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Egy kárByafcSub v©8t pincérjét gyanúsítják a pénzhamisítással
í A forgalomba került hamis egy- 
pengős érc-pénzek ügyében vasár
nap egész napon át folyt a nyomo
zás a főkapitányságon. A pénz
hamisítással foglalkozó detektív 
szakcsoport Schncll József főfel
ügyelő vezetésével állandó perma- 
nenclában van. Vasárnap délelőtt 
n detektívek

átvitték az állami pénzverdébe 
az eddig előkerült hamis pengőket. 
A hamisítványok kétfélék. A Keleti 
pályaudvarnál talált pengő silány 
utánzat, de az a két darab, amelyet 
Filender László ápoló és Lepd 
Mária ápolónő szolgáltatott be,

a megtévesztésig hű hamisít* 
vány.

Mindössze a pereme elmosódottabb 
és a pengése nem olyan tiszta, mint 
a valódié. A pénzverdében tüzetes 
vizsgálat alá vették a kétféle hamis 
pénzt, amelyből kettő silány, kettő 
pedig jobb .utánzat, összesen tehát

négy darab
kerüli forgalomba. Mivel a rendőr
ségnek ilyen fontos bűnügyekben 
még a legvalószínűtlenebbnek látszó 
lehetőségekkel is foglalkoznia kell, 
ebben az irányban is kiterjesztették 
a nyomozást, hogy nem került-e va
lamilyen bűnös módon a hamisítók 
kezébe

a pénzverdének egy kiselejte
zett vagy alkalmatlan szer

számja
és most ennek a felhasználásával 
igyekeznek a hamis pengőst előállí
tani. Ez a feltevés — amely kü
lönben is — a pénzverde ügyme
neténél levő rendkívül szigorú, min
den tekintetben kifogástalan és

lelkiismeretes ellenőrzés miatt 
lehetetlennek látszik,

csak arra vonatkozik, amelyeket 
Fi tender. László

állítólag egy villamoson kapott, 
mert a másik fajta hamisítvány 
teljesen silány és így .valószínű, 
hogy

két humisítólársasúg dolgozik.
A rendőrség nagy apparátussal 
folytatja a nyomozást, amelynek 
különös érdekessége, hogy Magyar- 

'országon a háború óla ez az első 
ércpénzhamisítás.

A rendőrség már ismeri az 
egyik hamisitótársaság tagjait 

és most keresi őket.
Bizalmas úton jelentés érkezett 

ugyanis, hogy egy, az éjszakai vi
lágban ismert, volt pincér, aki évek 
óta kártyaklubok körül dolgozik,

társakat keresett, hogy velük 
hamis pengősöket készítsen.

A volt pincér ezután hosszabb

Vasárnap elrendelték az influenza 
betegek kötelező tlsztítorvoíi bejelentését 

Uíabb ötven beteg került a iárványkórházba
Az ínflucnca-járványról vasár

nap délután beszélgetést folytattunk

dr. Csordás Elemérrel,
Budapest székesfőváros tiszti fő
orvosával. A tiszti főorvos a követ
kezőkben nyilatkozott:

— Mindennemű ellenkező híresz
teléssel szemben ki kell jelentenem, 
hogy

a fővárosban csak influenza- és 
náthahízmegbetegedés van; úgy
nevezett spanyol-vagy spanyol
gyanús megbetegedés nem tör

tént.
Annak ellenére, hogy nem fordult 
elő spanyolos megbetegedés, min
den szükséges óvóintézkedést meg
tettünk.

A Szent László és Szent Gellert 
járványkórházakban a mai nap
tól kezdve újabb 430 ágy áll a 
szövődményes influenzameghe- 
betegek rendelkezésére. A teg
napi napon ötven újabb beteget 

szállították a kórházakba.
Eddig 260 influenzás beteget gyógy
kezeltek a járvány kórházban. A be
tegeknek már több mint a felét 
egészségesen elbocsújtottuk.

— A betegségek elleni óvóintéz
kedésre egyébként

országos akció indult meg, 
amelynek legfőbb intézője Scholtz 
Kornél dr. népjóléti államtitkár. 

ideig nem volt látható. Amikor a 
hamis ezüstpengős felbukkant, ab
ban az időben ez az ember gyak
rabban volt látható, ahogy ezt a 
detektívek megállapították. Az 
utóbbi időben azonban, mióta a 
Keleti pályaudvar melletti tőzsdé
ben elhelyezték a hamis pengőst,

újból eltűnt és lakásán sem 
mutatkozik. A detektívek most 
állandó figyelés alatt tartják a 

lakást.
Kiderült, hogy ez az ember sokat

Az ő rendelkezése szerint mától 
kezdve a főváros területén

valamennyi orvos, aki betegnél 
szövődményes inflnenzameg- 
tegedést, tüdőlobof, tüdő- vagy

influenza járvány dühöng Miskolcon
Misliólófól a Hétfői Napló tudó

sítója vasárnap a késő esti órákban 
a következőket jelentette:

A városban valósággal dühöng 
az influenza-járvány.

Eddig csupán enyhe lefolyású .volt 
a betegség, de most mán

súlyosabb esetek előfordulnak,

számos tüdőlob és tüdő gyulladá
sos megbetegedés történt. Az piro
sok megállapításai szerint a mis
kolci influenzamegbetegedések tü
netei

éppen olyanok, mint az 1918-as 
spunyoljárvúny betegség tüne

tet
csak’ éppen enyhébb lefolyású a be
tegség.

Miskolcon intézkedés történt, hogy 
a legenyhébb lefolyású betegséget 
is bejelentsék a tiszti orvosi hiva
talnál a magánorvosok.

Vasárnap este a város hirdet
ményben szólította fel védeke
zésre u lakosságot, egyben kö- 

járt a környékre, Rá kosliget ro és 
Gödöllőre és ott tartózkodott, ami
kor Pestről eltűnt szokott tartóz
kodási helyéről.

Vasárnap éjszaka ezért detek
tívek mentek ki a két. környék

beli községbe, 'l

hogy az ottani csendőrséggel együtt 
folytassák le a nyomozást, mert 
a gyanújuk, hogy a. két község 
egyikében van a pengőhainisító 
műhely.

mellhártyagyulladást, fül- vagy 
agyhártyagyulladást konstatál, 
köteles éppen úgy, mint minden 
más fertőző betegséget, a tiszti 
főorvosi hivatalnál bejelenteni.

telezővé tette a villamosok \ s 
valamennyi nyilvános hely fer

tőtlenítését.

A yá/ö’sháza a népjóléti miniszté
riumnak naponta jelentést küld az 
újabb megbetegedésekről. Na itteni 
jájjványkórházban most

50!> beteget

kezelnek. [f'ig van Miskolcon olyan 
ház, ahol ne fordult volna elő meg* 
betegedés.

Hivatalos megállapítás szerint 
mintegy háromszáz beteg fekszik 
influenzában, de a betegség általá
ban könnyű lefolyású, kompliká
ciók csak elvétve fordulnak elő. A 
városban spanyol náthajárvány
nincs és haláleset nem fordult elő.

A járvány a minoriták konvik- 
tusában és a katholikus főgim

náziumban is fellépett;
tanulói közül hatvanon betegedtek 
meg. /í Stefánia Otthon gyermekei 
közül harminc- negyven betegedett 
meg és mintegy ötven influenzás 
beteg fekszik a katonai kórházban*
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A kereskedőh hatalmas demonstrációja 
as OzlethelyisÉgek felszabadítása elfen 

Ha a kamara foglalkozik a kírddi megoldásával

fanlOkaail fon a Budapesti Kereeke-' A cég a kívánságnak eleget Is
- - . - - - tett vüdeltni és Iparkamara í» értekezlet kere

tében. Az értekezlet minden valószínű
ség szerint elhatározza uakbíróságok 
felállítását, amelyeknek tagjai vitás Á. nő

becserélte a kottákat, 
eltávozása után a cég egyik

Vasárnap délelőtt a Központi 
ki.'tta Körben

dr, Ilródy Ernő orasí ff gyűlési 
viselő

Demo-

kép-

üzletekclnökhWfvel értekezlet volt, tus 
felszabad!táfía ollen indított akcióról. 
Az elnök megnyitó beszédében rámuta
tott azokra a hírekre, amelyek szorlnt 
elegendő üzlethelyiség áll a fővárosban 
rendelkezésre. Még ha ezek a hírek meg
felelnének is a valóságnak, felteszi a 
kérdést, hogy például rgy Szondy uccui 
kereskedő, aki üzleti tőkéjét, munkáját 
óvek hosszú során át Szondi uccai üzle
tébe foktette, most egyszerűen átköltöz- 
hct-c a Soroksári tltraf A választások 
előtt a kormány köreiben tömege® Ígé
retek hangzottak el az üzloti bér és a 
felmondás szabályozására vonatkozóan. 
Versenyezték abban, hogy minél többet 
ígérjenek. Most a választások után, tes
téi: versenyezni abban, hogy a kereske
dők én iparosok terhein minél inkább 
segítsenek,

A demokratápárt vezetősége 40 tör
vényhatósági bizottsági tag aláírásával 
ellátott kérvény Ixm szerdára rendkívüli 
közgyűlés egybehív ását kérte. Ezt a ké
rést a polgármester már teljesítette is. 
A szerdai közgyűlésen az elnök — úgy
mond — előterjesztést tesz az üzleth lyi- 
ségek, boltbér emelése meg gátlása és a 
kötött forgalom tovdb-i fentartása ér
dekében. Err# vonatkozólag

határozati Javaslatot terjeszt elő, 
amely szerint a taggyűlés a leg
határozottabban állást foglal az 
üzlethelyiségek májusi felmondása 
ellen és követeli a kötött forgalom
nak legalább még egy évre való 

kitolását,

ványdval a tagórlekezlot egyhangúlag 
elfogadta. <

Az üzletbérck és oz üzlethelyiségek 
fölszabadításának kérdésével ma, hétfőn

/ouuh'iíui, iwuuifoauvft ionjai .
ügyekben mini Mnttblrnk hatdroind- kalmazoítjy kwdte a bcceo-
ho*. A nakbiróságok ülnökei a r41‘ kottalü«tek<rt > é^revette. hogy
lajdow.k i, a ktrnhodelmi » ipari U- “xk®tt« ?s’lrM“. “"*• aUAjjyabb mlnó- 
-l/erflk meghívottal lennek. akik min- , “J»t amilyen a cég kiadóban
dón eléjük utalt üzlettérrel, illetőleg megjelenteké. Tüzetesebb ’lMgelat utón 
felmondással kapcsolatos ügyben leesnek m^g más. egyéb hibát vettek észve, ós 
hivatottak dönteni. I megállapították, hogy

Apponyi Albert gróf 
a Nemzeti Összetartás Társaskörének 

közgyűlésén felszólította a
mistákat: legyenek készenlétben

A Nemzeti összetartás Társas
körének ezidei közgyűlését politikai 

' körökben nagy érdeklődés előzte 
I meg, mert általános volt az a véle- 
, meny, hogy a kör elnökei: Apponyi 
Albert gróf és Zichy János gróf 
nyilatkozni fognak a királykérdés
ről. Az érdeklődés nem nyert ki
elégítést. A közgyűlés mindössze 
öt percig tartott. Apponyi Albert 
gróf elnöki megnyitója után újra 
megválasztották a kisorsolt négy 
igazgatósági tagot cs vita nélkül 
fogadták el a költségvetési előter
jesztést, amelynek ismertetése so
rán Apponyi Albert gróf 
den él nélkül szögezte le,

a Nemzeti összetartás 
körének k öltségvetcae 
ben nem nyílik íród semmiféle 

propagandára.

A közgyűlésnek politikai érdekes
séget csupán

nem min- 
hogy

Társas- 
kereté-

valamint azt, hogy a február 1-én az 
1017-es bérelt 75 százalékára emelendő 
üzletbért a háztulajdonosok az idén még 
ne emelhessék fel.

