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Titokzatos holttest 
egy lakásban

Rejtélyes körülmények között akadt rá a rendőrség Szenes János 
holttestére a Jolán uccában

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka a késő hajnali órákban egy 
titokzatos halálesetben indított nyo
mozást a rendőrség.

Egy bezárt lakásban holtan ta
lálták meg- annak lakóját

és a foganatosított helyszíni szende 
és a nyomozás eddigi eredménye 
nem tudta felderíteni sem a halál 
okál, sem pedig a halál bekövetke
zésének időpontját. A rendőrorvosi 
vélemény szerint

a holttest körullielfil három 
napja feküdhetett felfedezése 

előtt a lakásban.
Hirsch Gyula zenész szombaton 

este a Jolán ncca 10. szám alatti la
kásán felkereste régi barátját, Szö
veg János nyugalmazott, tanítót. 
Hirsch hosszasan kopogott a lakos 
tijtaián, barátja azonban — aki 
egyedül lakik a lukasban - nem 
nyitott ajtót. Mar el akart menni, 
amikor észrevette, hogy

a belső szoba ajtaja alatt vilá
gosság hatol ki a konyhába.

Újra megzörgette az ajtót. A zajra 
kijöttek a szomszédok, akiktől meg
tudta Hirsch. hogy agglegény ba
rátja körülbelül két nap óta nem 
mutatkozott, noha máskor reggelen
ként el szokott menni hazulról es 
p s te fel ó pon to san 11 aza szoko tt t er n). 
Amikor a kulcslyukon benéztek, leg
nagyobb meglepi‘lesükre ci kulcs be
lülről benne volt a zárban. Azonnal 
rendőrt hívtak, aki lakatossal iel- 
nvittatta az ajtót es behatoltak a 
szobába, ahol legnagyobb megdöb
benésükre

az ágyban holtan találtak Sze
nest

Az őrszemes rendőr jelentésére 
csakhamar megérkezett a rendőri 
bizottság, és megindította a különös 
eset ügyében a nyomozást Megál
lapították. hogy a lakas egyetlen 
bejáratának az ajtaja belülről volt 
bezárva, a holttesten —• amely T.n 
körülbelül három nap óta fekhetett 
elhagyottan a lakásban —•

semminemű dulakodás nyoma, 
vagy külsériilés, amiből követ
keztetni lehetne a halál ok ara, 

nein található.
Szenes János levetkőzve feküdt az 
. »vl>an, ruhái rendben egy szék kar- 
lóján feküdtek, körülötte semmi 
olyan gyanús nyom nem volt tálul- 

h'ate. amely a rablógyilkosság lát
szatát keltené. A rendőrorvos hosz- 
szas vizsgálat után

sem tudta megái lapítani a halál 
okát,

s igy Szenes János holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállí
tották, ahol a megejtendő boncolás

J} Népszövetség teljesíti 
a magyar kormány kívánságait

Bethlen, nyilatkozik a genfi magyar kérdésekről
Gcnfböl táviratozzak: A magyar 

kérdésben újra érvényesült a Nép
szövetségi Tanács pénzügyi bizott
ságának liberalizmusa. A bizottság 
a magyar kormány előterjesztésére

megadta hozzájárulását, a beru
házási kölcsönből 30 millió arany
korona felszabadításához és 
hogy a tiszt viselő-fizetések bizo
nyos terjedelemben felemeltes

senek.
A pénzügyi bizottság ily értelmű 

javaslata kedden kerül a Népszö
vetségi tanács elé, amely azt két
ségtelenül egyhavgután meg fogja 
szavazni.

A napirend 19. pontjául tűzték ki

Bethlen a népszövetség közbenjárását 
kéri a nyugdíjasok ügyében

üonf, decomber 5.
A népezövolségl pénzügyi bizottság 

tárgyalásainak bcl'ojw.óso után Bethlen 
István gróf fogadta a .V. Fr. Presse mun
katársát ós a következőket mondotta:

— A magyar delegáció ezúttal is át
nyújtotta a pénzügyi bizAJttnágnak a ne
gyedévi jelentést és informálta a 'szaná
lás állásáról. Előtérjeszte'te az 1926—27. 
évi költségvetést in, amely mindenkor 
júniusban jár le. Azonkívül tájékoztatta 
a pénzügyi bizottságot különböző, a sza
nálás további clőrobaladására nézve je
lentős kérdésekről.

— A magyar kormány azzal a kíván
sággal lépett fül, hogy

a jövő esztendő első felére 20 millió 
aranykorona, az 1926 27-lk évre 50 
millió aranykorona a kölcsönből fel- 

Mabadltlassék. 

fogja megállapítani, hogv n Hálál 
természetes utón következett-e be, 
vagy bűntény esete forog fenn.

A rendőrség kihallgattaa házbelie
ket. akik elmondották, hogy Szenes 
évek óta lakott (‘gyedül a lakásban. 
Nyugdijából éldegélt, és olykor al
kalmi munkát, is vállalt. Körülbelül 
két-három napja nem látták, ezért

a magyarországi numerus clau- 
sus kérdését.

Még egyáltalán nem bizonyos,hogy 
ebben az ülésszakban, do érdemben 
egyáltalán tárgyalja-e majd a Nép
szövetség tanácsa e kérdést. Nem 
lehetetlen ugyanis, hogy a Tanács 
arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy

valamely ország kisebbségének 
sérelmét más államok polgárai 
nem vihetik a Népszövetség elé 

és hogy egyedül a ‘inagjiar zsidóság 
hivatott arra, hogv a numerus 
clausus miatt a Népszó vétségnél 
orvoslást keressen.

Tárgyalás alá került a nyugdíjasok 
kérdése is, mert július elsejétől fogva 
azok tg megkapják az eddigi 80 százalék 
helyett a teljes illetményüket. Mi fel
vetettük a kérdést,

nem lehetno-o ninr most a Javítást 
keresztülvinni és kértük a Népszö
vetség Tanácsát, hogy az lépjen fel 
közvetítőként olyan Irányban, hogy 
az utódállamok konferenciája össze- 
hlvaasék, amely aztán tárgyalná a 
nyugdíjasok rendkívül nagy ssá- 

mának kérdését,

amely azáltal állt elő, hogy számos ma
gyar tisztviselő kénytelen volt az elsza
kított részekből Csonka-Magyaronjz.ágba 
jönr.i. Ausztriával már tárgya ltunk eb-| 
ben a kérdésben ét eredménnyel.

Előtorjosztésolnkot fa na előadott ügye- I 

már előttük is gyanús volt a távol- 
maradása. Szenes állandóau jókedvű 
volt, soha nem emlegetett öngyil
kosságot.

A rendőrség bevárja a boncolás 
eredményét ás csak azután fogja 
a nyomozást lefolytatni. Addig a 
lakást hivatalosan lepecsételtek.

két n bizottság barútsiignstuB fogadta ót 
nagy megértéssel tárgyalta, úgyhogy b*-  
nyomámim a legjobbak. ilangeútyxM- 
nom kell még, hogy

Magyarország az ellenőrzés jn- 'S 
lius elsején \alő teljes megszliátesé
sének kérdését nem vetette főt, 
mert e kérdés ránk nézve még nem 

aktuális.

A iíónzügyi bizottság érdeklődött az
iránt is, mily államokkal kötött eddig 
Magyarország kereskedelmi ezerakkfet. 
Mi megadlak orrenózve is a szüksége.1* 
felvilágosításokat, do a. kérdés érdemébe 
a bizottság nem ment belő.

Getif, december €. x
A N( mzetek Szövetségének pénz*  

ügyi bizottsága jóváhagyóan tndo-i 
másul vette Smith magyarországi 
népszövetségi főbiztosnak és Bethlen 
István gróf miniszterelnöknek Ma
gyarország pénzügyi újjáépítésének' 
állásúról előterjesztett beszámolóit 
és az uj pénzügyi haladás elismerése 
mellett elhatározta, hogy a népszö
vetségi kölcsön meglevő összegéből 
harmincmillió aranykoronát a ma
gyar kisgazdák tehermentesítése eél-i 
jóból rendelkezésre bocsát.

Bethlen és Ranek tárgyalásai 
Genf, december 5.

Bethlen István miniszterelnök és 
Rámolt oszd rák kancellár ma kölcsö
nösen meglátogatták egymást. A 
I á tóga tá so u k c re s kedd em pol i tik ai 
kérdések kerültek megbeszélésre.

rakor mór nyiivo van a Hungária r®t ifohánvn.«
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„^asereZem alkonya" 
vagy

az indiserét tagnévsor 
Aren<16rsff) eljárása 
a IToratius-lcör ellen

Néhány hónappal ezelőtt egy Ranol- 
dor-utcai kocsmában pár ferencvárosi 
fiatalember megalakította a Horatius 
irodaimi kört, A kör elnökévé Bittinann 
l’creno cukrászsegédet választották 
meg, ettől a perctől kezdve a küvetkőző 
névjegyet használta:

„Blttmann Ferenc író, a Horatius 
irodalmi kör elnöke, az Alkony szép
irodalmi lap felclőHKzerkesztője és 

kiadója.-
'Az irAenkrász. elnöklete alatt miiködő 
klubban tömörült néhány fantaszta fia
talember leány, iparossegédek, varró
lányok, manikűrös kisasszonyok, akik 
valamennyien titkos irodalmárok vol
tak. Beteg veraokbo és kín-novellákba 
tördelt fantáziájuknak nagyszerű te 
nyószlielye lett a Horatius kör, mely 
később a kis kocsmából

elköltözött az 
Egyesületének IX. kerületi helyisé
gébe, ahol az emlékezetes “
féle nemzet védelmi 

kelt.

A helyiségben, amelyet egy fajvédő 
nemzetgyűlési képviselő eszközölt ki 
számukra és ahol az ott megforduló 
fiatalemberek közül sokan csatlakoztak 
1 Tlowvtiui kör fantasztáihoz, már nagy- 
tzabásu ínuiiK.u kezdett a Horatius kör. 
állandó öszejöveteleket tartottak, fel
olvasásokat ós szabadolőadásokat ren- 
i óztok ós közben azon fáradoztak, hogy 
a. kör egyik tagjának „A szerelem al
konya" című drámáját előad ássák a 
Nomzotl Színházban. Kérvényt akartak 
benyújtani a kultuszminiszterhez, hogy 

bocsássa rendelkezésükre a Nemzeti 
Színházat,

„A szerelem alkonya4* bemutatására. A 
kör tagjai ekkor már mindenütt azt 
híres ztélték, hogy a főváros átengedte 
nekik esti előadások céljára a Mester
it sál isicol a tantermét.

Rohanó karrierjükkel azonban egy 
véletlen eset szakította félbe őket. A 
kör ugyanis „estélyt" tartott a X. ke
rületi kaszinóban. Kibérelték a kaszinó 
helyiségét., az estélyt meg is tartották, 
utána azonban differencia merült fel a 
vezetőcég és a kaszinó bérlője között, 
amelynek az lett a vége, hogy a bérlő 
beperelte a kört.

Éz azután felhívta a hatóságok figyel
mét. és kiderült, hogy n kör alapszabály 
nélkül működik. Célját maguk a tagok, 
Bőt a vezetőség sem tudta meghatározni. 
Annyit azonban megállapítottak, hogy 
a tagnévsorban

a hölgyek neve mellett nagyon kü
lönös megjegyzések voltak feljegyez
ve. A megjegyzések eredeti ferenc
városi argót-bán inkább a hölgyek 
testi, mint lelki tulajdonságairól és 
hajlamairól árultak el diszkrét tit

kokat
a rendőrség Is jónak lábtii 

megvizsgálni a Horatius 
A vizsgálat első része most

Ébredő Magyarok

Márffy-
osztály is szé-

Ev»k után 
közelebbről 
kör ügy ót. 
kezdődött meg a IX. korüloíí kapitány
ságon, ahová beidézték a kör tagjait és 
lejenként százezer korona pénzbírságra 
ítélték őket. A tagok egyrészt, nem je
lent meg az idézésre, wzokot újból meg
idézték csütörtökre ós ha az újabb bün
tetés turnust, befejezik, megteszik a kör 
ügyében a további szükséges lépéseket.

