorder azonban a 
i szakadó esőben csak 2 p 31-6 mp-es időt tu- 
: dott kifutni 1000 méteren.
I X A Vasasok Prágában 7:2 arányú ve- 
: reséget szenvedtek.

í LÓSPORT

Kalap Otthon
azután vásároljon

kalapot és úridivat cikkeket
Rákóczi út 11

fi favorit Bedoulne 
nyerte a Magyar St. 

Eegert
I A háromévesek őszi nagy erőpróbájának 
] a Magyar St. Legernek megszokott ünnepi 

külssőégeit elmosta az eső, mely az első 
futamtól az utolsóig szakadatlanul ömlött.

I A 30.000 pengős nagy díjat a legerősebben 
| fogadott Bedoulne nyerte. Vadító és Priel 

ellen. Az utolsó napon erősen fogadott Guz
man és Littlo pet pillanatra sem voltak ko
molyan versenyben. Az indítás gyorsan 
sikerült. A két vezető 16 Adony és Torcello 
vezetnek felváltva, Bedoulne harmadik. A 
fordulóban már Bedouine vezet. Vadító 
második, Pi'iel harmadik. A távoszlopnál, 
Bedouine győzelme elvitázliatatlan és biz
tosan 2 és fél hosszal nyer Vadító és Priel 
ellen. A nup másik főversenyét a kétévesek 
őszi nagy handicapját. Add Ide nyerte, d« 
csak Schejbal mesteri lovaglása révén.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Nurml (1%) Csuta, 2. Man-i 

fiika (6) Blaskovich, 3. Delila (G) Blazsek, 
1% h., Vz h. Tót.: 10:28, 14, 21, 16. F. m.: 
Mohren König, Blondelli, Bimbula, Rochua 
Pumpernickel.

II. futam: 1. Maroo (8) Szüoa, 2. Komrdie 
(10) Blazsek, 8. Campidogllo (4) Mihalovics. 
•/áh., J/í> h. Tót.: 10:98, 37, 29. 43. F. ni.: 
Miete, Szt. Lőrinc, Talán, Szeladon. Alhati 
ros II., Formás, Eleua, Mortimer, Cornellt. 
Adonls, Emeletes tót, Masa.

II. futam: 1. Bedoulne (1%) Gutái, J Va
dító (6) Schejbal, 3. Priel (4) Janek. 2tt b-, 
14 h. Tót.: 10:29, 13, 15, 12. F. m.: Little pet, 
Guzmunn, Torcello, Adony.

IV. futam: 1. Add Ide (8) Schejbal, 2. Pe
túnia (6) Blazsek, 8. Pergola (6) Szokolai- 
Fejh., l%h. Tót.: 10:90, 80, 28, 25. F. m.: 
Sáfár, Anikó, Almsee, Adós, Optimiat, Bo- 
rlska.

V. futam: 1. Bedley (2^) Gutal, 3. Bo‘
buska (12) Szekeres, 3. Pomponette (3) Escb 
Nyh.. l’^h. Tol.: 10:40, 17, 22, 17. F. in.:
Csóró, Táucosnő, Irina, Az a híred.

VI. futam: 1. Gömör (2) Schejbal, 1. Oar- 
touche (3) Mihalovics. 8. Inpalr (4) Szabó, 
Nyh., 3 h. Tót.: 10:85, 14, 17, 15. F. m.: Bon- 
heur, Víg legény, Andromeda, Felkelő.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok** Ujságvállalat,

Fogadni lehet
, és felvilágosítást kaphat a bookmakerek 

fogadó Irodáiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 83-38. 
VI. Andrása? ut 45. T. 63-35.
VI. Váci ut 1. T. 80-92.
VII. 1 hököll-ut 28 (Qaral bazár) T. J. 82-83
Vili Rákóczi ut 51. T. f. 55-01.
Vili Barőss ucca 52. T. J. 139-12.
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