A határozati javaslatihoz hozzászólt 
ÍJoanyák Izsó,

aki rámutatot arra, hogy a kereskedők 
nzomoróhb helyzetben vannak, mint a 
háztulajdonosok; Míg a kereskedők áru
raktárában ártéko az utóbbi egy év alatt 
ogyh armadára esett le, addig a háztu
lajdonosok nemcsak megmentették va- 
nronukat, hanem meglehetős jövedelem
mel fokozták is azt. Ha — úgymond —» 
n külföldi példán okulva, u kereskedők 
uéhány napra lehúzták volna üzleteik 
redőnyeit s az állam ogy hétig nem ka
pott volna forgalmiad >1, akkor bizonyo- 
euu más lenne ma a heiyzot. Szónok a 
határozati javaslat kiegészítését kívánja. 
Eszerint az értekezlet követeli, a mai 
üzletbérek megrögzítését s azon rendel- 
kozéxnok hatályon kívül liolyezéaét 
mely a háztulajdonosokat felhatalmazza 
orra, hogy a magúit, vagy 
nőik számára el vehessék a 
tol a: általuk bérel! üzlet

Kukujay Károly
törvényhatósági bizottsági 
hogy a kívánságok teljoaítóoévol senkit 
sem ér méltánytalanság. A háztulajdo
nosok házukat nagyobbrészt banktőké
vel építették é a tokát rossz valutával 
fizették vissza: s most pedig nemcsak a 
salát tőkéjüknek, hanem a bank kölcsön- 
tőkéjének kamatait ia élvezik.

Rivovits Károly, Rosenfcld Sándor, 
Ponyő Henrik, IVciae Jónás felszóla
lása után uz előterjesztett határozati ja- 
vuiilntot Hojmyák Izsó kiegészítő Indít-

a

hozzátarto- 
kcrcskedök- 
helyiségeit.

tag kifojti,

Quo tfadis?
Sándor IDE a u paplan
gyárba, IDEÁL pehely
paplanért, Kammermayer 
Károly ucca 1.

BAháN-BEHOZATAL

j megállapították, hogy

a kottákat valahol meghamisították, 
illetve az eredetiről silányabb papi
rosra nyomva, do megtévesztésig hason
latosan ügyes másolatokat készítettek.

A Rózsavölgyi-cég természetesen első
sorban a kottákat olőállító Pesti Könyv
nyomdához fordult, amelynek a Hold 
ucca 7. szám alatt van a hangjegynyom- 
dúja. Közölték észrevételeiket és egy
ben annak a gyanújuknak adtak kifeje
zést, hogy talán a nyomda alkalmazottai 
közül egyesek összejátszva készítették 
az eredeti kliséről másolatot. Ugyanis 
Magyarországon csak két hangjegy- 
nvon.da van, Htogiafosnak pedig nem 
nagyon rentábilis üzlet a kottakószítés.

A Pesti Könyvnyomda, természetesen, 
azonnal

I Apponyi AJbcrt gróf zárószavai 
kölcsönöztek. Apponyi ugyanis

l jelenlegi politikai
J valamint a királykérdés körül ter- 
' jesztett különféle híresztelésekre 
; való tekintettel felhívta a kör tag
jait arra, hogy

kísérjék fokozott figyelemmel a 
politikai eseményeket és legye

nek „készenlétben",
A Nemzeti összetartás Társas- 

i körének közgyűlésén egyébként 
(vegyesen jelentek meg ellenzéki és 
kormánypárti legitimista politiku
sok. Apponyi Albert grófon és 
Zichy János grófon kívül jelen volt 
/índrdss# Gyula gróf, Pallavicini 
György őrgróf, Paikcrt Alajos, 
Ferdivándy Gyula, volt belügy-1. n ■ T' „ szoies.cn most vizsgalat ixmuu meg udduminiszter, Relner János egyetemiig lrányba hogy máa kott,fiizrte!írö|

__ a
viszonyokra.

házi vizsgálatot Indított
do semmi gyanú nem merült föl arra 
uézve, m ntha a hamisítványokat itt 
készítették volna cl.

A zeneműkiadó céget és a zeneszerző
ket nagyon súlyosan érinti n hamisítás 
ügye, mert attól lehet tartani, hogy 
ezekkel a hamisítványokkal nemcsak

az országot, hanem a külföldet is 
elárasztják

és ezáltal óriúd kárt okoznak. Termó- 
szotesen most vizsgálat indult meg abba

tanár, Strausz Tstván, de ott voltak 
Gratz Gusztáv és Szinnyey-Meríe 
Jenő kormánypárti képviselők is.

Letartóztatták
Hantos részvény tár saság titkár 
nőjét, aki hamis bérlistákkal 
megkárosította a vállalatot

lovaguecal fontos ^rpad Rt. featö-A 
vállalat igazgatója feljelentést tett a 
főkapitányságon ismeretlen tettes ellen, 
aki meghamisította a váliplat munka
bérlistáit és így közel

Mázmlllió korona kárt okozott.
A rendőrség megindította a nyomozást 
és megállapították, hogy a hamisításo
kat Porthó Katalin, a 
és bizalmi tisztviselője

re*; . ?*

Feri hó Katalint előállították a főka- 
pttányeágra, ahol hosszas faggatás után 
beismerte, a hamisítóit. A huszonötévé® 
fiatal leány zokogva vallotta be. hogy 

| már
féléve folytatja a manipulációt

ób a bűnös módon szerzett pént elköl
tötte. Porthó Katalint kihallgatása után 

cég titkárnője I letartóztatták és holnap átszállítják az 
követte el. j ügyészség fogházába.

Meghamisították a Rózsavölgyi 
zeneműkiadó cég kottáit

Nőm hiindennupos osaláü ügye foglal
koztatja napok óta a budapesti zenemű
kiadó: at 6» zeneszerzőket.

Néhány nappal ezelőtt 
Rózsavölgyi és Társa 
cég szervitáiért üzletében 
tían öltözött nő, aki elmondotta, hogy

megjelent a 
zeneműkiadó 
ogy elelgán-

ajándókba megkapta az O du Keber 
| Augustin, valamint Ányos Laci dal- 
I költő két dalának kottáját; az ajándé
kozó azonban nem tudta, hogy neki ezek 1 
n kották már megvannak. Kéri tehát a 
Rózsavölgyi céget, mint e zeneművek 

I kiadóját, hogy a kottákat cseréljék be

CR/rE^oBflBTw

nem készültek e szintén hamisítványok. 
Miután a Pesti Könyvnyomda házi

vizsgálata nem vezetett eredményre, a 
Rózsavölgyi cég a rendőrséghez fordul, 
hogy nyomozza ki a hamistíványok elő
állítóit.

fi pénzügyminiszter ,'zdm- 
vizsgálót rendelt Ki 
a Dalosszövetségnez

A Hétfői Napló ismertette elsőnek a 
magyar Dalosszövetségben keletkezett 
harcot, amely különféle botrányokkal 
kapcsolatban azóta már többízben szere
pelt a nyilvánosság előtt.

Megírtuk annakidején, hogy Cseliacsek 
Vilmost, a Dalosszövetség pénztárosát 
a;$ akkori ügyvezető-elnök, Kern Aurél 
kormányfőtanácsos a Nemzeti Zenede 
elnök-igazgatója felfüggesztette állásá
tól. A szövetség azután két pártra sza
kadt é« minden eszközzel igyekeztek 
egymás munkáját kontrakarírozni. A 
szövetség különféle frakcióinak vezérei 
éles hírlapi támadásokat intéznek egy
más ellen, amelyekből a rágalmazást pe
rek egész lavinája indult meg. így a 
többi között nagy feltűnést keltett an
nak a híre, hogy Hampel József dr., a 
szövetség főtitkára rágalmazás címén 
bűnvádi eljárást indított

Slpőci Jenő polgármester ellen.

akiuck egy hírlapi közleménye miatt 
sértve érezte magát

Mivel a küzdelemben egy segélyösszeg
gel kapcsolatban anyagi természetű kér
dések is felmerültek, a kultuszminiszter 
most már szükségét látta annak, hogy 
maga is beleavatkozzék a Dalos.szövet- 
ség ügyébe.

▲ kultuszminiszter 94.613/1926. sz, 
rendeletével állami námvtzagálőt 

rendelt kt.

A vizsgálattal Zabrdk Dénes állami fű
számvizsgálót bízta meg, a Pénzintézeti 
Központ részéről pedig, kiküldte Nessi 
Ernő, helyettes-igazgatót, A szóm vizs
gálók már meg is kezdték mfiködóeiikot 
a szövetség központi Irodájában éo 
munkájuk befejezése nagyban hozzájú 
rul majd a Dalosszövetsóg ügy? kör-1 
kitört botrány rendezéséhez.

szoies.cn
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Az £Mök vasárnapi elnökválasztásán 
feketelnges, fokosos fiatal „Sasok*1 

meg akarták verni a lajvídfilap Misiiéül 
Prónayt, Kádárt, Lendvait kibuh.atták, Eekhardt Tibort 

útra elnökké választották
Vasárnap délelőtt tartották az Ébredő; azonban újra visszakerült a fajvédő 

Magyarok közgyűlésüket a Podmaniczky I 
uccai MOFA’-palota nagytermében, ame
lyen szenzáció erejével hatott, hogy az 
elnöklő Eekhardt Tibor rövid bevezető 
szavak után bejelentette ar egyesület 
vezetőségének lemondását. Az ébredők 
között dúló személyi ellentéteknek folyo
mánya volt ez a bejelentés. Az ellenté
tek Rákócy Bélának személye körül 
robbantak ki még a múlt év közepén, 
amikor Kádár Lehel és Lendvai kilép
tek az EME bő], híveik pedig ellenzékbe 
vonultak. Azóta néma, de annál elkese
redettebb harc folyt a kulisszák mögött, 
mígnem a vezetőség belátva a helyzet 
tarthatatlanságát, a mai közgyűlésen 
felajánlotta a lemondását.

Tizenegy órakor nyitotta meg Eekhardt 
Tibor gyér számú hallgatóság előtt a 
közgyűlést. Kövid visszapillantást vetett 
az egyesület elmúlt évi működésére, 
majd váratlanul a következőket mon
dotta:

-r Az Egyesület kebelében sajnálatos 
személyi torzsalkodások fordultak elő, 
amelyek megbontották soraink egysé
ges és megtépázták erőinket. Ezek a 
jelenségek az elnökséget arra indítják, 
hogy visszalépjen az ügyek ír ‘nyitásá
tól és felajánlja lemondását.

Eekhardt szavaira pillanatokig csend 
támadt a teremben.

A következő pillanatban kitört 
a vihar.

Az egyik rész hangosan éltette az el
nökséget, a másik nődig magyarázatot 
kért azokra a személyi ellentétekre vo
natkozóan, amelyre Eekhardt beszédében 
célzott. Állandó zajban olvasta fel Bú- 
kócy Béla igazgató elmúlt évi jelenté
sét. Utána az elnök szünetet rendelt és. 
kezdetét vette a szavazás.

Mialatt a szavazás folyt és kisebb- 
nagyobb csoportokba verődve tárgyal
ták a szavazás esélyeit,, megszületett a 
gyűlés kínos szenzációja.

Az egyik csoportnál beszélgetett Ke- 
ncssey Péter, a fajvédő lap tudósítója. 
Egyszerre hozzálépett egy vállas, ma
gas férfi és rákiáltott:

*- Mit keres itt, mnga zsidóbérencT
Kenessey felvilágosította, hogy a Ifa- 

gyar Újság című fajvédő lop képvise
letében van jelen a gyűlésen. Többen 
köréjo gyűltek a vitatkozóknak, amikor 
odalépett a csoporthoz három fekete- 
inges, fokosos fiatalember — a „$asok“ — 
és vezetőjük közölte Kenesseyvei, hogy

Eekhardt utasítására hagyja el a 
termet,

illetve, húzódjon hátra, a hallgatóság 
számára fcntartott helyre.

Kenessey eleget tett a felszólításnak, 
és mialatt a széksorok közt haladt,

megfenyegették, hogy megverik, 

úgyhogy a hírlapíró nem merte cl 
hagyni a termet.

A fajvédő újságíró elleni hangulatunk 
tudvalévőén az az oka, hogy a „S'.?óraí“ 
kimúlásakor több cikke jelent meg libe
rális lapokban, és egy sajtópere alkal
mával meleg sorokban emlékezett meg 

elhunyt Vdzsonyi Vilmosról’, azóta

Ezalatt a teremben kézröl-kézro járt 
a két lista: a hivatalos, amelyen Eck- 
hardt Tibor mellett Buday Dezsőt, Zsi
linszky!, Benárd Ágost, Milotay Istvánt 
és Csilié ry Andrást jelölték, az ellen
zékül pedig, részben az előbbi neveken 
kívül, Kádár Lehel, Lendvai István, 
Prónay Pál és Kontra Aladár szerepel 
tek. A szavazatok megszámlálása a késő 
délutáni órákig tartott, úgyhogy ered
ményt a meghosszabbított gyűlésen 
délután hirdettek.