Ugrón »or és Farkas Clhor 
azekröl az aktív keton ^tisztekről, aklli leléptek 

a szoclalisiapMa 
Nyilatkozatok az Ujfaluxsy-Ugyről, amely egyelőre 

„kivizsgálási” stádiumban van
Ujfalussy István tábornok ügye a 

közérdeklődés előterébe került. Mi
nisztertanács is foglalkozott a nyug
díjas tábornok maga tartásával és 
most

«i kulisszák mögött hatalmas 
harc indult meg Ujfalussy eb 

buktatására.
A kormánypárt egyes tagjai a be
csületügyi eljárás megindítását kö
vetelik Ujfalussy ellen. Innen ma
gyarázható. hogy a honvédelmi kor
mányzatban Csák.v Károly gróf 
parlamenti nyilatkozata ellenére 
immár van hajlandóság az ügy 
„kivizsgálás**-^^.  Ujfalussy István 
helyzetére jellemzők az alábbi nyi
latkozatok. amelyeket a Hétfői 
Napló munkatársa kapott.

DABASI HALÁSZ MÓRIC 
a kormánypárt vezető tagja:

— Katona, akár aktivt akár nyug
díjas. ne politizáljon. Amit Uj
falussy tábornok tett, az a leg- 
kiáltóbb politikum. Nézetem sze
rint minden ok mégvan arra, hogy 
ellene a katonai eljárási 'megin
dítsák,

UGRÓN GÁBOR:

szociáldemokrata párthoz is csat
lakozni. A szociáldemokrata párt 
elismert politikai párt, amelynek a 
parlamentben 24, a főváros tör
vényhatósági bizotságában 70 kép
viselője van. Szerintem inkább az a 
nyílt iév^l inkriminálható, amelyet 
Ujfalussy tábornok a NYÚKOSz- 
ban Bethlen István gróf miniszter
elnök ellen tett közzé, valamint be
szédének első fele; Ezek miatt azon
ban legfeljéb fegyelmi eljárást le
hetne indítani.

FARKAS TIBOR:
— 5:: kétségtelen, hogy Ujfalussy 

István tábornoknak joga van 
szocialistának mondani magát s 
joga van a szociáldemokrata párt
hoz való csatlakozást javasolni.

Ha semmiféle kellemetlenséggel 
sem járt egyetlen aktív katona
tisztre sem az a tény, hogy be
léptek annakidején a szociálde
mokrata pártba — sokan már a 
kommunizmus előtt —, minő je 
gon vonhatná valaki is felelős
ségre Ujfalussy tábornokot, aki 

pedig csak nyugdíjas?
Ami konzekvencia nélkül járt, mint 
tömeg-jelenség, mennyivel inkább 

— Nyugdíjas katonatisztnek joga kell hogy’ konzekvencia nélkül ma
yán politizálni és igy joga van akár radjon, mint egyéni jelenség.

takard t^es a 
t. HáEiasssony, ha 

Szent István cikóriával
főzi kávéját, mert 

minden dobog sarkában 
pörkölt szemeskávé van!

Jslzfifornyot állítanali fa! s RáStai űí 
és a Hagylertl kBTBSXtezÉséHBk közepén 

Fantasztikus ideák a közlekedés szabályozására
A főváros közlekedési és közigazgatási 

bizottságában • számos alkalommal kö
vetelték a gyalogközi okedés megrend- 
szabályozását. Sok ötlet, javaslat me
rült fel ezzel kapcsolatban « bár min
denki helyeselte, hogy ezen a téren 
tenni kell valamit, a hatóságok részéről 
mindeddig nem történt semmiféle ér
demleges intézkedés. Most végül a fő
kapitányság átiratot intézett ebben a 
kérdésben a fővároshoz és fölszólította 
a városháza vezotőit, hogy a forgaliha- 
eabb utkeroszicződéseknél próbaképpen

színes kövek kirakásával, vagy 
szembetűnő festékkel

jolöljo meg az úttest ama részét, ame
lyen a gyalogjárók egyik oldalról a 
másikra átkelhetnek. A 
llumbach De'zső műszaki 
az utúpitóis ügyosztály egyik vezetőjét 
bízták meg a kérdés tanulmányozásával, 
aki a Hétfői. Napló tudósítójának a kö
vetkezőket mondotta:

— A főkapitányság átirata kétfélo 
megoldási lehetőségre, hívja fel a figyel
münket. Az egyik szerint a forgalma
sabb útvonalakon a közönség részére ki
jelölt átkel('®i holyeket színes, az úttest 
burkaJatától elütő kövekkel rakjuk ki, 
a másik lehetőség szerűit pedig fehér 
festékkel fessük ki azt a csikót az Út
testen,' ahol a gyalogjárók áthaladhat
nak.

Mi egyik ,módot .sem tartjuk ke
resztül vlhetőnek,

városházán 
főtanácsost,

ment az, útburkolásra .Szolgáló kövek 
között nincsenek olütőbb ezínárnyálatok, 
hiszen minden kő szürke. Legfeljebb, 
színes kora.mittal lehetne*  a kérdéses sá
vot kirakni, a kcram.it azonban nem 
bír cl nagy megterhelést s forgalmas 
útvonalon

minden héten javítani kellene a 
gyalogközlekedésre szolgáló sávot.

Az úttest kifestéso is teljesen céltalan, 
'mert d friss festéket a kocsik, a gyalog
járók szétmáznlnák, a por belepné, egy 
kis eső meg sár pedig teljesen elmosná. 
Az ügyet most áttettük a közlekedési 
ügyosztályhoz, hogy az is nyilvánítsa 
meg véleményét a kérdéssel kapcsolat
ban. A útépítési ügyosztálynak kü
lönben van egy másik terve, amely al
kalmasabb lenne a gyalogközlekodés és 
a jánpüközlekedés szabályozására, is és 
ezt rövidesen megvalósítjuk. A Rákóczi- 
ut és a Nagykörút kereszteződésénél az 
úttest közepén egy

járdaszigetet
építünk, amelyen egy külföldön is be
vált

jelzőtorony lesz elhelyezve.

Ezt a gépezetet, amely a sötétben vilá
git, egyetlen rendőr kezelheti s a to
rony karjával' irányíthatja majd ügy a 
kocsi, mint a. gyalogforgalmat. Ha ezen 
a helyen a készülék beválik, az összes 
forgalmi gócpontokon felállítunk ehhez 
hasonló szerkezetet.

Michelin Pneu
anlfifülszerBlfisBh

NAGY, Andrássy ut 34
Telet ón i 21-97

ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI
A^GOL GYAPJÚSZÖVETEK ÉS DIVATSELYMEK ÁRUHÁZA BUDAPEST IV, VÁCI U. 25 ’SWt"

Karácsonyi occasio eladásunk folyamatban van. Közismerten legelsőrendű óriási árukészletünknek 
jelentékeny részét módunkban áll ez alkalommal ■• ■Aó?’un'íí-

minden képzeletet felülmúló olcsó áron eladni.
Az általános szokásoktól eltérően árakat nem hirdetünk, mert az árak mellett az anyagok minőségei 

úgysem láthatók. Ezért kérjük tehát a n. é. vásárlóközönséget, hogy áruinkat saját érdekében is tekintse meg.
Eladásra kerülnek: Télíkabát, öltöny, frakk, nadrág, női kabát, kosztüm- és ruhaszövetek, valamint 

egyéb téli mosóanyagok. Autó, kocsitakarók, plaidek és kendők nagy választékban.

kcram.it
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Vass József
a kenyérárak emelkedéséről

Reméli, hogy a kenyérdrágulás nem lesz tartós és örül, 
hogy esik a hó, mert így munkához jutnak az 6 szegényei 

Az utóbbi időben a. kenyérárak 
emelkedő tendenciát mutatnak. Al
kalmunk volt erről a fontos kérdés
ről

■MHBMMMBgKaHHMiMggggpggaMgB

Osztatlan szenzációt keltenek
PyjamaCrépe 

.# r finnel! la

VASS JÓZSEF
népjóléti miniszterrel, a miniszter
elnök helyettesével beszélni, a ki a 
következőket mondotta a Hétfői 
ciapló munkatársának:

— Alandó éber figyelemmel kísé
rem a kenyérárak alakulását, mert 
azt tartom, hogy a közszükségleti 
cikkek árai általában a kenyérárak
hoz igazodnak. Néhány nap óta 
emelkedés észlelhető a kenyérárak
nál, ez az emelkedés azonban —.úgy 
tapasztalom —, nem mutatkozik 
sem nagymértékűnek, sem állan
dónak.

A kenyérárak emelkedésének 
egyetlen oka a bűz*  drágulása, 

ami világjelenség.
Van Ugyanis néhány világcikk, 
ínaut amilyen a búza, a cukor és a 
tojás, amiknek ára mindig és min
denütt a világparitástól függ. Ez-

időszerint a búza világparitási ára 
emelkedőben van, ami ellen tenni 
nem lehet.

— JTgy látszik, világ spekuláció
val állunk szemben, auii nálunk is 
érezteti hatását a búzaárak és így 
közvetve a kenyérárak emelkedésé
ben.

Ezen csak maximálással lehetne 
segíteni, erre azonban nem gon

dolok,
mert nem vagyok híve a gazdasági 
élet megkötöttségének. Remélem, 
hogy a kenyérárak emelkedése nem 
lesz tartós, viszont

kívánom, hogy a hóesés tartós 
legyen.

Nem hiszem,hogy volna valaki, aki 
annyira örülne ennek az 
erős hóesésnek, mint én.' 
hogy a fővárosnak fő a 
alább

az én szegényeim
jutnak.

A főváros aztán úgyis kiveti majd 
ránk a hótakarítás költségeit...

állandó, 
Igaz ugyan, 
feje, de leg-

munkához

Numerus clausus alapján töltik be 
az iskolaorvosi állásokat

Sok száz pályázó közül eddig csak 4 zsidó orvos 
kapott állást a fővárosnál

A főváros már hosszabb idő óta 
tervezi az iskolaorvosi intézmény 
megvalósítását, azonban ezideig csak 
néhány orvos alkalmazásából áll a 
nagyszabásúnak tervezett intéz
mény. Az iskolaorvosoknak az lenne 
» feladatuk, hogy az iskolásgyer- 
pekek egészsége és fejlődése felett 
őrködjenek és az egészségtant az 
feszes iskolákban tanítsák. Midőn 
r/. intézmény létesítésének terve 
Nyilvánosságra került,

százával rohanták meg
n kereset-nélküli és szerényebb vi- 
izonyok kx”ött élő orvosok a tiszti 
Korvosi hivatalt, hogy a kitűnőnek 
Ígérkező iskolaorvosi álláshoz jus
sanak. Ptotektorok serege kereste 
fel személyesen és levélben a tiszti 
főorvost, hogy egyes pályázók sze
mélyét figyelmébe ajánlják, s

még ma is tömegével állnak az 
előszobában

* kérvényezők, a pályázók 
orotektorok.

A közel ezer pályázó közül 
fan 
vos

és a

__ ____  _______ ______ azon- 
akiknek nagyrésze zsidó őr
nagyon kevésnek van remé

nye arra, hogy az iskolaorvosi ál- 
léslioz juthat Ezeknek az állások-
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Öngyilkos leit egy cigányzenész 
a jazz-band miatt

Diplomáciai bonyodalmak a néger zenészek 
kiutasítása miatt

nak a betöltésénél is fel van állítva 
ugyanis

egy bizonyos numerus clausus 
s bár a tiszti főorvos a lehető lég- 
liberálisakban szeretné végrehajtani 
az állások betöltését, s mindenek
előtt. a pályázó orvos tudását, ké
pességét és alkalmasságát szeretné 
figyelembe venni, nagy gondot, kel! 
fordítania arra a körülményre is, 
hogy az iskolaorvosi intézmény ke
retén belül a numerus clausus ne 
szenvedjen csorbát. Hiteles helyről 
nyert információnk szerint az eddig 
alkalmazott

26 iskolaorvos közül csak 4 zsidó, 
de ezek is

rendkívül kiváló képességeik 
révén.

jutottak az álláshoz. A főváros még 
40—50 iskolaorvost kíván alkalmazni 
a közeljövőben, a törvényhatósági 
bizottság tagjainak figyelmét tehát 
felhívjuk, vessen véget az iskola
orvosi numerus clausu'snal< s a ta- 
nulóifjuság egészségét ne olyan fel
ügyelőkre bízza, akiknek csak a 
vallásuk, hanem, olyanokra, akiknek 
a képességeik is rendben vannak.

Kokain szeánszok egy dunai hajón
Egy román uszály legénysége árulja a mérget

i Nagy pórt vert fel az utóbbi na
pokban a belügyminiszternek az a 
rendeleté, mely december liarmiDc- 
egyediki hatállyal megtiltja a kül
földi jazz-bandek működését. A ren
deletét tulajdonképpen a zenész
szövetség szorgalmazta ki a bel
ügyminisztériumban. arra hivatkoz
va, hogy semmi szükség nincs a 
jazz-bandek re. mikor a magyar zc- , 
neszek százszámra sz«Lz<vués nélkül • 
vannak. Erre az állásnélküliségre 
jellemző, hogy három nappal ezelőtt 
a Kisfaludy ucca 22. számú házban 
veronállal mogmérgezte magát La
katos Ferenc cigányprímás, aki le
velet hagyott hátra, melyben olpa- 
naszólta, hogy

azért lett öngyilkos, inért a ma
gyar cigánynak semmi becsülete 

nincs Magyarországon,
hanem a néger, jazz-bendeket tömik 
a milliókkal.

A zenészszövetség nagyon helyes 
állás foglalása érthető elkeseredést 
keltett a néger ja-zz-bendesek között. 
A belügyminiszteri rendelet megje
lenése után azzal f fenyegetőztek, 
hogy a Nemzetközi Artista Ligához 

i fordulnak megtorlásért és reforríó- 
keppen kitiltatják a magyar artistá
kat a külföldi orfeumokból. X nége
rek azonban ezt a fenyegetést nem 
válthatták be, mert megfeledkeztek 
arról, hogy a jazz-bendek ügye nem 
az artisták, hanem a zenészeik ligája 
elé tartozik. Itt azonban semmit 
sem érhetnek el, mert éppen ma
gyar muzsikussal szemben járlak el 
hasonló módon külföldön, mikor 
Magyart Imre bandájának londoni 
szereplését nem engedték meg. Ezen 
az utón tehát semmit sem értek el.

A harcias négerek azonban nem 
elégedtek meg ezzel, hanem 
pénteken éjszaka tgy körúti 
déglőben összegyűltek és érte

kezletet tartottak.

Az elkeseredett jazz bandesek 
végül is elhatározták, hogy mivel 
valamennyien amerikai állam
polgárok. az amurikai konzulá

tushoz fordulnak védelemért

Memoraudiíniof szerkesztettelr. 
melyben szóvá tettók sérelmeiket és 
ez a memorandumot

háromtagú küldöttség ma átadta 
az amerikai konzulátuson.

Á konzulátuson átvették a memo
randumot és a négerek izgatottan 
várják, hogy mi lesz a jazz-bendek 
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szerződés nélkül mely immár d-

üggyé nőtte ki ina gát.
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karácsonyi 
vásárunk

női- és íérfiszovefekben, 
valamint mosóáruhban

Ennek tartamára megállapított 
áraink a jelenlegi napi árakkal 

szemben 

oly f elííinő 
árkülönbözetei

A mindjobban terjedő kábítószer-láz 
Illeni küzdelem során egyro-másra ke
rülnek a rendőrség kezére a kokain- 
sseuipészok és árusítók, akik a lebetetlcn- 
mggel párhuzamos ügyes trükkökkel 
terjesztik a veszedelmes mérget, mely
lek különösön az éjjeli világban van sok 
lódolója. Az elökolö lokáloktól kezdve a 
iüllött kültelki zug-koesmálkig mindo- 
lütt feltűnnek a kokain-árasok, akik a 
rendőrségiéi félve, csak óvatosan mernek 
.dolgozni”
A nagycsamokl kikötőnél horgonyoz 
a román hajóstársaság 9M. <w*mn  
uszálya és ezen a bajon korlátlanul 

lehet kokaint vásárolni.
Az uszályon a kormányoson kívül négy 
kajós tartózkodik. Ezek a bajosok 
íleinto a Nagycsarnok közelében levő 
kocsmában ingyen kínáiguttak a kokaint. 
Aki egyszer inogizlelte, az kesébb alig 
tárta, hogy újra találkozzon voluk. Ma- 
mdszor -zonban már csak pénzért adták

a kokaint és grammjáért 70—80 ezer ko
ronát kértek, de még így is aok vevőjük 
akadt.

Amikor az újabb kokain-forrás híre 
elterjedt, a szenvedély áldozatai szemé
lyesen is elmentek a hajóra.

Esténként tíz-tizenöt ember is meg
fordul a hajón, akik valamennyien 
kokaint vásárolnak, sőt sokan ott 
az őrbódéban felszippantják a mér

get
és ott várják be, míg a kábulteág el
múlik.

A romár, hajósok fogyaaztóközöneóge 
eleinte leginkább a Nagycsarnok körüli 
kereskedők és kofákból került ki. Ezek 
azonban csak egy-kéteacr ízlelték meg a 
tiltott gyönyöröket és átadták helyük*?t  
az éjszakai világ közönségének, mely kü
lönös szeretettel körösi fel mostanában 
azt a helyet, ahol teljes biztonságban 
élúffítheti ki veszedelmes szenvedélyét. DREHER

mufafnah
mely körülbelül

30—40%-OS 
árengedménynek 

(•lel meg
Cikkeink nagy tömegének lelsoro- 
rolása lehetetlen lévén, utalunk 
hatalmaz klrakatioroiatalnkra, 
melyek a fentieket szemléltetően 

Igazoljak
MlnlagyUjteményUnket költség- 
mentesen küldjük vidéken laké 

tisztelt vevőinknek

ÉRETT NYUGATINDIAI BANÁN 
TÁPLÁLÉK
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Ambrus

neve*— Cdvözlések a kormányzó
napján. Nagybányai vitéz Horlny 
Miklóst, Magyarország kormányzó
ját nevenapja alkalmából vllsu-rPJJ 

< lélelőtt a nemzetgyűlés nevében 
Scitovszky Béla hazr-lnok üdvözölte. 
A kormán y szerencseki van aUit
Tass József dr. miniszterelnök-he
lyettes tolmácsolta. A
nevében fíipka Ferenc <ir. fopolga^ 
mester törvényhatósági bizottsági 
l.ajrok’ból álló kiildöttw-pot 
aVornuinyzí el/i. Kulcsi Jimkti 
Kocsárd tábornok, a honvedscR to- 
parancsnoka szombaton este kü©" 
& a honvédség w.rrencsetava- 
nn.ta.1t a kormányzó elolt. Vasárnap 
délelőtt Kratuláeió céljából a kor
mányzó ek' járulták mÓK: Bartha 
nichárd, a kabinetiroda főnőké, 
Denk Gusztáv ezredes, a "itontu 
iroda főnöke. Swnedn-Nasiuk Ala
dár. a razdaxú«i iroda 
döroeu w'úTKír ezredes, a testprse« 
uaranesnoka és a szárnysegédek. Az 
OrazágPS Magyar ,H®fi1i,m.u,zíeV??' 
Míryesület remekbe készült kis íno- 
yOT-a-modelt vitt fel a kormányzó
hoz a haxiimnzeimiban tiemregiben 
lett lálogutásának emletóre. bze- 
[juSlyescn gratulált József főherceg 
tábornagy is.

— A Vollknnfk, gyószünnepe. A 
BwIaiK-ai.i PoHklinikai Egyesülőt va- 
utrnan délben tartotta az intósot din
iemében az. egyesület volt taazgatójá- 
m*.  Bróss Gyula dr.-nak emVkóro ren
dezett gyáaz.űnrum*t.  amrlyon rendkívül 
„agy 6a alókeló kílzbneóg jelent meg. A 
ryAaziinoiiségm ylpponi/i Albert gróf 
mondott emlfikbeszódot

— Elfogták a bndirokkant-sor®- 
iegy sikkasztóját. Feljelentés foly
tán megindított nyomozás alkalma; 
ral a detektívek elfogtok horitmn 
bdön magúiitizizlviselőt. aki —- a 
kdielcntés szerint ■—• tl»bbszazmillio 
forrnia értékű I1ADRÖA sorsjegy 
gyei nem számolt, el, holott az érte 
járó pénzt beszedte, de az,t a salat 
wJjaira fordította. Koráuyi. aki a 
Hursje 'vrkkel ügynökösködött, a ki
hallgatása alkalmával beismerte, 
hogv Wetniieraer. Miklós bankár 
[árira, aki a sorsjátékot rendezte, 
löbliá-toz millió koronát elsikkasz
tott lyiluillgatása után Korányit 
letartóíjtatták.

— DübiJngü elmebeteg ez arcán. Va- 
riraap délután egy asszony az. Aróna- 
■lon roltíinó inagatartásávai magúra 
ronts a júrókolók figyelmét, kfarjbb dfl- 
büngenj kezdett. Az öiszomes rendőr az 
stoaboteg eessonyt beraálttt falta a «- 
kapitányBágra. ahol megállapltetták, 
hogy Gtittnuw-n Vllruosuónak hívják és 
t\.. M önveszélyes őrült A mentők a 
'ökaptemyságTÓl a angyaHöidi tóbóly- 
iúb*  vittek Guttmonntt.

Ügyelje*  
bexÁsárláanMS

védjegyünkre!
,.!) .k.SK'/.nr'

E bölcseséget hagyta rtrafer 
Kávcfőrisben nincs újraírt 
Ahhoz eaak ERANCJÍ }6,

ha «oiseW
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Nirschy Emíliát 

vizsgáztatni akarják a táncmesterek 
Az Operahág volt prímaballerináját felmentett * abeM*sy-  

miniszter a tánctanárt vizsga alól
Á randőrsóect Papok Óta egy fő- 

városszerte feltünéstkelto eset fog
lalkoztatja. Több tánctanár, de 
maga a Tánctaaritók Szövetsége Le, 
feljelentést tett a főkapitányságon, 
hogy Nirschy Emília. az Operához, 
volt prímaballerina ja, engedély nél
kül foglalkozik tánctanitással, 
miért is

kérték, togy Nirschy intézetét 
a rendőrség zárja be.

A nyáron ugyanis megjelent egy 
belügyminiszteri rendelet, amely 
szerint a már megadott támcLanitói 
engedélyek újból kérelmezeiul ők. 
Nirschy Emília a nyáron külföldön 
tartózkodott, itthon pedig a többi 
tánctanártól teljesen izoláltan ék a 
rendeletről nem szerzett tudomást 
és igy annak természetszerűleg sem 
tett eleget.

A rendőrségen közölték Nirschy- 
vd, hogy új engedélyért kell folya
modnia éspedigmiiLtkülföldiállam- 
polgárnak a bel ügymini sztedhez, 
Nirschy (ugyanis három évvel ez
előtt nőül ment egy francia tenge
részkapitányhoz és igy Nirschy 
francia honpolgár lett. A belügymi
niszter méliányolvaNirschynek a 
magyar táncművészet világhírűvé 
fejlesztése körül szerzett hervadha
tni lan érdemeit.

az engedélyt megadta

— Díszelőadás a Nemzeti Színház
ban a kormányzó tiszteletére. Vasár
nap este a Nemzői i Színház, a 
Miklós-nap alkalmából. Horthy 
Miklós kormányzó tisztel ebére disz*  
előadás keretében adta elő Herczefj 
Ferenc színmüvét, *A  bid“-at. A 
díszelőadáson a páholyokban ós a 
földszinten ott láttuk a főváros szá
mos társadalmi és politikai előkelő-, 
sóséit.