A szavazatok összeszámlálásából ki
tűnt, hogy az ellenzéki lista teljesen 
összeomlott,

Kádár, Prónay és Lendvai kibuktak 
a vezetésből.

Ezután az újból megválasztott orszá- 
teremben, aztán ogy óvatlan pillanatban 1 gos elnöknek, Eekhardt Tibornak, átud- 
eltávozott. | ták az elnöki mandátumot.
£3

laphoz.
Az incidens után odament hozzá i 

Gyalay Mihály, az ébredővezér és bizal-1 
másán közölte vele, hogy a gyűlés utón 
meg akarják verni. Kenessey, Gyalay ta-1 
nácsára, még egy negyedóráig maradt a

A

Sisikó Adorján, a sikkasztó 
végrehajtó megszökött 

a zürichi rendőrség elő! 
és Milanóba menekült

főkapitányságra jelentés
A nagy port felvert Sinkó Ador- 

ján-féle sikkasztási ügynek újabb 
fordulatáról érkezett jelentés va
sárnap a főkapitányságra. Mint is
meretes Sinkó Adorján járásbíró
sági végrehajtó közel félmilliárd 
koronát vett fel ügyfeleitől és a 
rábízott összeggel megszökött. Szö
kése után több névtelen feljelentés 
érkezett a főkapitányságra, amely
ben nyomra igyekeztek vezetni a 
a rendőrséget. Ezek az adatok 
azonban alaptalannak bizonyultak. 
Néhány nappal az eltűnés után az. 
zürichi rendőrigazgatóság távirat
ban jelentette a főkapitányságnak 
hogy Zürichben megszállt egy 
férfi, akinek a külsejére teljesen rá
illik Sinkó Adorján személy leírása 
és kértek, hogy a rendőrség küldje 
el Zürichbe

Sinkó fényképét,
hogy összehasonlíthassák az ott 
megszállt emberrel. A fókapitány-

A sikkasztó Pekáry Sándor
zsákmánya: 3016 Nova 
részvény 120.000 pengő 

értékben
Elfogatóparancsot adtok ki Pekáry ellen, akit 

Ausztriában keres a rendőrség
Ma reggelre nagy szenzációja I út 26. szánni házban levő lakására, 

adódott Budapest bankvilágának, ahol megtudták, hogy már két nap- 
Pckáry Zarada Sándor, a Pesti Ma- pal ezelőtt elutazott, 
gyár Kereskedelmi Bank tisztviso- ” * _.....................,
lője, több mint háromezer Nova- mozást. A bank ma pontos informá- 
részvényt elsikkasztott és megszö
kött a zsákmánnyal.

Szombaton éjszaka érkezett a fő 
kapitányságra a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank feljelentése, amely
nek alapján a detektívek azonnal 
kimentok Pekárlnak a Szent László

érkezeit Sínké szökéséről
ságról azonnal elkiildötték a sik
kasztó végrehajtó fényképét, ettől 
kezdve azonban több jelentés nem 
érkezett. Svájcból. Most azután 
megoldódott a hosszú hallgatás rej
télye.

Vasárnap újabb távirat érke
zett Zürichből a főkapitány

ságra.

Ebben a táviratban közölte a svájci 
rendőrség, hogy megkapta a fény
képet és megállapították, hogy

azonos a zürichi utassal,

akit azonban úgy látszik elfelej
tettek idejekorán letartóztatni, 
mert míg a fénykép megérkezett, 
Sinkó Adorján megszökött és Mi
lánó felé vette útját. E pillanatban 
tehát az a helyzet, hogy Sínké ki
csúszott a svájci rendőrség kezéből 
és most Olaszországban folyik a 
hajsza a sikkasztó végrehajtó után.

Vasárnap tovább folytatták a uyo- 

ciót adott az ügyben nyomozó detek- 
tíveknek. Pékáru, uki a safe-osztú- 
lyon volt, bizalmi állásban, tizedikén 
beteget jelentett. Négy napja volt 
távol, mikor feltűnt az elmaradása. 
Tizenegyedikén rovanesolást tar
tottak a bankban és ekkor fölfedez-

ték, hogy
3016 darab, összesen 12Ó.WMI 
pengő értékű Nova-részvéuy hi
ányzik a Pekáry által kezelt 

értékekből.
Tizenötödikén, szombaton este azu
tán megtették a feljelentést, azon
ban már késő volt, mert a sikkasztó 
eltűnt.

A detektívek az útlevélhivatul 
adataiból megállapították, hogy 
Pekáry a saját nővén nem váltott 
ki útlevelet, azonban valószínűnek 
látszik, hogy Becsbe, vagy Erdélybe 
menekült,

A rendőrség több nyomon is el
indult, bizonyos biztos adat 

azonban még' nincsen.
A nyomozás természetesen kiter

jed annak a pontos megállapítá
sára, hogy Pekáry Budapesten ér
tékesítette-e az ellopott részvénye
ket, valószínűnek látszik ugyanis, 
hogy

egyrészét itt helyezte el, más
részét pedig magával vitte.

A főkapitányság vasárnap dél
előtt elfogató parancsot adott ki 
Pekáry Zarada Sándor ellen és kö
zölte pontos személyleírását. A sik
kasztó 81 éves, 176 cm magas, erős, 
kopasz, borotvált arcú. Legutóbb 
fekete bársouygalléros télikabátot 
viselt. Mikor utoljára eltávozott ha
zulról, zöld vászontáskát vitt ma
gával, amelyben egy szürke szövet
öltöny volt csomagolva. Az elfogató 
parancsot sürgősen megküldötték 
az összes európai államok rendőr
ségeinek.

Budapesten teslK Möx 
Kummert Unnhűrt, o ögrlínl 

vesztegetési ijotrdny 
főszereplőjét

Vasárnap reggel távirat érkezett a fő
kapitányság bűnügyi osztályára, amely
ben a berlini rendőrfőnökség megkere
sést intéz a budapesti hatóságokhoz Mar 
Kummcrt berlini bankár elfogatására. 
Max Kummert neve a napokban sokat 
szerepelt a világsajtóban egy németor
szági hivatali vesztegetési botránnyal 
kapcsolatban. Az ügyből kifolyólag el
rendelték a bankár letartóztatását, Kuui- 
mert azonban

megszökött és eltűnt Berlinből, 
mire körözőlevclet adtak ki ellene, 
amelyben aktulopás és mogvesztegetéíf 
miatt kérik a letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint

Kummcrt Budapest felé menekült 
és ezért külön táviratban kérték a rend
őrséget a szökött bankár kézrokerítésérc. 
A rendőrség minden intézkedést megtelt 
hogy amennyiben valóban Budapesti! 
érkezett, elfoghassák.

GraRoloa zs 

részletre ÜJ 
heti, bari törlcrztésro

Uránia Szaküzlei, Rökácxi.ul 17.
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A főváros felütendő beruházási kőlesőnőből 
mír nem telik ii| beruházásokra

A tanács előre elköltötte a külföldi kölcsönt, amely 
csak az adósságok kiegyenlítésére fog szolgálni 

közősére állani. Hu a főváros csak
ugyan néni 
csőid, mint

\ városházi ügyosztályok elké
szültek a fővársos új beruházó pro
gramjával, amely nagyjából alig 
különbözik a tavasszal benyújtóit 
k a közgyűlés által revízióra utasí
tott régi beruházó programtól. A 
tanács régi terveit i iuételte meg 
i'supáii új kiadásban, amelyben a 
régihez mérten egyedül az a válto
zás, hogy az összegek nem arany
koronában, hanem pengőben van
nak előirányozva. Körülbelül 300 
millió pengőt le-z ki a főváros be
ruházásainak teljes költségelőirány
zata. Sajnos, ez a program éppúgy 
nem kerül majd végrehajtásra, mint 
az előbbi, mert a pénzügyminiszter 
kijelentése szerint a kormány maxi
málisan '2 millió dollár külföldi 
kölcsön felvételét engedélyezi a fő
városnak.

Kz az összeg ötödrésze a program 
altul igényeli költségeknek és sú
lyosbítja a helyzetet az, hogy a fő
város ezt a 12 millió dollárt

mái el is költötte, 
miután .ízt remélte, hogy legalább 
2(1 millió dollár kölcsön fog rcntlcl-

Nemes György szobrász ellen bűnvádi 
feljelentést tettek a rendőrségen 

Bonyodalmak egy úriíeány mellszobra körül
V.i,..irnap dcJelőll n rókapitáliyságuii 

érdekes ügyben tettek i'cljf-lenlésl Acmrx 
György szobra-, müv.’-z ellen.

A felydentés szerint Nemes György 
ismeretségben állt Kozma .János mi 
nbzleri tanúv-n- özvegyének családjával 
és bejáratos volt Kozmúék Fcronekörúti 
la’ ásó ha. Három hónappal ezelőtt azzal 
'i k'Tf<- I förduit Kozmáimhoz. hogy el- 
kó^z.HImsMo lizciiln t éves leányának mell 
l'zöbrál, meri nini mondotta - a ni- 
iryogó szép ílal-.d leány arcvlo olyan ér
ieké*, hogy szobrász számúra

művészi élményt Jelent, hu 
mintázhatja.

A mini-..Imi tanácsos l’elesógo 
hallani sem akart u dologról, 
György unszolására azonban v 
■ii lecy \ </cl | e, a Halai leány Jiev.előnőjo 
kísérel ében töblir/.hcn elment a szobrász
nak az Ept^'sln i Ibin levő műtermébe, 
ahol modellt üli. A gipszöntvény nem
sokára elkészüli és egy alkalommal .Ve- 
luts György azt az ajánlatot tette, hogy 
kétmillió korona ellenében

hajlandó volna átengedni az öntvényt,
ónban ‘ha további nyolcmillió koronái 
<•1 Ko.máne. szívesen kifaragja kurra- 
i mdrrihiiiból. A miniszteri tanácsos 
vegye áí is adoll kétmillió korona élő
iét azzal, hogy a háíramaradl össze-

meg-
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Erélyes legitimista akció készül 
az Oltó-ellenes propaganda lefutására

Az ortodox legitimisták Zichy János grófot intervencióra 
kirí ék föl a fajvédők cikksorozata ellen

A legitimisták fokozódó idegességgel 
\> >zik tudomásul, hogy n fajvédőknek a 
k< rinán.\ parttól kacérkodó napilapja: a 
Magyar I .isiig cikksorozatban támadja 
/'/</ királyiu l, OWő főherceget óh últalá- 
I n a ■ legitimistákat. Tekintettel arra, 
hogy n kinilykérdésbeu az utóbbi un 
pókban Ítéli'len római utazásával kap- 
< -(dalosán különh lu kombinációk me
rültek föl,

a legitimisták n fajvédő újságnak 
ezt az akcióját céltudatos propa- 
uaiidának minősítik. a szabad király • 
választók hókat emlegetett Jelöltje 

mellett.

A Nemzeti Ö»/.olrtvlás Tűv.*.'-.'körének 
Ingjál. akik tud ve levőén «/, ortodox legi
timizmus hívei, n vasárnapi kő gyűlés 
alkalmából az<h átélték c,.l az ügyet,

a további

vehet fel nagyobb köl-
12 millió dollárt, akkor 1 

beruházásokról le kell
mondania

>. a 12 milliót nem fordíthatja 
másra , mint a utigy kölcsön remé
nyében csinált

adósságok rendezésére

és az eddig végrehajtott építkezé
sek kifizetésére. Mindenekelőtt visz- 
sza kell fizetni a 2 millió dolláros 
függő kölcsönt, amely március vé
gén jár le. A 12 millió dollárból kell 
kifizetni a Gellért-fürdő, a Széche
nyi-fürdő, a kislaliásépitkezés, a 
közvágóhidak. az óbudai vízgáz
gyár folyamatban levő építkezéseit 
s hu még ezekután marad egy kis 
pénz abból az autóbuszüzem ré
szére rendelnek' néhány autóbuszt.