— Bányamunkások kongresszusa. Az 
^pitőinunkások Egyesületének Aréna úti 
holyiségélien vasárnap délután kezdődött 
inog a Bányamunkások Országos Szövet
ségének r.égy napra tervezett kongresz- 
Hzusa. Csóka Vendel elnöki nregnyitója 
után a külföldi bányamunkások dele
gáltjai tolmácsolták üdvözletüket, majd 
Farkas István képviselő a szocialista 
párt, Kruppka Kezső pedig a vasmunká
sok nevében üdvözölték a kongresszust 
Ezután Pe>yer Károly nemzetgyűlési kép
viselő terjesztette elő a Szövetség vcoe- 
tősógónek évi jelentését és ismerteibe a 
bányamunki'490k nehéz helyzetét A je
lentést a kongresszus hosszú vita után el
fogadta. A tárgyalást holnap folytatják.

— Kártyarazzia az artista klub
ban. Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka a főkapitányság kártvael- 
lenőrBŐ detektivcsoiportja, Bak Sán
dor detoktivfelügyalő vezetésével 
káityarazziát; tartott a Magyar Ar
tista Egyesület Andjássy ut6L ez. 
alatt lévő klubjában, ahol lefoglal
ták a ehcmiinaszta.lt, valnmánt a 
pinkát hárommillió korona tarta
lommal és bűnjelként beszállították 
a főkapitányságra, ahol a Iclüb ve
zetősége eüen megindították aa el
járást.

— Betörő eseKdTány. Stábó Béla 
egyetemi tanár özvegye feljelentést 
tett a rendőrségen. hogy távollété
ben Kovács Maria cselédje feltörte 
a Szegényház tér 4. szám alatti la*  
Írásán a szekrényeket és annak tar
talmával, körülbelül 20 mi Ilié koro
na értékű ruha- és fehérneművel 
megszkött A rendőrség keresi a 
betörő Baelédleányt.

Használt Wefflielm- szekrényt
vagy bármilyen 0-ás vagy kis 1-es pénzszekrényt 

szabadkézből veszek

Wlnter, Berzsenyi ucca 2, III. em. 24 — Telefón József 74—84

Hibás paplanok féláron
——I
l<l«al paplangyár, IV, Kammenuayer Károly uoca 1 Köspu^k, Városházit 
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Ekkor azonban <tiabb bonyoda
lom támadt A Tanctanitok Szövet- 
sége — a miniszteri rendeletre hi
vatkozva — követelte hogy Nhschy 
újból vizsgázzon le. ftirechy önerte- 
tét azonban sértette ez a kívánság 
és annak teljesített megtagadta. 
Erre azonban a tWiidőrséff aa isfaf- 
lát

engedély hiányában i-sxsir!® 
és az néhány napig aéxjra is ínja

Nirsclry. heígy tánciskoláját meg
mentse, kihallgatáson jelent meg a 
belügyminiszternél és kérte a vtzs- 
ga elengedéséit. Elmondotta a mi- 
raszternek itegy tizenkét évig volt 
az Operaház prímaballerinája. Kül
földi koncertet adott, könyveket irt. 
közel egy évtizede foglalkozik az tij 
míívészgeneráció tanításával, nevét 
az egész kontinensen ismerik (a na
pokban is külföldi vendégszerep
lésre hívták), nem tehetik meg te
hát vele azt a szégyent, hogy újból 
J e vizsgáztassák.

Inkább sohase tanít és nem is 
táncol többet

A művésznő argumentumai hatot
tak- A belügyminiszter elengedte a 
vizsgát. Nirschy pedig, hogy hara
gosait kiengesztelje, naponta küld 
nekik egy-két tanítványt Mert 
egyedül .úgysem bírja a munkát

— Továbbra is hideg les*.  A 
Meteorológiai Intézet vasárnap a 
déli órákban' a következő prognó
zist adta ki: Az időjárásban lénye
ges változás nem várható.

— Fűtési nehézségek miatt héttőtől 
kezdve megszüntetik Balassagyarmat, 
Szentes, Eger, Szeged, Mohács, Zala
egerszeg, Magyarholy felé a közvetlen 
vasúti kocsikat. A magyar királyi ál
lamvasutak igazgatósága közli, hogy a 
'.rendkívül zord időjárás következtében, 
beállott fűtési, Sietve tolatás! nehézsé
giekre való tekintette], december 7-étől 
k’l’zdve a. hideg időjárás tartamára meg- 
azimtetik a 122/8922—8921/131. számú vo
nalokkal Budapest nyugati pályaudvar 
és Balassagyarmat között I—UI. ose- 
táljTn, az 1706/7786—7437/707. számú vo
natokkal. Budapest nyugati pályaudvar 
és Szentes között I—IL osztályú, a 
420^94’30—9129/419. zeámu vonatokkal Bu
dapest keleti pályaudvar és Eger között 
I—IL osztályú, a 620/1617—1618/619. szá
ron vonatokkal Budapest keleti pálya
udvar és Szeged között í—II .osztálya, 
ax lOÍÖŐ/1940/Mpv. 4—Mpv. ő—1919—1009. 
wjámu vonatokkal Budapest keleti pá
lyaudvar és Mohács között I—IL osz
tályú, els 1010/1940—1919/1009. számú vo
natokkal? Budapest keleti pályaudvar és 
Magyarltoly között III. osztályú és vé
gül az 11112/7423—7422/1111. szánra vona
tokkal Budapest keleti pályaudvar és 
Zalaegerszeg között I—H. osstályu köz
vetlen ködük járatásért

— Elfogták a pékmesterek tol
vaját A detektívek ma elfogták 
Viola István 25 éves péksegédet, 
akit a hatóságok többrendbeli lopás 
miatt köröznek. A® elfogott tolvaj 
a főkapitányságon beismerte, hogy 
azokon a lopásokon kívül, amelyek 
miatt körözik, még egyéb lopásokat 
is elkövetett így legutóbb három 
alkalmaztatási lielyén meglopta a 
mestereket és egy mtfnkástársát A 
veszedelmes tolvajt letartóztatták.
- Ma nyílik meg a« akt-Uállitáa. A 

Képzőművészeti Társulat gyűjteményes 
akt-kidllitára ma, nyílik meg a Műcsar
nokban.

— Elutaztak a főváros képvíseWSf 
Baselbe. Január 1-én életbelép a?l 
osztendel szerződés, addig uzPnba^ 
még többirányú és különféle vonat
kozású. intézkedéseket kell a fővá-» 
romiak a külföldi kölosönüggyeí, 
kapcsolatban végrehajtania. Ezek*<  
nek az intézkedéseknek megbeszé
lése céljából Szabó Imre dr. tiszti 
főügyész ós Csupor József pénzügyi 
tanácsnok vasárnap délben Báselbc? 
utaztak, ahová a hitelezők a íővá-t 
rös képviselőit, december 8-ára táp*  
gyalusokra hívlak meg.

— Zsebtolvajlás egy hentesüzletben, 
A Thuköly-ut 2. szám alatt levő Zeidl*  
féie hentesüzletben szombaton este vú? 
sárláa céljából betört Tajti Sándor nap
számos. Fizetés közben észrevette, hogy 
valaki zsebében kotorászik és ki akarja 
venni pénztárcáját, hirtelen visszafog 
dúlt, de a zsebtolvaj kiugrott az üzlet
ből és futásnak eredt. Hosszas üldözés 
után sikerült esak elfogni a tettest, akit 
a rendőr a Keleti pályaudvaron levő 
őrszobába vitt bo. Azonnal megmotoz/*  
ták, de a pénzt nem találták meg nála. 
Beszállították a főkapitányságra,, áhot 
vasárnap délelőtt kihallgatták és meg^ 
állapították, hogy a zsebtolvajt Stocek 
Józsefnek hívják és a büntetőtörvény
szék régebben körözteti különféle bűn
cselekmények miatt. Stoceket beismeri? 
Vallomása után letartóztatták.

a— Agyrém a Leszámítoló Bank 
sikkasztási ügye. Szombat délután 
a főkapitányság intellektuális osz
tályán megjelent egy elegáns férfi. 
Elmondotta, hogy Wagner Raj*  
jnondnak hívják, 36 éves, a Leszá- 
mitől ó Bank amerikai osztályának! 
revizora cs azért jelent meg*  mert a 
bankból mintegy százmillió koronái 
elsikkasztott. A bejelentést a rendi 
őrség azonnal közölte & Leszámíi 
toló Bankkal, ahol vasárnap szi
gorít vizsgálat indult meg, hogy! 
Wagner Raimond hogyan kö*  

■ vette el a sikkasztást és mekkora 
összegről van szól A bank nagy tn 
tokzatossággal kezeli az ügyet, 
azonban sikerült megtudnánk, hogy 
a vizsgálat eddig pozitív eredmény- 

’ re nem vezetett, mert hónapokra 
’ visszamenőleg kell átvizsgálni a 

könyveket. Az a gyanú is felmerült, 
t hogy az egész sikkasztási ügy a 

különben is svlyos idegbeteg Wag-t 
ner agyréme.

Takarékos 
háziasszony 

ruha»Uks6glet«t 

divatháza., Kossuth Lajosa. 9 
szerel be, ahol m összes osztályokban 

rendkívül leszállított 
árak mellett nagy karácsonyi
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SBlyen ílórliarisiiya_ _ _ 38
Divatos, tartűs, Jutányos!
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— Mar a pénrtári blokkokat la 
hznnlsitiál. A Zeidl Venoel-féle 
izusürem Dleswseai űrjeiében már 
hosszabb idő óta észrevették, bopy 
ismeretien egyének hamisított blok
kjukkal váltják ki az árat. Megfi
gyelték a vásárlókat ée Brombaton 
tettenérték ^ndc Istvánná gyű- 
mölcsárusasszonyt, aki egy hainisi- 
Lott blokkal akarta, a vásárolt árut 
kiváltani. Azonnal rendőrnek adták 
ít, aki bekísérte a főkapitányságra, 
ahol kihallgatása során elmondotta, 
hogy néhány hét óta űzi a hamis 
blokkal való '”'«árlátt. Nemrégen 
bszrevotte a ueidl-féle üzletben, 
hogy egy asszony nagymennyiségű 
5mt vásárol, de a pénztárnál csak 
L-is összeget fizet Midőn az asszony 
íz üzletből távozott, utánasietett, 
kérdőre vonta, hogy miképezi kapta 
olyan olcsón azt a sok áruft Az asz- 
szony megijedt s mert Andáné fe
nyegetőzni kezdett hogy leleplezi, 
nort bizonyára, valami csalást kö
vetett el, elmondotta, liogy több
nyire 5000 koronás blokkot vált a 
pénztárnál, de 105.000 koronáért vá
sárol. Az 5000 koronás blokk elé 
adair egy 10-es számot s igy 105.000 
koronára hamisítja a blokkot An- 
Jáné öt ízben sikerrel alkalmazta 
ezt a módszert, de a hatodik alkar
lommal pórnljárt Letartóztatták s 
most keresik azt az ismeretlen asz- 
szonyt, aki tulajdonképpen kitalá
lója volt a blokk hamisításának.

— Az OMGB a fűbibirtokTclorm gyors 
végrehajtásáért Az OMGR küegarxlar

lakosztálya a Kő'/.lel ok azékházá- 
ban vasárnap délelőtt 11 érakor grót 
nádik János elnöklete alatt ülést tar
tott Budát Barna helyettes igazgató u 
fötAetonn végrehajtásának erodményé- 
rtil tartott eladást to határozati javas
tatot nyújtott be * föld reformtörvény 
gyors végrehajtása, a termelés biztosi- 
táa*  ée a pénzügyi kibontakozás lehelA 
rigat érdekében. Ezután aa agrárpoMt- 
M (e az agrár hírszolgálati bizotság 
eHűszervozéeét tárgyalták, ______ _

— Holland mesterek titkos re-
revtici a Brclier-gyárban. A világ- 
Mrű holland likőrök, melyeket ed
dig luxusitalként kezeltek Magyar
országon. ezentúl mint hazai termé
kek is szerepelnek. Dreher vállaltit 
a holland Foekink magyarországi 
gyártását és a világhírű Dreher- 
sör, a népszerű Maul-crv-kohide. a 
Htünő Dréher-konyak és ÍJrcher- 
mm Után igazi Foekink likőröket 
htos forgalomba, melyeket a kobá- 
nyai gyárban holland mesterek a 
féltve őrzött titkos recept szerint 
gyártanak. Ezzel helyreáll a rccip- 
rncitás. mert viszont Dreher is 
gyártja híres kőbá.nyal receptje) 
raeriMt Artsztriában. Olaszország- 
haji, Rojmániában és Csehorsrag^an 
a J»réher-sör“-t így aztan Drehra 
nevét ismerik mindenütt ahol 
gmtrmandok élnek. _ ,

— Karácsonyra a regJ«» sjajnwK
egy Charlté PoliMlniika Borsjogr, 
sunellyal szenzóeMa nyermnénytárgyat 
lőhet nyerni- Ara ».«» korona Mte- 

dorütt kapható. ,r . -■
— Karácsonyi vásár »®. »»?*««  

bafcBs kaMtofcbim és bandákban. Egyes 
darabok is, ölesé árban.
Király-utca 13. Gozsdu-udvar, átjátóház.

Reisz Aruház
Kirüly ncca 47. txton, Caóuyi neon sarok 

játékvására 

megkezdődéit*  

VtlaszMkank legnagyobb, 
araink legolcsóbbak 

Renaelóseket válnsrtás arertnt 

karácsonyi szállításra 
már most elfogadunk 

25.000 K-ás 

árnosztólynnk ismét 
cikkek u árahte hapubojératóniU lévő 
16 kirakatban é. » érahta íSlessirtl 

helyiségeiben vannak kiófiftva.
Árjegyzéket az összes Járték- és diszmö- 

árokról bérmeatw köldünk 
Vidékre utánvéttel aAHitnrid

Kilenc órakor kezdődik a tanítás 
a főváros összes iskoláiban

Tudvalevő, hogy a fővárosi és kör- 
roülők kívánságára a kultrsz- 

minifBter elhatározta, hogy meghall
gatja ~ az Országos Közegészségügyi 
Egyesület szakvéleményét abban a te
kintetben, hogy aa Egyesület orvosi 
szempontból javasolja-e azt, hogy a 
fővárosi iskolákban a tanítási ülő ne 
reggeli nyolc, hanem kilenc órakor kez
dődjék. A Közogészfőgiigyi Egyesület 
részéről Juba Adolf dr. egyetemi tanár 
részletes javaslatot terjesztett a minisz
ter elé, amelyben közegészségügyi és

Hetényi főkapitány helyettes 
„az ál Mussolini a bombákról 

és azokról, akik támadják
Két évtizede már, hogy Budapesti 

Hírlap csöndes redakci ójának asztala 
mellől egy szűkszavú fiatalember el
indult a főkapitányság folyosóján. Ez 
az ut bámulatos gyorsasággal vezetett a 
méltÓMágos főkapitányhelyet tosi sw le
hoz. És Lassan már három esztendeje 
annak, hogy a budapesti polgár álma, 
békés munkája, biztonsága, úgyszólván 
egy ember kezébe vszi letéve. Ez az em
ber, ott a dunaparti komor épületben, 
mint orvos tartja kezét egy lázbeteg 
társadalom pulznsán. Gyakorlatibb 
nyelven: Hetényi Imre főkapitányhe
lyettes áll őrt azon a veszedelmes 
tán, melyet egyformán dühösen 
madnak a tökfőzelék, a gerstll, a 
kabát fanatikus visszaálmodói és a 
kövesszagu gyűlölet bombahősei.

Beszélgettünk Hetényi Imre főkapi
tányból yottftssel. abbén az alkalomból, 
hogy a kormányzó a TL osztályú pol
gári érdemkereszttel tüntette ki 6a kü
lönösen szélsőjobboldali helyekről sú
lyos támadásokban részesült.

— Támadnak! Igazán keveset törődöm 
vele — mondja. — Az én hitvallásom ki
tüntetésem előtt és után ia egy: segítek 
viselni azt a krisztusi keresztet, me
lyet a trianoni béke rakott váltóinkra. 
Most, mikor minden magyar művésznek 
ia első kötelessége, hogy a külföld felé 
mutassa meg, hogy a magyar nemzetet 
egy kemény, igazságtalan és meg non 
érdemelt büntetés sújtja, nekem is cé
lom

a magam szfik keretei között meg
akadályozni, hogy ebben az ország
ban bárki Is megkótyagosodhasson 
álpróféták és vllágbolonditók befő-

VÚT- 
tó- 

bőr
kén-

& P.

Ismét őrizetbe helyeztek 
egy volt tőzidebizományott 
Csalt, sikkasztott és sírvá

Fényes Andor volt tőzsdebizományost, 
az éjszakai élet közismert alakját ma 
délelőtt őrizetbe helyezte a rendőrség, 
mert egy nő ismerősétől 100 dollárt 
csöíí ki, azon a eh nem, hogy amerikai 
útlevelet szerez Máméra és a pénzt el
sikkasztotta.

Néhány héttel ezelőtt Fényes Andort 
egy nőismerőse felkereste éa elpana- 
szolte neki, hogy nem tód amerikai út
levelet szerezni- Fényes nyomban fel
ajánlotta szolgálatait és kijelentette, 
hogy ő, akinek tekintélyes és nagyszá
mú ismerőse van a rendőrségen, köny- 
nyen megszerzi az útlevelet. Rögtön át
vette ős okmányokat, valamint a vizűm 
dija fejében 100 dollárt és nőlsmerőeó- 
vel felment a főkapitányságra. Itt hos»- 
szu ideig a detoktívszobák előtt sétál
gatott fel te alá és sorba köszöntötte a

Osztatlan szenzációt keltának

Komanerceg ncca 10

orvosi szempontokat sorakoztatott fel 
kilenc órakor kezdődő tanítás mélát.

Az előterjesztéssel most fogialkonott a 
kultuszminisztérium illetékes •ngycag- 
tólya és arról már referált is Klebels- 
brrg Kunó gróf miniszternek. A minisz
ter — értesülésünk szerint — egy-két 
napon belül rendeietüeg fog intézkedni, 
hogy legalább is a hideg téli időszak, 
idejére, a főváros összes iskoláiban a 
tanítás kilenc órakor kezdődjék A 
kultuszminisztérium erirányu rendeleté 
a napokban jelenik meg és ’ép érvénybe.

lyásátóL

— Móitósúgos uram, mit mondd arról, 
hogy bizonyos oldalról, főként Spriecer 
Plstáék, Hetényi—Hofbauer— Csocsó és 
más gúnynevekkel ruháwAk fel, — kér
dezzük.

— Hát mit mondjak errőll A nemzet- 
gyfilésen felállt valaki és ráolvasta, fe
jőmre - - ■ 
gyök.

Nos,

* bűnt: Hofhauer, Mussolini va-

hát én bevallom, hogy én hu 
digena vagyok.

Bernből jöttek és családomnakőseim _ __ _ _ __________________
kilencedik generációja él Magyarorszá
gon. De ha már a századik generációm 
élne itt, akkor sem mondhatnám büsz
kébben. hogy

többet kflxködtern. szenvedtem, robo
toltam szcrencsétieu hazámért, mint 
némelyik tizenhárom-próbán ősma
gyar, különösen pedig többet, mint 
azok, akiknek Igazán kevés szemre- 
hányni valójuk van ebből a nom- 

pontbóL
Á támadásokkal egyáltalán nem törő
döm, nekem nincs időm ezzel foglal
kozni, annyit azonban mondhatok, hogy 

amíg én helyemen állok, ebben az 
amúgy lg megnyomorított országban 
nem fog kánkánt járni semmiféle 
őrület, itt többé nem robban bomba 

egyik oldalon sem.

— Ebben a munkában még kiveszem 
részemet a nekem jutott időben, melyen 
már az ut hosszabb felének mérföldkö
véhez jutottam.

kérte szabadonbocsátását 
vele erembejövö dntoktivufcet ón renddr- 
tiaittviselökeA. Az egyik hivatali anobá- 
ból kijövő Hajdó fötoügyoldt ia mep- 
ozAUi tóttá Fényes:

— Hogy van, kedves GeHfirt 
figyelől — kérdezte barAMgeeKn.

— Pardon, én HaJA'l vagyok, — bA- 
tt tóttá el a kArdnft^ödéet , neglenetl 
főtől ügyeld.

Fénye, erre bocsánaürérósek kCzben 
elsietett a helysztw'Tól éa elkísérte nfl- 
lamerfeót aa uüevéloszttilyra, o maga 
bement a hivatalba, mis a leányt eo- 
káig kint hagyta várakozni • foiyoeún, 
végül la kijött ée elmondotta, hogy az 
útlevél ogy-két napén belül készen lesz.

Bbnnlt aaouban a két nap, eöt eltelt 
tót hét Le, de Fényes sem az útlevelet 
nem íPÓIIItóttó, ran aa okmányokat ée 
a pénzt nem adta viasza ismerésének.

Mintái 
crMchlne 
kmarocaln
115.000Ml 

KIRAKATAI

aki közben utána járt a dolognak Ad 
megállapította, hogy Fényes egyáltaláu 
be sem adta a kérvényt, a 100 dollárt 
tehát egyszerűen megtartotta magának^ 
Csalás ég sikkasztás címén megtette ©1- 
Jenő a feljelentést, mire a detektívek 
vasárnap délelőtt előállították a főka. 
pitányBágra, ahol az ügyet Hajdó de- 
tektívfőfeliigyelőnnk osztották ki. Hajdíj 
meglepetve fogadta a barátságosan kö
szönt g elő ifjút, aki nyomban boiomer^ 
vallomást főtt Sirva kérte a detektív- 
főfelügyelőt, hogy engedjék d, ígéri, 
hogy sohasem fog többet rosszat cfiebsí 
kodni.

Nem tettek eleget kérésén®^ WhnTlJ 
gatása után őrizetbe helyezték.

— Egy tűenuégyéves kislány ön
gyilkossága. Vasárnan hajnalban 
Itoponics Tlózsika 14 éves tanuló
leány. sziileijiek Kisdiófa ucca 2. sz. 
alatti lakásán a gázcsapot nyitva-*  
hagyta. Mire rátaláltak, mcírhalL 
Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe száJlitották.

— Talált ékszer. November lHn « 
Szabadság tóren ogy 15 millió koronáé 
érő női — gyémánttal kirakott — mell-*  
tűt találtak. IgazoJt tulajdonon az éik-f 
szert a főkapitányságom (VM Zrínyi íncaj 
% II. em. 305.) Csupor dctektívcsopartd 
nái átveheti.

— Baleset mtmkaközben. Németh Ia-» 
Jós 55 éves foosztergályos munkádnak 
az óbudai hajógyárban munkaközben 
egy deszka a fejéro esett. A mentők sú
lyos flérnléssel a Rókusba szállították.

— Halál az uceán. Vasárnap délelőtti 
a Szent GeHórt téren Róna József, Bákürt 
ucaa 6. szám alatti kercBkodő öcHze»ett 
és meghalt.

to- hngyilkOB takarítónő. Vrona An-, 
Lalnó 57 éves takarítónő Illés ucca 1 sz, 
alatti lákás-án az ajtó kálin csóró felakasz
totta magát Mire megtalálták, halott 
volt Holttestót a bcmctanl. intézotbe stóU 
Irtották.

•TORN«*>

Eredeti
amerikai masas héclpffkl

9 ^Jr korona

Gyermek és férfi 
hócipők 

legolcsóbban
Vidéki fiókilzlrtelnkáea ugyanezen arat'



HÉTFŐI NAPLÓ /tnanprar, tfeeemfier T.