A ’ ‘
zási

fő város nagyszabású beruhá- 
terve tehát újra

zátonyra futott,

ezúttal a kormány jóvoltából.

get késeibb ílzcti ki. Mikor azután elké
szült a márványszobor, Nemes György 
nem nyolc, hanem tlzennégymillió koro
nái, kért. Kozmáim nc;n volt hajlandó 
< zt az összeget kifizetni miro a szobrász
művész, kijelentette, hogy ennél kisebb 
összeg ellenében nem adja ki a szobrot, 
sőt olyan kijelentést is telt, hogy abban 
az esetben, ha a szobrot nem veszik út, 
ezt a munkáját

más formában ragja

A család a kljelontcsből 
tótól l. hogy Nemes (iyöcyy talán aktot 
akar készíteni a gipszöntvény után,' 
amivel kellemetlen helyseibe hozta volna ! 
a liulul urileányl. Kozmám'' megbízású-1 
hói AUorjay Sándor dr. .ügyvéd levélben ' 
felszólította -Yí’mes Györgyöt a szobor 
kiadására és mivel a kitűzött határidőre 
nc;n kiildto el. vasárnap bűnvádi felje
lentett lett ellene és kérte kötelezzék a 
márványszobornak kiszolgál tatására,

A rendőrség n nem mindonnaih ügy
ben megindította a vizsgálatot. Nemes 
Györgyöt rövidesen megidézik a főkapi-1 
tánysúgra. és u szobrászművésznek ck-: 
kor alkalma lesz liszíúzni szerepét, ebben 
az. ügyben, amely szerinte értesülésünk 
szerint egyszerű elszámolási, ügy. és I 
fipinmiesclro sem tartozik u rendőrségi 
elé.

felhasználni.

arra követkéz-

Gróf ZICHY .JÁNOS.
mini a kormány támogató kereszténypárt 
elnöke előli és egyben

felvetették azt a kérdést, 
fajvédők lapja vájjon nem 
inány csöndes helyeslése

hogy a 
a kor- 
inellctt

Ma fis minden este 9 Órakor 

Vigyázat! Női szakasz
A Fővárosi Operett Színháziján IWeiisf - íea

csinálja-e ezt a propagandát a 
király kérdésben?

Zichy János gróf a hozzá intézett kér
désre választ adni 
ígérte, hogy

Illetékes helyen
meg a fajvédők

nem tudott, do iueg-

Intervenciót kísérel 
Ottó-ellenes propa

gandájának Iefuvására.

Süszíer Brassó vallomást isit a rendőrségen 
a kispesti rablótámadásról 

Két fiatalember Követte el a vakmer# rablást
Vasárnap a kispesti kapitánysíi- 

gon egész napon át folytatták u 
nyomozást a szombat este történt 
rablótámadás ügyé be u.

Suszter Brúnó nyugalmazott őr
nagyot, a kispesti nagytrafik tulaj
donosát. mint ismeretes, megtámad
ták a Deák Ferenc uccuban, ag.vba- 
lobe verték és elrabolták tőle hat
van millió koronát, azután clme- 

1 nckültek. Suszter Brúnót a kispesti 
mentők a Fcrebdfj/-klinikára szál
lították, ahol még az éjszaka folya
mán jobban lett, úgyhogy vasárnap 
reggel hazaszállították a lakására.

Vasárnap azután kihallgatták a 
kispesti kapitányságon. Suszter el
mondotta, hogy üzletzárás után ha
zafelé tartott, kezében két cigaret
tásdobozban vitte a napi bevételt. 
A Deák Ferenc ucca 8. szám alatt 
lakik és mikor a 44-es számú ház

A kispesti ébredőelnök 
botrányos sajtó pőre, amelybe na 
vád ott előadja, hogy az elnököt 

lopásért és orgazdaságért 
elit élte a törvényszék

Egy kaszinói kizárás utájátéka a bíróság előtt
Tegnap délelőtt a Pestvidéki tör

vényszéken Szekér dr. táblabíró ta
nácsa tárgyalta a kispesti Url ka
szinó elnökének, Telkessy Ödön 
dr.-nak, aki a kispesti ébredők ve
zetője is. Rostás János dr. elleni 
sajtóperét. Ezen a tárgyaláson na
gyon érdekes vallomások történ
tek, amelyek élénken megvilágí
tották a kispesti ébredők vezéralak
ját.

Rostás dr. azért került a vádlot
tak padjára, mert egy kaszinói 
Béla-nap alkalmával az ünnepelt 
Balázs Béla és vendégei Telkessy 
Ödön. Borgér János’ őt politikai né
zeteltérésből kiindult vitatkozás 
eredményeként avércsre verték és a 
kaszinóból való kizárását indítvá
nyozták és akkoriban az egyik 
helyilapban cikket írt Telkessy 
Ödönről és az t7r?’ kaszinóról, mire 
sajtópert indítottak ellene.

Rostás dr. a vád elhangzása után 
v iszonyúdat jelentett be, mert az 
Úri kaszinó alapszabályaira való 
hivatkozással történt kizárás

szerinte közök! rathanilsitás.
Az ,.Url kaszinó" alapszabályait 

ugyanis nem hagyta, még jóvá a 
bel ügy mint 'szí erium.

Majd megkezdődött a valódiság 
bizonyítása, amelynek során ki
hallgatták Raab Antal cscndőral- 
ezredest és Fábián Dénes kispesti 
református lelkészt. Utána 

A legitimista v.ozclőpolitikusok nagyré- 
8zo egyébként nem tulajdonít különö
sebb jelentőséget a kérdéses lap cikkso
rozatának. Apponyi Albert gróf és 
Andrássá Gyula gróf például 'kijelentet
tek u Bél fői Napló munkatársának, 
hogy egyetlen egy cikket sem olvastak 
u sorozatból, mások viszont erélyes el
lenakcióra kés:utnek.

elé ért,
két fiatalember toppant eléje, 

rátámadtak, bunkósbotokkal le
ütötték, kiragadták kezéből a pénz
zel telt dobozokat, azután futásnak 
eredtek és néhány pillanat alatt el
tűntek u homályos uccán. A vérbe
fagyott ember segélykiáltására 
odasiettek a járókelők, majd e cső
dület láttára odajött Suszter Brúnó 
leánya 
történt 
mában

is, aki mikor meglátta mi 
a 64 éves öreg úrral, izga1-

ájultan esett össze.
A rendőrség széleskörű nyomozást 
indítóit, ii támadók kézre kori lésére, 
amit nagyon megnehezít az a körül
mény, hogy a két fiatalemberről 
nem sikerült pontos személyleírást 
szerezni.

tás dr. bejelentette, hogy 3375 926. 
és 31151926. számok alatt

Telkessy Ödön ellen a pestvidéki 
törvényszéken kétrendbeli súlyos 
testi sértés miatt eljárás van folya
matban, azonkívül lopásért és or
gazdaságért elítélte a budapesti tör

vényszék.
A súlyos szavak után kínos csend 

támadt, majd felcsattant a vádat 
képviselő ügyvéd hangja s kérto 
az elnököt, hogy Kispest keresztény 
társadalmának vezérét ne engedje 
ilyen kijelentésekkel illetni. Az el
nök azonban nem adott helyet a% 
ügyvéd kérésének, mert törvény
széki számokra történt a hivatko
zás. A tárgyalás végén a törvény
szék 40 pengő fő- és 8 pengő mel
lékbüntetésre ítélte dr. Rostást, aki 
fellebbezett az ítélet ellen.
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Hivatásos táncosok es táncosnők 
nem léphetnek fel a szállodák 
táncdélutánjain és estélyein

A belügyminiszter rendeletileg ko.dátoxta a nyitvános t < neoltot
Már régóta esedékes a belügymi- kijátszó, kihágást követ cl és tizen- 

niszter rendolete a nyilvános tánc öt napra terjedhető elzárással és 
engedélyezésének revíziójáról. Ezt a 
rendeletet, amely a főváros nagy
közönségét közelről érdekli, a M. 
T. I. a következőkben közli a nyil
vánossággal :

Scitovszky Béla belügyminiszter, 
valamennyi alispánhoz, a m. kir. 
állami rendőrség valamennyi kerü
leti főkapitányához ós a ni. kir. 
állami rondörség budapesti főkapi
tányához, a jelentősebb idegenfor
galmat lebonyolító szállodákban, 
az özeket látogató közönség szóra
koztatására az illető szállodai tizem 
által kérelmezett s a köztudatban 
nem egészen helyesen

„rögtönzött"-nek nevezett tán
cok engedélyezése tárgyában a 
következő körrendeletét intézte:
Az úgynevezett „rögtönzött** tán

cok engedélyezése terén tapasztal
ható kétségek eloszlatása, céljából, 
méltányolva egyben a „rögtönzött** 
tánc elfajulása miatt a közvéle
ményben erkölcsi szempontból mind
jobban megnyilvánuló aggodalma
kat is, a mutatványok és táncvi
galmak engedélyezése körül fenn
álló rend eletek rendelkezéseinek 
érintetlenül hagyása mellett, a kö
vetkezőket rendelem:

Minden úgynevezett „rögtön
zött" táncra eddig kiadott rend
őrhatósági engedély, amennyi
ben annak hatálya előbb meg 
nem szűnik, 1927. évi február hó 

1-én hatályát veszti.
Jelen rendelet életbelépésétől 

kezdve, az úgynevezett „rögtön
zött** lánc engedélyezésének felté
teleit a következőkben állapítom 
meg:

A szóbanlévő táncot csak váro
sokban és a belügyminiszter ál
tal évről-évre megállapított 
számon belül szabad engedé

lyezni.
Ilyen engedélyt egyedül csak a 

jelentősebb idegenforgalmat lebo
nyolító szállodáknak lehet kiadni, 
de csak abban az esetben, ha a tánc 
céljaira olyan helyiség áll rendel
kezésre, amely általános rendészeti 
és tűzrendészen szempontból nem 
esik kifogás alá.

Az engedély kiadása az illetékes 
elsőfokú rendőrhatóság (rendőr
kapitány, Budapesten a főkapi
tány) hatáskörébe tartozik, umely- 
nek véghatározata ellen a felettes 
rendőrhatóságokhoz fokozatos fe- 
lebbvitelnek van helye. Végső fokon 
a belügyminiszter dönt.

Az ilyen „rögtönzött," táncokon 
'csak tizennyolc éven felüli egyének 
vekéinek részi.

A tánc délután 5 órától %8-iff
cs este .................. .» órától éjféli 12 óráig 

tartható.
rendőri ellenőrzés alattE táncok 

állanak.
Ilyen tánchelyeken szerződéses 
(hivatásos) táncosok és táncos

nők nem alkalmazhatók.
A felügyeleti, illotőlcg ellenőrzési 

szolgálatot teljcsííő hatósági közeg 
szolgálatának ellátásánál legyen 
különös figyelemmel arra, hogy az 
ezen rendelet alapján kiadott enge
délyek tánctanításra fel nem. hasz
nálhatók. A jóízlésbe ütköző tán
coknak, valamint a táncoknak a köz- 
erkölcsiség és a jóízlés követelmé
nyeinek meg nem felelő módon 
való táncolása tilos.

Aki engedély nélkül „rögtönzött'* 
táncot rendez, vagy ilyen tánc meg
tartását engedély nélkül megtűri, 
valamint mindenki, aki ezt a ren
deletét bármi módon megszegi vagy

cgymllió koronáig (nyolcvan pengő)
terjedhető pénzbüntetéssel bünlc-, detését követő nyolcadik napon lep 
tendö.

Ml. W
éleibe.

'■ A rendőrség elrendelte Lárfó 
Gitta, a tragikum módon meghalt 
színésznő holttestének exhu

málását
Sorozatos kihallgatások László Gitta halála ügyóben

elvérzett.