Del-Ka
téli cipők

Pörök légióját Indítják 
a vasutasok a Máv allén

Tamássy József szerint a kormánynak joga van 
vasutas pragmatikával ellentétben intézkedni 

a státuOendezésben

a

Régóta bevált világmárka
Gofezlétt eftwytí 

-^MATTONr\ 

iGIESSHÜBLER )
XJISZTATERMESZETES AtKA'.rÁ-, /

^-^^AVANYUV17.V^* <f

5,10,15 és 20 kg-os postacsomagokat 
rizs és cukor kivételével, bérmentve 

száHItunk vidékre.

250
Férfi fekete R. 
aevró és natúr 
bőrei ;ő

285
Férfi lakat* box 
rámánvarroltmagas 
és félcipő francia és 
amerikai lármában

350
NŐI barna savrő 
inagaaclpö rámán- 
varrott

Korcsotyacipő
Női barna 
dnplatalpú

A szanálási bizottság szerdán tár
gyalja a vasutasok Mtátusrendozését, 
amely ellen érdekelt körökben máris 
rengeteg panasz hangzik el. Teljesen be
avatott helyen a vasutasok sérelmeit a 
következőkben ismertették a Hétfői 
Napló munkatársa előtt:

— A ^pfiutasoknak törvényben bizto
sított szolgálati pragmatikájuk van, 
amely kimondja, hogy az államvasúti 
tisztviselőket a VII. fizetési fokozatig 
három évenként automatikusan kell elő
léptetni.

Ezt a törvényben biztosított Jogot a 
stálusrendezésl tervezet nem hono

rálja.
Emiatt, de más szempontból is a rende
lettervezet óriási elkeseredést keltett. A 
vasutasszervezetek vezetőségének tagjai 
bizalmas tanácskozásokon foglalkoztak 
a státusrendezési sérelmekkel és egészen 
bizonyos, hogy az elkeseredés elementáris 
erővel fog kitörni, ha a javaslat nyilvá
nosságra kerül. Máris elhatározta a ve
zetőség, hogy

az érdekelt vasutasok egyenként 
pört indítanak a MÁV ellen, a tör-

tényben biztosított pragmatika meg
szegése miatt.

A pörök egész légiója fog még ebben 
hónapban megindulni a. MÁV ellen.

Ezekről a sérelmekről megkérdeztük

TAMÁSSY JÓZSEF, 
kormánypárti képviselőt, a fitátusrendc- 
zési rendelettervezet előadóját, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— A szanálási törvény, az 1924 :TV. te. 
értelmében a kormánynak joga van az 
államháztartás egyensúlyával kapcsola
tos kérdósekbon rendeletileg intézkedni 
akkor is, ha ezekről a kérdésekről tör
vény volna. Vonatkocsik ez a vasutas- 
pragaiatikára is. Megnyugtatom a vas
utasokat: a státnsrendezési rendelet a 
mainál jobb előmeneteli biztosit. Ugyan
az a fizetési rendszer lép életbe a vas
utasoknál is, mint amilyen az állami fi
zetési osztályokba tartozó tisztviselőknél 
érvényes. Lényeges különbség az, hogy

a vasutasoknál nem lesz rendelke
zési állományba helyezés, 

aminek oka az, hogy a MÁV alkalma
zottainak létszáma normális.

a

Mindenütt kapható. Főraktár K«iv«« és T»oJ d» 
ásvány viz-nagykereskedts BUDAPEST, VÁCI uí.

Telefón József 50-45 és József 151—25 “

Láng-áruház
Budapest, Múzeum körút 43. szám 

(Múzeum utcával szemben)

Játékvására 
megkezdődött 

Választékunk 
legnagyobb, áraink 

legolcsóbbak I
Rendeléseket választás szerint 

karácsonyi szállításra 
már most elfogadunk.

25.000 K-ás
áruosztályunk ismét megnyílt.

Árjegyzéket az összes játék- és 
díszműárukról bérmentve küldünk.

Vidékre utánvéttel szállítunk.

270
Eredeti

TRE-TORN 
■véd női hó
cipő divatos 
alacsony szárral

Nagy választék legfinomabb vászon, 
sifón, batiszt, damaszt azsurzsebkendök- 
ben, törülközőkben gyári árak mellett 

Vidékre mintákat küldök.

R heti sláger : 

lórb cselét! alsólepedő7 3,000 K 
jpeciílis Vdszonüzlet 

BELVÁROSI VÁSZONÁRU RT 
Budapest, Kammennayer Károly neoa 10 

(Evangélikus templomépület)

Ezüst dísztárgyak, evő- 
oszközök, sport- 
és versenydijak I 

dm váH'ztékban Schleifer <a*Usftárugyőr  
gyári árban VII, Ka inczy u. 14. Tel. 135-28.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PBPa, PAP, PfiP,„
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyáraSc&nycg, pokróc, Qggóny. Agy- és 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyngerékek, 
leányszoba-, előszoba- éa kortibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNER JÁNOS 
BUBAPEST, VII., EBZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000K ellenében postán küldök

Nárlatelepen
szögöleV villatelek eladó

Bővebbet: Székely ZsigmondNngykanlxsn, Magyar ucca 7S
Minőségért 

szavatolunk I
Mindenfajta férfi, női 
és gyermek harisnyák
ban nagy választék I

Legújabb divatú 

hócioők

rossz szájízét eltünteti *

Fodormenta Lysoform sbisgeu,. 
Fertőtlenít. Olcsó.

gumlkanatok 
tornacipők 
siortilkhek

Erzsébet körút 28

Logolcsóbb bevásárlási forrása

Fischer Péteri!"1
fiI, Rlkttsl út 78 - IV. Vámház körül 8

Brilliánsokat, 0*  bár leinél drágábban vasa i Székely Emil Király wcca sí. sz| Teréz-templom ma szemben

RENDKÍVÜL

OLCSÓ
BUNDA..

TÉLIKABAT
árusítást rendez
E HÓ VÉGÉIG

SCHNUR HEHRIK
FÉRFIRUHAHÁZA

RÁKÓCZI ÚT IS. TEL. J. 12C-OB

Városi Irunda_ 2,000.000-161
Télikabát   1,000.OOO-tál 
Átmeneti kabát 900^)00-101
Férfiöltöny------ 9OOj©OO-töl

Gyermekruhók nagy vMaixMk. 
bán! — KUl&n mért ékoiztóly t

10 sár-és hódító
olcsó árusítása, míg a készlet tart!

„, ezrekben
Bern sárcipő......... ............. ... ... _  ... 95
Női sárcipő ...   85
Gyermek sárcipő _............... 50—80
Női hócipő, amerikai gyártmány 165
Gyermek hócipő..........................100-150
Wimpassing hóolpő, szőrmével ... 230
Férfi börcipő, rámánvarro^ — — 250
Női bőrcipö, rámánvarrott............ 229
Gyermek la bőrcipő 120,150.180,210
Teveszőr házioipő, bőrtalppal......... 85
Tornacipők, tornaruhák, svédtoma-szoknya- 
nadrág legolcsóbban SchOfer - cégnél 

I., Döbreníoi tér 4.

MllliölfflttolfflrttiM ÍJ OPALOGRAPH 
nyomtatványait.
két, árjegyzékeket, lajstromokat, kottát, rajzot stb. 
Korlátlan példányszámban, minden színben tiszta, 
éles levonatok, egyszerű kezelés! Díjmentesen 

bemutatja, ajánlatot küld:
FQTA Fotóipar, Budapest tv, Ferenciek tere 
CO 1 rt 2; félemelet. Telefón: József 152—10.

WWAWWMWWtWUWUUM

Békebeli, gazdag lesz, 
Ha aranysorsjegyet vesz! 

jp mert

HÉT KILO
AZ aranysorsjáték

BAROM ELSŐ 

FŐNYEREMÉNYE 
azonkívül 3 vagon búza 

Négyüléses új automobil 
Koroszthúros zongora 
Molorkorékpór 
3 varrógép 
10 kerépár
200 arany- és ozUsttórgy 

Sorsjegy ára 10-000 korona 
Mindenütt kaphatói

Soisjegyintézéség: Szabadság tér 6
Vegyelek sürgésen

RoRHant sorsjegyet
3000 K Húzós december 22-én



Budapest, kö®5,-döccjjiber-l, HÉTFŐI lUHO T

színházi
B&MmmEöS

SS SZÍNHÁZ
LENGYEL MENY

HÉRT Amerikában 
fejezte be új szín
művét, amelynek Má
ria, címet adott A 
Máriú-t a Belvárosi 
Színház szerezte meg1 
előadásra és a da

rabban domináló hatalmas női fő
szerepet Simon-)ti Máriára osztotta. 
A Mária ú?<‘n komoly problémákat 
tárgyaló kamaradarab és a szerző 
bevallása szerint ez alkotásai közül 
a lcgkÖJtőibb és legmélyebb tartal
mú. Lengyel Menyhért új színműve 
az egyedülálló, mindenkitől elha- 
gj'ott nő vergődését problemizálja.

HIÁBA, MÉG IS VAN 
izlcsc a közönségnek. Oda 
megy, ahol tényleg vagy 
jól tud mulatni, vagy 
szellemi épülést talál. A 
Városi Színház reper
toárja az utóbbi időbeli 
nem volt valami ra

gyogó, éppen ezért a szeptember és az 
októberi nagjj nyereséggel záruló kassza- 
raportok után bizony sanyarú idők kö
szöntöttek Sebestyén igazgatóra. A Fő
városi Operett színházzal is nagy baj van. 
A ,Miami**  nem egészen felélt meg a 
hozzáfűzött várakozásoknak, viszont új 
darabból próbálni sem tudnak, mert sem 
primadonnájuk, sem szübrettjük nincs. 
Annál érdekesebb, hogy a jövő héten a 
Belvárosi Színházban Romain Holland 
költői színmüvét a „Szerelem és a Halál 
játékaP-t négyszer tűzték műsorra, a 
múltbeli kétszeri előadásával szemben.•

KI NEM FOGY a Ki
rály Szinház a „régi"-, 
darabokból. A „Régi jó 
Budapest", az „Annából" 
után újra régi magyar 
motívuméi operettet mu
tat be, amely az „Ale
xandra'*  után kerül szín

re. Farkas Imre most fejezte be a >,Ki
rálynő rózsája**  című operettjét, amely 
a király Színház legközelebbi újdonsága 
lesz. A ..Királynő rózsája**  a 60-us évek
ben Erdélyben játszódik le, a történet pe
dig egy magyar úr és egy osztrák grófnő 
szerelmét tárgyalja.

A MISKOLCIAK 
ugyancsak meg vol
tak lepve, mikor ta
valyelőtti drámai 
hősnőjüket, Szécsi 
Böskét énekelni hal
lották — egy koncer
ten Miskoleotí. Szécsi

Böske, aki' még tavaly igen tehet
séges drámai művésznő volt es a 
Magyar Színházban Darvas Lm 
szerepeit vette át — az idén operett
primadonna lett és a Király Szín
ház legközelebbi (újdonságában az 
egyik énekes primadonnaszerepben 
fog debütálni. Szécsi Böske szorgal
masan tanul László mesternél éne
kelni.

fXegedüs Qyula lesz
a SzinműDészeii ‘Akadémia igazgatója?

Sebestyén tKároly és *<5óih  Omre közti harcban úgylátszik
a harmadik győzött

Regen suttogják a Nemzeti Szín-' 
ház körül, hogy Tóth Imii*,  az Or
szágos Színművészeti Akadémia 
igazgatója és helyettese. Sebestyén 
Károly dr. közt a nézeteltérések 
mindinkább elfajulnak és előbb-utóbb 
válságra vezetnek. Tóth Imre 
ugyanis kifogásolta

Sebestyén Károly dr. liberális 
szellemét és modern tanítási 

módszerét
Sebestyén Károly dr.. , aki alapos 

felkészültséggel és a tudásnak egész 
tárházával állott a magyar szinész- 
nevelés szolgálatában, nem hagyta 
magát befolyásolni Tóth Imre igaz
gató elvei által, úgyhogy

ennek konzekvenciáját hallgató’ 
lagosan Tóth Imre igazgató 
vonta le és több mint egy fél

évvel ezelőtt szabadságra ment. 
Most azonban Tóth Imre beadta 

a lemondását
és ezzel megüresedett a Sziníaka- 
démia díszes igazgatói állása,

Tóth Imre igazgató lemondását 
még nem fogadták el véglegesen, de 
már is kombinációba került az uj 
igazgató neve.

Legkomolyabban Hegedűs Gyil
lát emlegetik az igazgatói ál
lásra, akit minden tényező igen 
szívesen látna az igazgatói 

székben.
Hegedűs Gyula, aki amelett, hogy 

kitűnő színész, elsőrangú * pedagó
gus is, igy a magyar színjátszásnak 
nagy nyereségelenne, hogyha a 
szánésznevelés ólén ő állana.

SOHA OLYAN NAGY 
munka nem volt az Ope
rában, mint most. Reg
gel, délben, este folynak 
a próbák, nemcsak a mű
sorra kerülő újdonságok 
és repr ízekből, hanem
Radnay igazgató a tagok

nagy bosszúságára a repertoár minden 
egyes darabját legalább ötször-hatszor 
elpróbáltatja még azokkal a művészekkel 
is, akik ezt esetleg hetvenszer is énekel
ték. Az Operaház legközelebbi eseménye 
a „Zsidónő" reprize lesz Réllc Góbival a 
címszerepben. Nagyon érdekes, hogy a 
„Zsidónő"-nekf minden szereplője zsidó- 
vallású, kivéve Székélyhidyt, akiről pe
dig, a konstruktív érzelem köztudomású.

& * FOKRA! RÓZSI a 
Magyar Szinházhoz 
szerződött . Szomba
ton irta alá a szerző
dést a Magyar Szin
ház igazgatójával, 
Falüdi Jenővel, mely 
1927 augusztus 1-ig. 

teh'át két évre a Magyar Színház
hoz köti.

o

Király Szinház
Mtntai este a saenzáetóa aftad

16 év ók, a legjobb optott

KoJóen, dee. SSUtáa 3 inlmr

Jánosba
Hrfyárak 5000-től 50000-ig

Magyar Szinház
Keddon, szerdán, 

pénteken és vasárnap este

Kedden és jövő vasárnap délután

AZ UHU ÁLL REN- 
nüLETLBNÜL, — mon
dotta Dcwőffy igazgató 
- még ha megpukkad is 
a konknrrencia. Az (Jliu 
abaré-mnlató flaetéwi ne- 

nézségoiről szóló hírek 
azonban nőm nélkülöztek

teljesen minden alapot, mert informá
cióink szerint az Vhu-kabarcban vasár
nap este féltíz órakor egy nagy pénz
es oport vállalt érdekeltséget. Az Uhu 
egyébként a jüvőhónapí műsorát is lo- 
szeraődtelte. *

S A CÍVISEK VAROSÁ
BAN, Debrecenben fővá
rosi művészek képktállí-

vidéki kiállításnak olyan 
nagy sikere nem volt, 
mint ennek, pedif) Debre
cent eddig elkerülték a 

művészek,. mert ott a legnagyszerűbb ké
pekből rendezett kiállítást sem igen lá
togatták, vevő pedig véletlenül sem akadt. 
A legújabb kiállítás, úgy látszik, meg
törte a cívisek szivén a jégbyrkot, mert 
a kiállítás százötven millió bevételt mu
tatott fel. Ott, ahol eddig legfeljebb fél
milliót adlak egy képért, — most szí
vesen ftzétúck W-^-20 millióit is. Lázár 
Béla a kiállítást megelőzőleg két estén 
előadást tartott. És ekkor a „Bika" nagy
terme színüUig megtett érdeklődő hall
gatósággal.

<Rz Operaház faniómjának 
óriási sikere Gondonban
Az idei flJm3zczon egyik legnagyobb 

ős legrcmekébb amerikai fi lm attrakciójá
nak zajos sikeréről számolnak be most a 
londoni újságok. A múlt héten volt 
ugyanis a londoni Marble-Palace-ban n, 
The phantoon vf tho Opera című UnL 
versál-fllmnek a premierje, amely a 
filmhez méltó külső üunopségok közt 
folyt le. Gaston Lorouxnek világszerte 
ismert regénytémáját az amerikai film
gyár tudvalevőleg hallatlan áldozatok 
árán, minden eddigi méretet meghaladó 
művészi rendezésben és pazar kiállítás
ban vette fel a filmre és az amerikai si
kerek után a londoni bemutató zajos si
kere is előrelátható volt A premiernek 
theater-paró jellege volt, amennyiben az 
angol arisztokrácia ünnepi öltözékben, 
az urak frakkban, a hölgyek pedig es
télyi ruhában jelentek meg a páholyok
ban. Maga a lordmajor is megjelent csar 
ládjúval együtt és elragadtatással nézte 
végig „Az emberi rútságról szóló flhn- 
tragédiát*.  A közönség különösen Lan 
Chaney felülmúlhatatlan alakításától 
volt elragadtatva. Az operához fantóm
jának előreláthatólag Budapesten is szen
zációs sikere lesa.

•
• Rikett, Strauss Oszkár gyönyörű 

zenéjü, végi,ölen mulatságos operettje 
hétfőn, keddon, csütörtökön, Hzombaton 
ós vasárnap a Várai színházban.

• A „Leáuyáiom**  első délutáni el
adása lóba kedden a Városi Színházban, 
mérsékelt hdyárakkaL

• A hét minden napjára M kellett 
tűzni a „Marikát**.  Zugon István vig- 
játékát, olyan sikert aratott «s a 
pompás darab a llcn«5fisance-ffl»Miáz- 
ban. A címszerepben Gaál Franciskát, 
a férfi főszerepben Somlay Artúrt ün
nepli esténként a telt házak köaöMŐge.
• A Vígszínház jBvŐ hetét is HMm 

Jenő vigjátékcáklusa I. Menazaórfa. IL 
Az orvos és a halál. ÜL Karácsonyi 
vers dominálja, amely a szezon egyik 
legjelentősebb eseménye és legnagyobb 
sikere. Két est kivételével minden este 
adják. Kedden és pénteken nz üvicsn- 
berckct játetaák. Vasárnap délután a 
Színésznő, kedden délután a Csirkefogó 
kerül színre. Szombat délxrtón a sánész- 
iskola növendékei a Masarmódot adják 

° •’ A Mláml hete less a Főtóroíf Ope- 
rcUszinJiáz jövő liete ia Petráss Són. 
Honthy Hanna. Fejes rCarit Hatonay, 
Tolnay és Ujváty fettóptóvel minden 
este a nagywserü a JocoM „‘’P®®****  
adják- Vasárnap délután mérnkeit hely- 
tokkal n Orlomt játaszák.

Kamara Filmszhiház

Bárafhm sikerű új filHtfo

Atestfir
Molnár Fereno szinmtí.e 8 felvonásául 
Főszereplők: Korda Márta és Alfréd Abot

TotíMm
A IélekromlrolőlK

8 felvonásban. Főszereplő: Mary Astor 
Előadások: fél 5, negyed 7,8 és tőkor

Belvárosi S»inhé,z

Pántlika 
A siefelem és Mái játéha 
fiz ívad diadalmas filmjei

Jolanda
2 részben 10 felvonásban

Főszereplő: Marion Davies 
Royal-Apollo Oráafa

Hcfro-Goldstn fHa ■

Rennlnance Szlnhdz

Marika
FutÖÉsBbétllőszőnyeseK.matracszövetek
n.mez.k (padlAHIC) bovátórlásánál már o ''0T6k,>Mn?éf 
"*tj a óriási raktárunk raegtoklntóHét, ahol

<s®i-ssa10*
VÁGÓ ÉS TAKSA (Ktapontl városhfca ép«d»

W

hil Orlenm 
leszállította 
a helyárakat

LeSolBíílfiemezer, 
legWtli 65 ezer K
A {télutóin 3 h 6 órai eföndnsoR 

heluóruí még ménéóettaMi
Holnap, Kedden 3 elSadás 
3, 6 és 9 órai kezdettel 

RASTELLI 
a vlléfl legnagyobb 
zsonglőrje 

mindhárom 
előadáson 

felláp 
wrin.aiaiw i 1 "
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Osztatlan szenzációt keltenek

Roromiberceff ucca 10

loPonwolí 
úelaine 

lói mosható

K11.800

KIRAKATAI

SPORT
H bajnokcsapat 

újabb pontvesztesége

A schnefzer féle 
szövetkezef lapot ad ki I HöztieztvIaelOk Ölesen elltöllk 

a lep-efapltázt
Akkor, amikor a köztisztviselők azon 

lórik a fejüket, és azon rágódnak, ho
gyan harcolják ”9 éljék át a súlyos 
léli hónapokat, hónán szerezzenek tü
zelőanyagot és télíkabátot, egyik szö- 
Fctkezetük, a Schnetscr-féle Köztisztvi
selők Fogyasztási Szövetkezete „Szövet
kezeti Újsággal" lepi meg híveit A 
hirdetésekkel dúsan tarkított lap ngyan 
díjtalanul jár a tagoknak, do 150.000 
koronáért előfizetni is lehet rá, ami 
drága mulatság, mert a Szövetkezeti 
Értesítő egyelőre havonta egyszer jele
nik meg. Azonban még egyszeri meg
jelenésre sincs szükség, mert a szövet
kezeti propagandát a nagy szövetkeze
tek a nyilvánosság előtt szokták csi
nálni és nem házi lapjukban. A szö
vetkezei számos tagja és részvényest) 
nem helyesli ezt a lnpalapitást és eré
lyesen követelte, hogy szüntesse be a 
szövetkezet ezt a költséges és céltalan 
mulatságot és e helyett mindon tevé
kenységét odairáuyitea, hogy a szövet
kezeti tagok minél olcsóbb árut kopja
nak.

Az Agrárbank beolvadt a Magyar*  
Olasz Bankba. A Magyar-Olasz Bank 
Rt. igazgatósága Berzoviczy Albert v. b. 
t. t. elnöklete alatt ülést tartott, amolyen 
elhatározta, hogy' a Magyar Agrár- és 
Járadékbariknak fúzió útján való bcol- 
vasztúfia iránt fog e hónap 18-ára egybe
hívott rendkívüli közgyűlésnek javasla
tot tenni. A fúzió olyképpen fog végbe
menni, hogy a. Magyar Agrár- és .Jára
dékbank 2*20.000  darab részvényéből a 
Magyar-Olaez Bank Rt. tárcájában lévő 
17.000 darab részvény közgyűlési határo
zattal fog megsemmisíttetni, míg a többi 
részvényeseinek 1 darab agrárbanki rész
vényre 3 darab Magyar-Olasz Bank rész
vény l’og csere útján átadatni.

Interpelláció a magánbankok ügyében. 
Az utóbbi időben pénzügyi körökben 
élénken tárgyalják, hogy miként illesz
kedhetnének be a magánbankok a ko
moly gazdaságpolitikai tényezők közé. 
Tudvalevő ugyanis, hogy a magánban
kok nagy része nem tartozik a Tébe kö
telékébe és a közgazdasági világban 
nem nyilvánul meg irántuk az a biza
lom, ami a nagybankok iránt. A. tár
gyalások során az a vélemény alakult 
ki, hogy a magánbankokat komoly el
lenőrzés alá kell vonni, mert csak igy 
lehet elérni, hogy közgazdasági körök
ben mogfolelö bizalomhoz jussanak. Az 
ügyben különben a napokban interpel
láció fog. elhangzani a nemzetgyűlésen, 
melynek során szóvá teszik a Bankár
szövetség házol adásának ügyét is.