A főváros társasági életében ál
talános feltűnést keltett ncliá-ny 
nappal ezelőtt László Gitta színész
nő tragikus halála. A szép, fiatal 
színésznő a Pajor szanatóriumban 
operáció alá vetette magát, amely 
szerencsétlenül végződött és László 
Gitta meghalt. Halála után a rend
őrség megindította a nyomozást és 
olyan adatokra akadtak, amelyek 
azt látszottak bizonyítani, hogy til
tott műtétet hajtottak végre rajta 
s ennek következtében 
Megállapították, hogy a s^anafó- 
riumot semmi felelősség sem 
keli az ügyben, mert a műtétet a 
színésznő1 orvosa végezte és csupán 
az operációs termet bocsátották 
rendelkezésére. Az orvos viszont 
azzal érvelt, hogy a műtétet a sza
bályos keretek között, csak akkor 
hajtotta végre, mikor két orvos 
bizonyítványt adott arról, hogy a 
színésznő egészségi állapota meg
követeli a műtétet.

A kihallgatások befejezése után 
a rendőrség megadta a temetési

ter-

László gróf
a volt iondoni követ nyilatkozik 

a Hétfői Naplónak

64.000 pengős sikkasztásróla
SchwarSx Gusztáv bankár is nyilatkoxlk: „eliankezőleg 

nekoni van köveíelésom a srófnávaS sseinber/4
állítólag hatvannégyezer pengő ér
tékű csehkorona összeggel nem 

számolt ol.

_, A Hétfői Napló munkatársa ebben a 
,j nagyérdekösségíí ügyben, szükségesnek 

tartotta, hogy magával Szapáry László 
gróffal beszéljen:

Gróf SZAPÁRY LÁSZLÓ

A főváros’ legelőkelőbb köreit f> a 
bankvilágot egyaránt foglalkoztatja egy 
szenzációs bűnügyi följelentés: gróf Sza- 
párti László, volt londoni követ felesége, 
született Urgnad-Weissenwolff Irén bi
rodalmi grófnő hatvannégyszer pengő 
clsikkaszlása címén feljelentést tett, a 
főváros egyik legismertebb, legrégibb 
magánbankháza, a Schwartz Gusztáv és 
Társa cég ellen. Az elterjedt hírek sze
rint, a feljelentés alapja az, hogy a 
Schwartz Gusztáv és Társa cég, amely 
hosszabb idő óta üzleti összoköttotésbou | a következőket uionc’ctta: 
állott Szapáry László grófnéval, az üz
leti d szári olás során

-- Néhány fontos úgy elintézése céljá
ból jöttünk Budapestre. A Schwartz

MOLNÁR FERENCZ

Játék a kastélyban
A pénztár egész nap Árusítja a J'gyeket

MAGYAR SZÍNHÁZ

E kihágás miatt az eljárás a koz- ’ Gusztáv ég Társa céggel. Illetve annak 
igazgatási hatóságoknak, mint *..................... ...
rendőrbíróságoknak, a m. kir. állami 
rendőrség működési területéül pe
dig az állami rendőrség hatáskö
rébe tartozik. Harmadfokon a bel- 
ügymiszter bíráskodik.

E rendelet — amellyel az itt sza
bályozott tárgyra vonatkozó min
den egyéb ellentétes értelmű ren
delkezés hatályát veszti —- a kihir-

r

engedélyt, ettől függetlenül azon
ban tovább folyt a nyomozás.

Szombaton kihallgatták a főka
pitányságon a két orvost 

cs a szanatórium személyzetének 
néhány tagját a halálesetre vonat
kozóan. Ezek a kihallgatások az
után azzal az eredménnyel jártak, 

a rendőrség szükségesnek

László Gitta holttestének ex
humálását elrendelni.

Vasárnap délelőtt Horváth Antal 
főtanácsos, a sérülési osztály veze
tője erre vonatkozóan átiratot inté
zett az ügyészségre, az átiratra né
hány napon belül megérkezik a 
válasz, amely minden bizonnyal 
helybenhagyja a rendőrség intéz
kedését és ekkor megtörténik az 
exhumálás, amely most már végleg 
világosságot derít a tragikus véget 
ért fiatal színésznő halálának kö
rülményeire.

volt londoni követ, aki feleségével né
hány nap óta a Coliért szállóban lakik,

Hatszor o hóién 

főnökével, Scbwftrti Gyulával, hosszú 
évek óta én is és csaúdoiü is összeköt
tetésben állunk. Feleségein, aki nővére 
Thurn-Taxis hercegnőnek, a Kopitnói 
uradalom jövedelméből részt kap. Az 
elszámolást a Schwartz Gusztáv és Társa 
cég intézte. Feleségem most az elszámo
lások átvizsgálásánál azokat nem ta
lálta rendben levőknek.

Miután a bankház mindmáig nem 
rendezte az ügyet, feleségem meg 
hízta ügyvédjét, Sándor László dr., 
volt budapesti főkapitányt a szük

séges lépések megtételével.

— Ez megtörtént. Többet ebben az 
ügyben nem mondhatok.

Sándor László tlr. ügyvéd, mint meg- 
ti Ctuk,

sikkasztás elmén tett feljelentést a 
Schwartz Gusztáv és Társa cég ellen.
Az ügy Iratait Szlracho Gusztáv dr. 

főügyész, a budapesti kir. ügyészség el
nöke, most tanulmányozza át s nmeny- 
nyiben a sikkasztás téayálladékai való
ban fenforogni látszanunk, Úgy az ira
tokat a főkapitányságra küldi ál a 
nyomozás lefolytatása céljából. Sándor 
László dr. ügyvéd egyébként a vasár
napi napon spunyolbe.teg-gyanús tüne
tek közölt megbetegedett s így 0 ebben 
az ügyben a további lépéseket csak fel
gyógyulása uláu fogja meglenni.

A Hétfői Napló muukafársa vasárnap 
beszélgetóst folytatott a Sclticarlc Gusz
táv és Társa Kos.-aiíh Lajos uccal bank
ház főnökével, Schwartz Gyulával is.

Schwartz Gyula

a következőkben nyilatkozott olőttüuk:
— Nekem eddig arról, hogy sikkasz

tás címén oiigomet, Illetőleg a bankhá
zat feljelentették volna, tudomáson nin
csen. A fűkapitányságra idézést sem 
kaptam. Szapáry László gróffal s a Sza- 
páry-csuláddnl, negyven év óla fenn
álló cégünk, üzleti összeköttetésben áll.

Eddig soha semminemű differenciánk 
velük vagy más üzletfelünkkel 

nem volt.
— A hír, hogy Szapáry grófék sik

kasztás címén minket feljelentettek, 
meglepő. A helyzet ugyanis az, hogy

nem ml tartoznánk Szapúry Lászlóim 
grófnőnek i*z. elszámolásból kifolyóan 
pénzösszeggel, három nekünk vau kö
vetelésünk a gtúfnóval szemben, 
akinek egyezkedési ajánlatait nem 

fogadhattuk cl.
— Egyébként ügyvédünk, Walsz Ist

ván dr. útján remél hőtől cg rövidesen 
rendeződni fog az egész bonyodalom.

bEMóMalt 
üEssEöelmes liliomtiprót

Vasárnap este a Simor ucea 4. száma 
házból előálliiotIák a főkapitányságra 
Goldniann Kálmán 48 éves eipésznics- 
tert. Goldmanut a házbcliek jelentették 
fel

gyermeki-öntés miatt.

Ugyanig a szomszédoknak feltűnt, hogy 
a cipészmester idŐnkint sétálni megy ol 
ég olyankor rendszerint szurtot képű kis
lányokkal tér haza, akiket többízben 
éjszaka is a lakásán tartott.

Sokszor éles sikoltozás hangzott át 
a falakon

és a szomszédok í'ottogésben éltek, mert 
gyermekeiket féltették a gyermekrontó 
cipószmestertöl.

Goldniann Kálmán a rendőrségen be
vallotta bűnét és elmondta, hogy többek 
között egy F. Jolán nevű tízéves lányt 
hétízben rontott inog. Az elvetemült ci
pészmestert letartóztatták.

LegolcsóbbLegszebb Legjobb

PÁL, PAPuak

KárpHosáru, vas-, 
és rézbutorgyára 

ilön ru~, pokróc, Uggony, fcrv- > 
nsxtal terít <ih, gyormekuocslk, nyugszákek 
I óin y szoba-, előszoba- és leért (bútorok, ernví 
és sátrak minden felvitelben kapta tó 

gichmerjAno 
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HÍREK
— Német kormányalakítás. Béri inbél 

jelentik: Marx birodalmi kancellár ma 
•■»to közölto a birodalmi elnökkel azt 
nz elhatározását, hogy holnap tárgyalni 
fog a pártvezérekkel abban az irány
ban, lehoÍH'ges volna-e a középpártok* 
hol kormányt alakítani.

--- Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi prognózisa: Sok
helyütt csapadék várható, egyelőre 
lényegtelen hő vált ozással.

— A Lánchidról a Dunába ugrott 
egy elegáns férfi. Vasárnap este 8 óra
kor a Lánchíd közepén egy elegánsan 
öltözött, prémbnndús fiatalember leve- 
tetto bundáját, a hid korlátjára akasz
totta és hirtelen belevetette magút a 
Dunába. Több motoros meutŐcsónak 
sietett az öngyilkos után, azonban ki
menteni már nem átkerült, mert pilla
natok alatt elmerült a folyam hullámai
ban. A bidon maradt kabátjában semmi- 
félő iratot nem találtak, s igy nem lő
hetett megállapítani, hogy ki volt az 
■url külsejű öngyilkos.

— Hóvihar Ncw-Yorkban tizenkét 
halottal. Londoni jelentés szerint uNew- 
Yorkbun dühöngő hózivatarban tizenkét 
ember életét vesztette.

— Ehrllch Károly özvegyének 
temetése. Ehrllch Gusztáv fiának, 
Ehrlich Károlyiak özvegyét, aki 
férje halála fölött érzett fájdalmá
ban öngyilkosságot követett el, va
sárnap délelőtt temették el a régi 
zsidó temetőbeu óriási, mély rész
vét mellett. Ehrllch Károly özve
gyét, aki Kecskeméti Adolf köz
ismert fővárosi ügyvéd leánya volt, 
Hevesi Simon főrabbi búcsúztatta 
majd Abrahamsohn főkántor éneke 
után férjének egy héttel ezelőtt 
ásott és most újból felbontott sír
jában helyezték örök nyugalomra.

— Mcgmérgezte magát a Rác-fürdőben. 
Mu délben a Rác-fürdő egyik kádfürdő
jében veronállal mcgmérgezte magát 
egy fiatalember. A személyzet azonnal 
értositotte u közelben szolgálatot főije
id tő reudőrőrazemot, majd a mentőket 
Is, uklk első segítségben részesítették 
azután a Rókus-kórhúzba vitték. A 
Hutaleinbor u mcutokuok azt mondotta, 
hogy Kéries Árpád u neve, 28 éves tiszt
viselő, és a Szent LúbzIó ut 26*. számú 
házban lakik. A rendőr előtt viszont 
Jusztinyák István kutsui cipészsegéd 
néven igazolta magút, egy csen útle
véllel. A rendőrség vizsgálatot indított 
bzemélyazonosbágáuak megállapítására.

— Betörők az államtitkár lukasán. 
Vasárnap este u főkupitúnysúgou dr. 
Olt János nyug, kereskedelemügyi ál
lamtitkár bejelentette, hogy Atilla ucca 
51. szám alatti lakását betörők álkulcs- 
csal kinyitották s a szekrényekből s a 
vitrinből több értékes holmit elrabol
tak. A cmdőrség tekintettel arra, hogy 
az Atlltt uecábun és annak környékéu 
mostanábau számos betörés fordult elő, 
széleskörű nyomozást indítóit a betörő- 
banda tagjainak kézrekeritésére.

— Mezei Mór sírkőavatása. Az 
egy évvel ezelőtt 89 éves korúban 
elhunyt dr. Mezei Mórnak, a uin- 
gyurorszúgi izraeliták qrszúgos iro
dája érdemekben gazdag elnökének 
fehér kurarai márványból készült 
síremlékét vasárnap délelőtt 11 
órakor avatták fel u regi Kerepesi 
út melletti zsidó temotöben. A sír
kőavatáson óriási, előkelő közönség 
jelent meg. Az avató beszédet 
Fischcr Gyula főrabbi mondotta. 
Abrahamsohn főkántor éneke után 
a tanítványok nevében Balassa 
József dr. beszélt nagy hatás mel
lett.