Az Első Magyar Részvény Serfőzde 
18.000 K osztalék kifizetését határozta el 
és a szolvények a Moktár s a Kereskedelmi 
Banknál válthatók bo. Melzler Jenő dr. 
mandátuma lejárván, az igazgatóság 
tagjává ismét megválasztatott.

A Juta- és Kenderipar Részvénytár
saság igazgatósága folyó> hó 17-ére egy
behívott rendkívüli közgyűlésen javasla
tot tesz a Magyar Kender- és Lenipar 
llt.-gal ez utóbbinak a vállalatba történő 
beolvadása útján való egyesülésre. Azo
nos tárgysorozattal tartja meg ugyan
ezen a napon közgyűlését a Magyar Ken
der- óe Lenipar Rt. Az egyesülés keresz
tülvitelére a Juta- és Kenderipar Rt. 
50.000 darab új részvény kibocsátásával 
alaptőkéjét felemeli és az új kibocsátású 
részvényeket 1:3 arányban a Magyar 
Kender- és Lenipar Rt. részvényeinek ki
cserélésére fordítja. A két vállalat eddig 
is szoros érdekközösségben működött, 
úgyhogy az egyesülés a vállalatok buda
pesti, pesterzsébeti, szegedi és dunaföld- 
vári gyári üzemeiben és vezetőségében 
változást nem jelent. Az egyesült válla
latok Magyar Kender-, Len- és Jutaipar 
Jlt. cím alatt fogják tevékenységüket 
folytatni.

Á korán beköszöntött téli időjárás 
folytán megzavart bajnoki szezon egy 
heti kényszerű szünet után tegnap foly
tatódott. A nagy egyesületek rengeteg 
költséggel letakaritották a pályákat 
borító nagy hóréteget és így a futball- 
üzeanben vasárnap nem 
az elsőosztályban.

A hótól letakaritott, 
gyott pályán lejátszott 
kevés gyönyörűségünk 
közönsége a Hungária

almi a két fiatal erővel 
Harminc hármasok gólnélküli _ _ 

lent vívtak a bajnokcsapattal.

voltak zavarok

keményre fa- 
mérkőzésekben 

volt.
úti

Legtöbb 
pályának
kiállott 
döntet.

Az első félidőben a 33 FC volt a töb
bet támadó fél, amit az általa elórt 
6 : 3-as kornerarány bizonyít. Szünet 
után az MTK nagyobb technikájával 
felül kerekedett, do a budaiak védőimé 
imponáló biztonsággal vert vissza min
den támadást. Az MTK-ban Molnár, 
Klébcr és Kocsis voltak a legjobbak, a 
33-as FC-ben Zsák, Oláh, Zloch, Strausz 
és Pipa. Az utolsó percben Jcnyt a biró 
tiszteletlen viselkedéséért kiállította.

A jobb futballt jásztó Vasasok 
4:2-re győzték le a Törekvést.

Egyenrangú felek küzdőimét mutatta a 
játék; a meccset a Vasasok a kapu 
előtti határozottabb játékával nyerték 
meg. Az első gólt. Tokáes lövi, amit rö
viddel később Jetiinek gólja követ. A 
félidő utolsó góüja Takács érdeme. Szü
net után a Törekvés nagy elánnal küzd 
s Szántó és Kautzky révén két gólt ér
nek el. A Vasasok győzelmét Takács 
gólja biztosítja. A Vasasok csapatában.

Takács, Jetiinek ós Grünfeld voltak a 
legjobbak, a Törekvésben Se-inló, 
Kautzk, és MéKáros,

8:» arányban ffyözte le az FTC a 
legjobb játékosai által cserbenha

gyott VAC-ot
A mérközóa egyébként az FTC nagy 

fölényének jegyében játszódott le. A 
gólok közül négyöt az ujono Varga lőtt, 
míg a többi gólokon Sándor, Kevieiiry. 
2 oth és Uungler osztozkodtak. Utóbbi 
gólja tizenegyesből esett

Az UTE !: 1 arányban gydzMt a 
UT. TVE fölött.

A mórkózés egvenld erők küzdőknél 
BT,fetes újpestiek góljai, 

ÍStte, míg a IIL TVE gólját 
Horváth szerezte meg.

Ac NSC kényelmes játék utón !:»-ra 
győzte le az ETC-t.

A elsőoaztályból már kiesettnek to 
kiüthető ETC is lőtt egy gólt est azon
ban a korrektül bíráskodó Zsamócsky 
János bírói nem adta meg offszájd cí
mén. Ax NSC góljait Spitz és LősriÓ 
rúgták.

A második oostályban csak egy mér
kőzés került lejátszásra.

Áz alaposan behavazott pályákra kfttn 
zött másodikosztályn mérkőzések aoera 
elmaradtak,

egyedttl a BAK—URAK-mfirkflWbt 
bonyolították le, amely a BAK 3:1 

aránya győzelmével végsődött.
A BAK e győzelmével mái*  valón 

győztese a másodikosztályu hafrmtow, 
nak.

Pompás küzdelmek tették 
felejt kétetlenné a Gerenda# 

emlékversenyt

ORION SZÍNHÁZ
___________  ESKÜ TÉR 1. -----------------

bánatos ucca
Hugó Bctlaucr világhírű regénye.

Dráma Bécs ínséges napjaiból 9 felvonásban
Fősrercplök:

Alfa Niolsen, TolztoJ grófné, 
Eszterhézy Ágnes, 

Werner Krausz
KÁD1ÜS ATTRAKCIÓ

PALACE FILMSZÍNHÁZ
(A-Nevr-Vork palotával szemben)

Prolongálva:

Lángoló ifjúság
Dráma 7 felvonásban

Mcdgyasxai Vilma dalokkal
Előadtok 5, 7 és 9 órakor

X Bécsi futballeredmények. A mai 
labdarugó-mérkőzéseken a Hakoah el
döntetlenül 3:3 (1:1) arányban végzett az 
Amatenr capatával, a Rapid 6:4 (3:0) 
eredménnyel győzött a Rudolfshügel el
len, a Sportklub 3:2 arányban a Waeker- 
rel szemben és a Simmering 4:2 ered
ménnyel a FAC ellen.

X A Vivószövetséff junior-kardver
senye. A Magyar Vivószövetség vasár
nap eoto rendezte az NSC a Rudas-uszo- 
ben országos junior kardvorsenyét A 
vortteny helyezési sorrendje a következő: 
Győztes: Timur Gyula (Ludovika) 7 győ
zelem. 2. Stark Ákos (BVC) 4 gy., 3. 
Foigl Iván (Szegődi VE) 4 gy., 4. Eckl 
Viktor (Pécsi AC) 3 gy., Ifi tusé., 5. Gadó 
Lajos (VÁC) 3 gy. 20 tuss. 6. Doros Gy. 
dr. (RAG) 3 gy. 22 tuss. 7. Szüos dr. 
(NVC) 3 gy. 23 tuss. 8. Gyéres Pál (VÁC) I 
1
•X .Ax N$C klubbajnokságai. .Vasár

nap este rnedezte az NSC a Rudas-uszo
dában klnbbajnokságait. A főbb ered
mények a következők: 100 m mellúszás: 
Bajnok Jung Frigyes 1:18.6 mp. 100 m 
hátúszás: Bajnok Berta Károly 1:13.6 
mp. — 100 m oldalúozás: Bajnok Sohleh- 
ker Antal 1:13.6 mp. — 100 m gyom
úszás: Bajnok Gáborfi Antal 1:02.2 mp.— 
400 m gyorsúszás: Bajnofc Jung Frigyes 
5:25.6 mp. — Hölgybajnokrógok: 100 m 
mellúszás: Bajnok Korányi Ilonka 1:44.4 
mp. ~ 100 m hútúszás: Bajnok Sípos 
Manci. — 100 m gyonniszás: Bajnok Sí
pos Manói.

A versenyt a Magyar Birkózók Szö
vetsége elnökének: Brüll Alfrédnek 
magas szárnyalásu ünnepi beszéde ve
zette be. Brüll megható szavakban adó
zott Gerenday György dr, a ma
gyar testnevelés felejthetetlen vezér
egyénisége emlékéneik. Az ünnepi be
szédet a közönség mély csöndben hall
gatta végig.

A légsulyban Magyar Armand (BAK) 
betegen állott ki a fitt Skcrleez Gyula 
(MTE) ollon, akit betegsége dinére ns 
legyőzőit pontozással.

A pehelysúly küzdelmeit —< sajnos — 
botrány tarkította és ez volt az egyetlen 
disszonáns akkordja a gyönyörű ver
senynek. A kaposvári Hármaik István 
pontozással győzte le kitűnő ellenfelét'.

^ntkrus Pált (MAC)1. A nagynfrnAan 
felvonult MAC-közöneég nem akart bo- 
lenyugodni a bírói Ítéletbe és a rend 
csak I jsszabb Idő után állott helyre.

Az előbbinél sokkal szebb volt a kflj 
könnyűsúlyú birkózó: Magúra MAáty 
(MTE) és Jánossy Győző (MAC) tadáb 
kozása, amelynek során Matúra ugyan*  
csak pontozással győzött.

A kisközépsulgbam a bordaMMst OMB-*  
vedott Miskey (MAO kénytelen volt •» 
küzdelmet feladni Szalag Imre (MTE> 
ellen.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
Á „Hétfői Lapok**  Ujságvállalat

awi
Túlzsúfolt raktárunkat minden mis ocassld árat 
messze felülmúló olcsó Arakon bocsájtjuk a t. 

hölgyküz&nsóg rendelkezésére december 36-ig bezárólag
Seal elektrik bunda •20 hosszú ... 3,000.000 
Seal eleklrik bunda s om nnn

újabb kiállításban, 125 bosszú — o,3uU.UUU

Maron Kanin bunda _ 3.000.000 
Fekete Brahanter bunda . cftn nnn

eg divatosabb fazón____________Z,OUU.UUU

önírielíe sporthunda .... .2,300.000

Velour köpeny 000.000
Velour köpeny 1,000.000

050.000
Veloar köpeny ®ő“!SSCír 
Kockás mólé köpeny 
Kockás osikos volourköpeny 

végig bélelve, különleges fazon, 
szőrme gallér és kézelő

Fekete posztó kabát gfí
gallér és kézelő ...............

1,300.000
1,300,000

MÓLNAK UlULA nöl felöltő é( szörmetruhéia 
■mmw BUDAPEST, VII, RÁKÓCZI ÚT 33 mwwbm 
A raktáron levő összes különleges modelleket köpenyekben, ruhákban. valamint nemes szörmébő 
készült bundaküiönlegcsségekben, úgyszintén pongyolákat és aljakat mélyen leszállított áron árusítjuk

MAGY. KIRÁLYI 45-lk ó ALLAMSORSJÁTÉK
Húzás december hó 30-án i snrt|i|y ári X0.H0 K, mellyel tahinál milliót nyerhet ktitptnrttii»
•tbg nyeremény te 1 jutalmat sorsúinak ki.

Sorsjegyek kaphatók 
bank 4s «ors|*t4kUsl«t«kb«n,  «lo- 
hAnyt&zsd6ki»«n,poatahívatalokt>wn 
Postai rendeléseket - a pénz előzetes beküldése 
után —azonnal teljesít a Székesfővárosi n>. kir.

• nyeremény i juiairaai sorsúinak ki. ■

oisiofre 1.100,000.000 n^ntakmnmr<ar 500a19OO|OOO __ __  _
. .gymlUlir*  4a ...millió K UuH.. , ^nyeremény M Hllll,. A Jutllui tl( •Iliid. AnnkM HwrwIMk «O. 90, 10 18 b ■ • I millió, Mb. n;.rr pin'itlíj'ÍJais'.'íöíáB Ulióo^SíyÍ'Í-jid.Í>C,t l£ 

S ——Hsyre > wyruaőny Is estota menyeket, melyek mM kíispinibtn fizcffebitk ki. A Jövedelem dzhasrnú- ét Jótékonyoétokra n>o fordittatnl. fövámház P.