A hosszú haj győzött a höígyfodrászok 
versenyén

Harminchat mester szenzációs vasárnapi versenye

Vasárnap délután f ártott a u Bu
dapesti Nőifodrász Ipartestület a 
Budapesti Nőifodrászmesterek Szö
vetségének támogatásával a Gellert 
szálló összes termeiben országos 
versenyfésülését és divatbemuta
tóját. A megjelent közönség zsúfo
lásig megtöltötte a termeket. Az 
eseményt jelentő versenyen számos 
vidéki és külföldi vendég jelent 
meg, de sokan jöttek el a megszállt 
területekről és megjelentek a keres
kedelmi miniszter és az iparkamara 
kiküldöttjei.

Vágó Viktor ipartestületi elnök 
üdvözölte a vendégeket. Azután 
megkezdődött a verseny, amelyen 
36 versenyző vett részt. Utána 30 
fodrászmester mutatta be frizura
kreációját, majd divatrevü követ
kezett. Érdekes, hogy a versenye
ken és a divatrevün

csak hosszú haj volt látható, 

u buby és az eton teljesen hiány
zott. Ezután fővárosi színészek fel
léptével sikeres kabaréelőadás 
volt.

Késő este döntött a verseny 
zsűrije. Első díjat: nagy arany
érem és négy millió koronát nyert 
Krcisz Vilmos, II. dijat: nagy 
ezüstérem és két millió korona 
nyerte Frics Vilmos, III. díjat kis 
ezüstérem és egymillió korona 
Kovák Menyhért, a IV.. V. és VI. 
díjat: bronzérmet és ötszázezer ko-1 

— Eltűnt orvos. A főkapitánysá
gon bejelentették, hogy dr. Bccfc 
István 28 éves orvos eltűnt kispesti 
lukasáról. A bejelentés alapján a 
rendőrség megindította a vizsgála
tot.

— Elvitték egy orvos előszobájából 
a télikabátokat. Dr. Wolff Dénes Ugocsa 
ucca 11. szám ulatt lakó orvos bejelen
tette a főkapitányságon, hogy szomba
ton esto alkulccsal behatoltuk lakásába' 
és az előszobából két férfi és két női 
téükubátot elvittek. A kár 060 pengő 
A rendőrség megindította a nyomozást.

— Kifosztottak egy füszerüzlet kira
katát. Hartmann Géza Margit körút 27. 
szám alatti füszerkoreskedő bejelentette 
a íokupitányságon, hogy u vasárnapra 
virradó éjszaka üzletének kirakatát is
meretlen tettesek felnyitották és kifosz
tották. A rendőrség a tettesek kézreke
ritésére megindította a nyomozást.

— Megbokrosodott lovak fölborították 
u kocsit. Vasárnap délután Pesterzsé
beten haladtak át megrakott raakírrel 
Estik István és Soltész József gazdál
kodók. A Timódy uccuban hirtelen 
megbokrosodtak a szekér elé fogott lo
vak, vad iramban vágta tn’ kezdtek, 
inig egy fordulónál felborult a kocsi 
Estik és Soltész kirepültek az ülésből 
és véresen terültek el a kövezeten. A 
mentők mindkettőjüket a Szent István 
kórházba szállították.

a félemeleten maradékvásár
A lezajlott karácsonyi vásárunk alkalmával felhalmozódott

sok ezer darab 1, 2, 3 ős 4 méteres női , és férfiszövet, 
valamlntmosókolme maradék árusítása

rónát Kerekes András, Sándor La
jos és Stingcl Pál nyerték.

Az ünnepség keretében osztották 
ki az iparegyesület és az iparosa ta
nukban rendezett kézműipari ki
állítás díjait.

Nagy sikert aratott még egyes 
fodrászipari cikkek kiállítása.

•
Különösen szép volt a Marvei 

Parfüméria Co. Ltd. és a Diana 
Kereskedelmi Rt. kozmetika osz
tálya vezérképviselőinek: Nagy 
Marcel és Madarassy Rezső (VIII., 
Teleki tér 1—2. eTlefón: J. 40—15.) 
kiállítása. Bemutatták új kreáció
jukat a Narcisse de Nisse parfü
möt, valamint a ecg több régi és új 
cikkéi. A céget Nagy Marcel kép
viselte, aki a kiállítást is rendezte.

•
Nagy tetszést aratott Silberer 

Leó (Király ucca 14. I. emelet 8.) 
fodrászat! kellékek kiállítása. Di
vatos selyemhálók, ondolálóvasak 
ós egyéb cikkek árai igazolták a 

' cég olcsóságát.
•

Feltűnést keltett a híres francia 
fésügyár: Etienne Lecour (E.
Gosztonyi, Pannónia ucca 22.) ki
állítása.

•
Meglepetést keltett a Dankov- 

szky István illatszergyár olcsó ár
jegyzéke.

— Két gyermeket megöltek az 
anarchisták Rio de Janeirobau. 
Párizsból jelentik. A Hátin angol 
forrásból jelenti, hogy Rio de Ja- 
neiroban anarchisták bombát hají
tottak, amely két gyermeket meg
ölt, hármat pedig megsebesített.

— Megmérgezte magát, azután jelent
kezett a kórházban. Kautnich Béláné 
Kautnich Bólánó 35 éves, párizsi szü
letésű, Ferenc körút 5. szám alatt lakó 
háztartásbeli nő a Zugligetben öngyil
kossági szándékból 50 gram aszpirint 
vett be, azután maga jelentkezett a 
Rókus-kórházban, ahol súlyos állapot
ban ápolás alá vették.

— A gyermekmenhelyre hagyta 
vagyonát egy öngyilkos nő. Vasár
nap este a Vámház körút 9. számú 
házban Wamoser Margit 29 éves 
kalapkészílőuő ismeretlen méreg
gel megmérgezte magát. A mentők 
életveszélyes állapotban a Rókus 
kórházba szállították. Az öngyilkos 
no négy levelet hagyott hátra. Fi
véréhez. háziasszonyához, barátnő
jéhez és a rendőrséghez szólnak 
ezek a levelek. Ez utóbbiban azt 
írja, hogy értéktárgyait adják el 
és az ebből befolyó összeget adják 
oda az Állami Gyermekinenhely
nek.

— öngyilkosság az . Erisébe th Ki
szállóban. Budán, a kökényuceai 
Erzsébetiül! szállodában vasárnap revol
verrel mellbelőtto magút ,és azonnal 
meghalt a szálló egyik vendége. Zsebé
ben Weisz János Pál 5 éves kereskedő 
nevére szóló igazoló okiratot találtak. 
A halott zsebében három levelet is ta
láltak. Az egyik a Liza-dalkör tagjai
hoz szól, amelynek Weisz is tagja vo|A, 
Ebben azt Írja pajtásainak, hpgy halála 
miatt no veszítsék1 el jókedvüket, da 
őrizzék meg az emlékét. A másik levél 
egy Zuglóban lakó asszonyhoz szól. A 
harmadik levelet fiához intézte, amely
ben kéri, hogy a MÁV Takarók Hitel
szövetkezetből vegye ki a pénzt és ab
ból tomessék el. Valószínű tehát, hogy 
Weisz MÁV nyugdíjág volt, A továb
biak során inti fiat, hogy legyen liüaz 
„Emmi kéhez", ég kérje meg őt, hogy
tegyen két szál fehér szekfüt a sírjára. 
Végül elmondja, hogy tettét szerelmi 
bánata miatt követi el.

— A rendőri gyermekblróság jótékony- 
alapjúnuk közgyűlése. A rendőri gyer- 
mekbirósiíg köbölében hat év óta mű
ködik egy jótékony segélyalap, amely
nek bíróság elé kerülő gyermekek és 
hozzátartozóik segélyezésén kívü’ végső 
célja egy rendőri átmeneti gyermeh- 
mentő-otthon felállítása és berendezése. 
Működésének eredménye már eddig is 
a VII., Szövetség ucca 41. s'zára alatt 
megvett ház és abban épülőfélben levő 
otthona. Ezt a segélyalapot országos 
szövetséggé alakította át a rendőri gyer- 
megbíróság s alakuló közgyűlésére sa
ját otthonába hívta össze folyó hó 16-ún, 
vasárnap délelőtt 11 órára u magyar 
szeli ami és gyermekvédelmi közélet ki
válóságait. A közgyűlésen, melyen Ge- 
guss Dániel rendőrfőtauáosos, a rendőri 
gyermokbíróság vezetője nyitott meg, 
megjeuent a közélet több kitűnősége. 
Az elnöklő rendőrfőtanácsos üdvözölte 
a megjelenteket és vázolta a gyermek
bíróság patronázsintéziuényének és se
gélyalapjának működését. Ismert ette, 
hogy a gyermokbíróság gyermekvédelmi 
működése hat év óta társadalmi úton 
kb. hatmUlidrd korona összeget forga
tott, amelyből vásárolta a mai kétmil
liárdot érő otthonát, segélyekre fordí
tott 130 0 millió koronát., 500 rendőr
gyermeket nyaraltatott és állandóan el
látta az eléje kerülő fiatalkorúak és 
hozzátartozóik szociális szükségleteit. 
Most már szükségét látta a gyermek- 
birósúg vezetősége, hogy ezt a szei’vczc- 
tet országossá alakítsa át és ezért ala
kítja meg az Országos Rendőri Gyer
mekvédelmi Szövetséget. A közgyűlés 
elfogadta az elnökség minden prepozí
cióját

— Eltűnt fővárosi tisztviselő. Szia- 
rceky István 20 éves székesfővárosi 
tisztviselő pénteken szüleinek Fő ucca 
4. szám alatti lakásáról eltűnt. A rend
őrség kérést

— Danái hajózási vállalatok forgalmi meg
állapodása. A Magyár Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási Részvénytársaság, az Első 
Dunagőzbajózási Társaság, a Bajor Lloyd 
Hajózási Részvénytársaság és u Délnéniét 
Dunagőzhajózási Társaság között az 1927. 
évi hajózási időszak kezdetével megállapodás 
lép életbe, amelynek célja az üzemet gazda- 
wjgosabbá tenni és a forgalmi teljesítménye, 
kot fokozni. Ezen célból a nevezett vállala
tok az eddiginél lényegesen több és gyorsí
tott járatokat tartalmazó menetrendet fog
nak kiadni. Egyebekben h vállalatok függet
lensége minden tekintetben érintetlen ma
rad. A megegyezésben résztvevő társulatok 
93 vontatógőzös, '37 motorhajtó és propellerrel 
összesen 58.610 lóerővel és 741 darab uszóly- 
lynl összesen 512.09? tonna hordképességgcl 
fognak rendelkezni.

— Az Angol-Magyar Bank igazgatósága el
határozta, hogy az intézet saját tőkéjének 
a bank megnövekedett üzleti orga Imával 
való aránybuhozafnlo érdekében a folyó ja- 
nnár hó 29-ére egybehívandó rendkívüli köz- 
gy ülés elé javaslatot, fog terjeszteni az in
tézet alaptőkéjének' 121.273 darab ú 50 pengő 
névértékű részvény kibocsátása útján 13 
millió pengőre való fgk-meléée iránt. A ja
vaslat szerint az új részvények 1 :1 arány
ban fognak az eddigi részvényeseknek fel- 
ujánltatni. A tőkeemelés keresztülvitele utúu 
— melynek sikere egy külfödli csoporttal 
létesített megállapodások útjáu' biztosítva 
van — az intézet kimutatott sujűt tőkéi 21 
millió pengőre fognak emelkedni..

elképzelhetetlenül olcsó árak mellett
Még 8 napig tart!

László és Fekete
kU'Bnlaga, n«l *a ttrH dlvatkalmék Áruháza

IV, Petőfi S4n<fo u. 14-18 (v. "o- oHBh»rz- • m.)
üzen idd alatt karácsonyi miutrgyűjtvméayünkrt vidékre készséggel kúDjúk
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SZÍNHÁZ
oEgy magyar Opera kálváriája" ezt 

a címet lehetne adni Mohácsi Jenő és 
Szabados Béla „Fanni/"-jának, amelyro 
a szezón elejétől kezdve váltakozó sze
rencsével készül az Operaház. A dolog 
ott kezdődik, hogy Mohácsi Jenő 1913- 
ban, tehát 14 évvel ezelőtt pályadijat 
nyert a Fanny szövegkönyvével, amely
nek főalakja azonos Kármán ultra sen- 
♦lmentalis Fahnyjával, Ez az opera szö
vegkönyv

tizenhárom évig hévért
nz Opera igazgatói fiókjában, míg végül 
Radnai magyar szezónt óhajtva csinálni 
az idény elején kiszerepeztetto Fanny-t 
és a darabból kiíratta u próbákat. A 
bemutató dátuma azonban háromszor to
lódott el a következő okok miatt: 1. Nem 
jöttek cl a szereplők a próbára, mórt 
operai törvények szMnt az aznap 
éneklő művész a próba alól fel van 
mentve. Már pedig a szereplők nagy ré
sze mindennap játszott. 2. Sorozatosan a 
következők betegedtek meg: Székelyhídi 
a főszereplő Sándor Erzsi, Budanovics 
Mária. Két héttol ezolött a férfi fősze
replő Szende Ferencet értő a sajnálatos 
baleset, míg tégnap Komáromi Pál és 
az Opera rendezője Szemere Árpád fiú- •__ ____ ___ _______  _____ _____
lyos okokból jelentett boteget. Ezekután nem volt sok reménye itt. Ráthonyi 
ha az idén mégis megtartják a bemu-1 Ákos volt akkoriban a bonviván pri- 
tatót. nagy sikernek kell lennie, hogy mus. Szabadkára i------  T------ •—
igaz legyen a 
van elég...

Ha erről a 
bajokban a 
szűkölködött. ... . _
betegecléseken felül sokat beszélnek 
a Király színháziak a

szerkesztő és főrendező 
afférjáról

amelynek immár lovaglás folyta
tása van. A Király Színház Arany- 
hattyú-jának két főpróbáján 
ugyanis Heumann Károly dr. szer
kesztő és Tihanyi Vilmos főrendező 
összekülönböztek, amelynek követ
keztében Cserna Andor és Endrődy 
Béla szerkesztők mint párbajsegé- 
dek összeültek Rácz Vilmossal és 
Kiár Zoltánnak Tihanyi Vilmos 
megbízottai val.

A Fővárosi Operett színház, a Vigyázat, 
női szakasz! cimü darabja sikerére való 
tekintet nélkül, műsorába iktatja Földes 
Imrének • Bivatal/nok urak cimfi víg
játékét, amelyet leginkább délutáni elő
adások keretében fog játszani. A „Hiva
talnok urak" főszerepére megnyerték a 
renaissancát élő Rátkai Mártont, aki 
egykor ebben a szerepében, a

híressé vált Róth bácsiban 
jutott el népszerűségének egyik jelentős 
állomásához.

Serény munka folyik a Színész
szövetségnél, ahol Molnár Jenő dl. 
és Sándor Zoltán dr. előkészíti az

színházi kabala. Mert baj

kabaláról van szó, a 
Király Színház som 

A különböző meg-

üf kollektív sseraödíst
.7 új kollektív szerződés elkészí

tésével egyidejűleg új, kemény 
harcra van kilátás, amely színészek 
és színigazgatók között fog lezaj
lani. Az 1926—27-es kollektív szer
ződés ugyanis, amelyet a színészek 
kényszerhelyzetükben kötöttek, tel
jesen kiszolgáltatja ezeket a szln- 
lgaz.gatókuak, míg az új szerződést 
az 1924—25-ben hasznúit és bevált 
alapon akarják a színészek meg
kötni.

Ez a kedvos történet egy még kedve
sebb színházi (izcrke.ztúiől szól, akt lá
togatást tett az egyik nap a Fővárosi 
Operettezlnház öltözőjében. Az öltözőben 
csak a gyönyörű, fiatal színésznőt ta
lálta, aki mellett az egyik székre votvo 
egy nagyon diszkrét ruhadarabot látott 
meg. A szerkesztő áhítattal vette kezébe 
az említett relyc-nneinűt és udvarlási 
célzattal szive tájához szorította. Eb

ben a pillanatban nyitott bo aa öltöz- 
tetönö, aki

eOV sokkal idősebb sslnísstiö 
diszkrét ruhadarabját kereste, mondván:

— A nágységánák már szüksége van 
rá!

A tzcrke.stő ijedten eJUllo ki kezéből 
a fehérneműt, és így esőit.
- ffrfe fit m<f» i> SltgíUít

Eddig bömbőítem, 
csak most tanultam meg enekeíni, 

mondja Király Ernő, aki régi hangja tőkéjének kamataiból él
Vasárnap együtt reggeliztünk Király 

Ernővel. A tegnapi sikere után csak egy 
fél éjszaka telt oh Előttünk a roggoli 
lapok kritikái, amelyek egyöntetűen ál
lapítják mog: Király Ernő pótolhatat
lan volt az operettszínpadon. Király 
Ernő most is az egyedüli bonviván, aki
nek osak elődjei voltak, de utódjai nem, 
Király Ernőre égető szükség van az 
operettok birodalmában.. •

•
— Nos mit tízól ezekhez? — kérdeztem. 

Mosolya kissé kesernyés,
— Istenem, hát örülök! Mit 

tok egyebet.., feltámadtam...
mondha-

BobJő egynéhány évvel ezelőtt 
hercegben egy nagyon fiatal, 
szerény és nagyon szimpatikus 
statisztált a Népszínházban. Akkor nyílt 
meg a Király Színház és Beöthy leszer- 

■ ződtette. Nem maradt sokáig, hiszen

a 
nagyon 
gyerek

megy, ott Janovlc9 
Jenő, kolozsvári színigazgató felfedezi. 
Első sikere már országos volt. A dara
bot Víg özvegynek hívták és Lehár irta. 
Beöthy leutazik érte és felhozza Pestre. 
Felléptotik ugyanebben az oporettben és 
Ráthonyi Ákos Danilója után is, egy 
csapásra az első bonviván lesz Pesten, 
Leénekelte Ráthpnyit, < 1

Nőm tudom, hogy megméltóztatDak 
ezt most érteni: leénekelte. Mikor Ki
rály Ernőnek így elmondom, hevesen 
közbeszól:

— MmUHtan és csak most ta
nultam meg énekelni. Én sohasem ké
szültem énekesnek, do volt hangom. — 
hát ordítottam. A közönség azt mondta: 
csodálatosan énekel ez a Király. Pedig 
játékra helyeztem mindig fősülyt. A 
mostani holyzet pedig az, hogy

azelőtt mindig a hangom tőkéjéhez 
nyúltam és pazaroltam, most pedig 

a kamatokból élek.

17 év óta
szenzációs új műsora

A IfivO hét flImesEményEi:

Azlsmerctlen katona
Décsl Mozi — Uránia Színház — Capitoi 

Csak két napig még!

A vérmedve fia
Roya* Orfeumban

A Ha pompás attrakción kívül a

ZSIVANYKIRALY
Zerkovitz—Harmath új oporottje 
Kiss Ferenc vendéoifeliánt' vei
A főszerepeket játsszák: Kiss f rvar, 
Orosz Vilma, fízokolay Olly, Felhő Rózsi. 
Rótt Ferenc, Dezsőffy László, Iváuyi Dezső

— Megtanultam takarékoskodni, mint 
a tpkozló gazdag ifjú, aki ésMctér*

A primadonna, aki 6 év előtt fölis
mert© Király Ernőben a maximális szí
nészi képességet

kiemeli a Király Színház színpadáról, 
vele és európai csengésű nevével kiil- 
l'öldro megy. Becsben kétszázszor ját
szók az Ezüst sirályt, utána a Mórica 
grófnő, a Diadalmas asszony nagy si
kere következik. Közben háromszor Ame
rika. Az első amerikás magyar színész. 
Akkoriban nem tudni hogyan, do elter
jedt a hire, hogy Király nem a régi 
többé. A pesti közönség, amely hálá- 
datlan, kritika nélkül belenyugodott 
abba, hogy Király Ernő „íc&ufcotí". Ta
lán az amerikai turnéja, talán egy szo- 
rencsétlen pesti fellépése nyirbálta meg 
Király Ernő nimbuszát, de egyszer hire 
torjodt, hogy Kósáry is „ejtette". A Pn- 
gininira más partnert keresett Berlin
ben. Király Ernő pedig hazajött.

— Igaz ez? — kérdeztem Király Er
nőt.

— A Paganini egy kimondott énekes
parti — felelte. — Azt cn nem vállal
tam. A többiről is önként lemondtam, 
pedig eleget hivott a Johann Strauss 
Theater igazgatója, hogy játszani el 
Kosárjvai az Alexandrát. De Becs
ben minden bonviván kenyér nélkül 
van. Miért vegyem el a kenyerüket? 
Külföldi utam alatt tanultam, rengete
get láttam, gondoltam, hogy haza
jövök ...

Maid igy folytatja:
— Napokig beteg voltam a premier 

előtt- A főpróbát 38 fokos lázzal ját
szottam végig; Mondtam is Lábasának: 
Gyenge vagyok és a tangó végén nőm 
emellek fel. Mi az, hogy nem emeltem 
fel? Mint a pihét! A színpad megvál
toztat, új embert farag...

— És a siker? _____
— Meggyógyít és feltámaszt! Remé

lem, hosszú időre!
Stáb Zoltán

nem vall olyan Jó műsor Budapesten, mint a

TERÉZKORUTI SZÍNPAD

A Fészekben müvÓBzfúrauságban arról 
beszélgettek, hogy jó dolog-o inüvészu<* 
férjének lenni. Voltuk, akik azt mondták 
hogy nem, különösen akkor, ha a mű
vésznő többet koros mint a fúrj, viszont 
mások azt erősítteltók, hogy azt a dif
ferenciákat a szerelemmel lehet clhul- 
nálnl. A fiatal újságíró azonban csuk 
annyit mondott:

— Én a Dolly Slstcrs'-ck férje szeret
nék lenni.

Orosz Vilma n Király Színház nép
szerű fiatal szubrettje végit megterem- 
tetto a

pendliző szubrett

fogalmát. Vasárnap ugyanis húrom he
lyen játszott. Délutáni előadás a Ki
rály Színházban ós a Rpyal Orfeumban 
esti előadás u Royul Orfeumban, ahol a 
Zsiványkirúlybun nagy sikerrel vette út 
a héten Somogyi Nusi szerepét.

Buenos-Aircsből írják:
— Lengyel „Antóniája" Buouos-AIreF- 

ben, habár nem okozott botrányt, ked
vező fogadtatásra sem talált, pedig Ni- 
kodemi olasz társulata hozta ki Vera 
Verginivel, a hirctí olasz színésznővel a 
főszerepben.

Egy kis szószerinti fordításban szol
gáiul fogok Önöknek

A buenoi-airezl sajtónak 
az „Antóniáról* írt véloinényórőL „Kon
vencionális helyzetek, közönséges tárgy, 
kevéssó érdekes típusok alkotják Len
gyel Menyhért drámáját." „A szerző a 
legkülönfélébb elemeket halmozta össze, 
minden katalogizálás4 vágj’1 válogatás 
nélkül. A legközönségesebb jelenetek 
egymásutánja minden drámai érdek nél
kül, a végsőkig ismert és kihasznált fi
gurákkal."

—- Lengyel úr bizonyosan megbocsátja 
bucnosi kritikusainak ezt a kis „véle
ménykülönbséget", mely c közölt és a 

világ minden egyéb sajtója között volt, 
annál is inkább, minthogy a szerzői jo
gok védelme Argentínában most, van 
megtárgyalás alatt... Viszont kétség
telen, hogy jól fog esni Lengyel úrnak, 
ha közlőin, hogy őt a bemutató alkal
mával minden lap mint Halai, tehetsé
ges, s a magyar színpadi irodalom egyik 
legkiválóbb szerzőjét említette.

Szívélyesen üdvözli, Farkas Viktor,

A Király Színház az

Aranyh a ttyu szárnyain 
végre eljutott főszezónbcli fősikö* 
róhez, arai hosszú ideig elveti euuelc 
a tradicionális múltai opeiettszín- 
háznak műsorgnndjait. Szilágyi 
László immár márkás operéttlíbrett- 
'istának számít, míg Vinczo Zsig- 
njond komoly, mégis friss, bensőséges 
és őszinte operett zené vei rendezi bo 
a librettó takaros épületét. A siker 
nem is maradt el. mert a premier 
és a második előadás közönsége 
ismételt tapsaival hívta ki a fel
vonások végén a szereplőket és u 
szerzőket. Király Ernőről most ki
sült, hogy pú tolhatatlan bonviván, 
akinek a helye lúvollótében is 
üresen maradt. Rútkai Márton régi, 
fényes sikereinek emlékeivel kísért, 
míg Lábass Juci szebb volt miül; 
tegnap vagy tegnapelőtt. Vtiáln 
Ilona ezúttal őszinte és meleg si
kert könyvelhet el magának, clo 
Somogyi Nusi u mulatt Baker imi
tációja is „minden pénzt megér".

RAMON NO VARRÓ
ROYAL APOLLÓ

JANUÁR 20

Builapesf. Thököly ál II
Szolid áruk! FizetiM köunylté-ck?
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Eltörlik a mulatok és 
színházak rendőri 

ügyeleti díját 
Kárpótlásul emelik a tisztviselők 

fizetését
A színházak, mozik és mulatóhelyek 

tulajdonosai évek óta panaszkodnak, 
Jioay a súlyos gazdasági helyzetben nem 
bírják cl azokat a díjazásokat, amiket 
az ügyeletesül kirendeli tisztviselők 
számára űzetniük kell. Különösen a 
mulatók Űzetnek nagy ügyeleti díjakat, 
átlagosan napi ••jninillió koronát.

A bclügyminisifériiim a pénzügymi- 
niszfériumimil karöltve elhatározta, 
most, hogy köunyít ezeknek a helyzetén.

Eltörli az ügyeleti dijakat, 
hogy egyrészt a tulajdonosok lerheit 
enyhítse, másrészt bizonyos mértékig 
elősegítse az olcsóbbodást.

Mo t készült el a tervezet, amely szc- 
Tint az ügyeleti dijuk elmaradnak, vi
szont

n tisztviselők és detektívek úgyne
vezett rendőri pótlékát 200%-kal 

emelik,
hogy’ ezzel kárpótolják őket az elmaradt 
ügyeleti dijakért. Egy rendőrfogahmiző 
például, aki a IX. fizetési osztályban 
van az, eddigi 400.000 korona rendőri 
pótlék helyett ezoníúl 1,200.000 koronát 
kap. A többi Íl/ítési osztályban rangsor 
tzcrlnt emelkedik u rendőri pótlók.

Zei ‘kori tz ba rá tságos útón 
felbontotta Jozefine Baeker 

szerződését
Ugl-yettük Dayton és Green, a né(/er artsxtokratá/i lesxnek 

a lloyal Orfeum áprilisi attrakciói

abban a mezben, illetve mc:.(elcnséijben, 
melyhez, jobban ragaszkodik, mint a 
sokezer dolláros gázsihoz. Az ünnepelt 
párizsi néger láncosnő megajándékozott 
remekbe faragott szobrával, melynek 
átvétele után ellátogattam a Baeker bár
jától a Milongától alig tíz percre levő 
Empire Theatei'-bo és azomril leszerződ- 
lültcm Baeker helyett Párizs jelenleg 
legnépszerűbb sztárjait: líayion cs 
G'reca-let, akiket öles . plakátokon rövi
den a „néger arisztokratáknak" nevez
nek. Ez a néger pár Baekernél több gá
zsit követel, do viszont ruházatban is 
többet visel, mint Baeker. Minden remé
nyem meg van art^t, hogy a cseréből 
cspk nyereség származik a lloyal Or
feum közönségére.

— Jellemző még a Baeker ügyre, hogy 
Hegyeshalomnál a Baeker szobrot an- 

v. ___ ._’_7 elkobozták
L'inaK vetem, ] tőlem. M; lett volna, ha a néger tán- 
orf vamomban 1 cosnő szeméycscn jött volna Budapestre.

Kőt hónappal ezelőtt szerződlettp .a 
Transallantic Theatriral-lliireau, ,T. Par
kért, ti népszerű párisi táncosnőt a Jfo.'/í'f 
Orfeum áprilisi műsora részére. A la
pok az utóbbi napokban különféle pári
zsi forrásból érkezett híreket közüliek, 
hogy Baeker nem fogja abszolválni 
pesti szerződését, mivel a l'olies Mérgére 
jguzgatósúga nem akarja szabadságolni. 
Az újságcikkek hatása alatt Z'-rkovitz 
Béla, a lloyal Orfeum igazgatója leve
lezés helyett vonatni ült, hogy szemé 
lycscn szerezzen meggyőződést arról: 
vájjon hogy áll az ilgjj?

A Párizsból tegnap esto hazaérkezett 
Zorkovitz Béla igazgató az iigyro nézve 
a következőket közölte munkatársunk
kal:

— Dackor fellépése egyelőre a jövőre 
marad, mert nem kapott szabadságot.. —•«.......
Nem tagadhatom, hogy örülök ennek a I mik erkölcstelensége miatt 
megoldásnak, mert kizártnak vélem, I/ ’ ’ ' *"
hogy felléphetett volna c.,. .......

Önagysága nem akar gyereket az Ufában

71 jégspovt vasárnapi 
eseményei

Á műjégpálya áldásait élvezd magyar 
jégsport a vasárnapi enyho idojucaa 
ollonóro is eseményekkel tudott, szolgáiul 
Az érdeklődés homlokterében termeszo- 
tesen

a berlini Brockhoett és a bécsi 
Scholz— Kaibcr-pár bemutató miikor- 

csői y ázása
állott. A BKE vasárnapi háziversenyé
nek kérőiében bonyolították lo az 1500 
•méteres gyorskorcsolyázó-versenyt, ame
lyet a szeniorok közül Eötvös nyert még 
2 perc-42 mp.-cs idővel. Désclifin előtt, 
aki 2 p. 47.5 mp. alatt abszolválta ver
senyét .

A műkorcsolyázó háziversenyben Hor
váth Idu, Gábor Judit, Kertész Sarolta, 
Furáit Kató és Weiúwurm Baby nyer
ték cl a 111. osztályú minősítést.

X Asztali tennísz-világba,inokaink első 
hazai Marija január 20.. 21. és 23-án 
lesz a BBTE—MTK—NSC közösen ren
dezendő nemzetközi vándordíjas verse
nyének keretében.

X Az I’TE birkózói vereséget szen
vedtek
Torna Egylet északi túrán, levő birkózó
gárdája szombaton Kopcnhúgában in
dult, ahol egy klubközi versenyen 3 :2 
arányú vereséget szenvedett.

Kopenliágában. Az Újpesti

• Pestre jön az első elektromos opera 
’V,érzője. Nem mindennapos érdekes- 
ségíi linugversoiiy lesz január bő 
28-án a Zeneakadémián. Georg .Inlhcl 
az ismert amerikai zongoraművész fogja 
egyetlen estélyét meglartuni. Georg 
'.Inthet neve nem ismeretlen. a modern 
zene kultiválói között. 1918-ban Now- 
Yorkbun adott először hangversenyt, 
ahol az úgynevezett mechanikus zenét 
mutatta be. Fellépésétől kezdve a fulu- 
lista zene apostolaként fogadták. Négy 

I óv vei ezelőtt Enéópába jött. Párizsban 
nagy sikerei voltuk, do Németországban 
parázs botrányul: játszódtak le a hány 
versenyein. Nemrég aztán egy 
forradalmi újítással lepte meg a 
világot. Elektromos operál írt. 
az új műfajnak a zenéjét 
árammal Összekapcsolt különböző hang
szerek szolgál tiltják. A szereplőket a 
mozivászon pótolja, az énekesek — de 
nőm tanult énekesek — pedig a kulisz- 
hzék mögött, helyezkednek eh Megemlí
tésre méltó, hogy Georg Antiid fele
sége magyar nő: Márkus Erzsébetnek 
hívják.

Mz ne boxotói legyőzték 
a BTK-t

M agyar.or>szdg boxotá-csapatbajn o bsdgat

újabb 
zene- 

Ennek 
elektromos

Nagy közönség jelenlétében folytatták 
vasárnap esto Magyarország boxoló- 
csapatbujnoksúgainak küzdelmeit, ame
lyek során az FTC ökölvívói 12:7 arányú 
érzékeny vereséget mértek a BTK 
boxolóira.

Az eredmények a következők:
FTC—BTK:

Kocsis (FTC) győz Szabó BTK ellen.— 
Széles (FTC) győz Szajkó (BTK) el
len. — Schmidt (BTK) győz Ecscgi (FTC)

ellen. — Endre (FTC) győz Wolner II 
(BTK) ellen. — Woinor III (BTK) gjfőz 
Sparring (FTC) ellen. — Csiszár (BTK) 
győz. C’senkoy (FTC) ellen. — Hrusovszky 
(FTC) győz Ürínényi (BTK) ellen.

TTC—Spáí’ta:

Zsoínba (TTC) győz Zsolnny (Spifirta) 
ellen.

A mérkőzés a késő éjjeli órákban 
még tart.

önagysága nem akar gyereket az Ufában
A hét legjobb film műsor a 
| — w z 1

RfiltflYHlf Lányinál /oobínvB Te MJfl B S B < 11 '‘-1 •‘icA.'.-cu-
WlB Akácfa ucvjí oldalon

Vldtkrc axaksxcrU .somagolfts jótállással

X A holnapi válogatott vizlpóló- 
tréningen már a krekkek is résztvosz- 
ltok. A 40 játékosból álló vizlpóló 
válogatott keret .szorgalmas tréninget 
folytatott eddig, húr a krekkek eddig lá- 
v<xltartották magukat a tréningórákról. 
Holnap ” " ’r
Vértesi 
n ingen.

X Az
versenye. Nagyszámú közönség jelen
létében bonyolították lo szombaton és 
vasárnap az Óbudai Torna Egylet orszá
gos lói-nászversenyét. A vasárnapi ered
mények a következők: MÜVE bajnokság: 
(Nyújtón, korláton és lovon). 1. Wagner 
(OTE) 39.75 pont. 2. Frech Gyula (OTE)
35.75 pont. ■ Szabadgyakorlat-rcrs'-ny. 
112-es fórficsapal ik részére). 1. OTE
22.75 pont. 2 BTC 22.6G pont. Indultok 
még a VAJ és az NJE. — Hölgyek ver- 
sem/e: 1. OTE 22.58 pont. 2. Hódmező
vásárhelyi TVE 22.41 m. d. 3. III. kor. 
TVE 22.01 pont.

már Keserű II., Homonnay II., 
és Wcnk is részt vesznek a tré-

Óbudal Torna Egylet tornász*
Nagyszámú

X Két iij boxolószakosztály startolt 
nz Igazságügyi Sport Club meghívásos 
versenyén. A Nemzeti Torna Egylet és 
a MAC új boxolószakosztályának lag-l 
jni mérkőztek meg az érdekes initing! 
keretében, amelynek önálló győztesei a 
következők: Pehelysúly: Torosak János 
(ISC). — Künnyíisúly: Szentmiklóssy 
Imro (MAC), Fehér Károly, Csősz La
jos és Nagy Ferenc (ISC). — U’elliTfúly 
Bognár László (ISC), Zöld Ferenc és 
Labori Tivadar (MTE). — Nehézsúly: 
Hatos Géza (ISC). Gyortyánffy Károly 
és Szelcss László (MAC).

X Gnlli másodszor is agyrázkódást 
szenvedett. Az elmúlt vasárnap egyet
len futball mérkőzését: n Bak FC ját
szotta a Rákospalota ellen. A két máso
dik Jiyabcli csapat találkozása 2:2 (2:2) 
arányú dönfoteht eredményezett.' A 
gólokat Frölilicli és Kukáu, illetve Tár
nok és Beiden lőtték. A mérkőzésen Guth 
a Bak FC kapuvédőjo -- ezúttal másod
szor — agyrázkódást szenvedett.
4 ......... i

Hajhuííási járvány 
Pestszentíőrincen

■ A tiszti orvos szerint Budapestről 
hurcolták be a betegséget

A főváros tőszomszédságában Pest- 
szentlörincen néhány hét óta járványos 
hajhullást betegség terjedt el. A megbe
tegedett hajszálak pár nap alatt kihul
lanak és

teljesen kopasz lesz a fej,
mintha leborolváltúk volna. A járvány 
ellen egyedüli védekezési eszköz a haj 
és a fejbőr tisztántartása, gondozása. 
Mivel a rövidre nyírt hajat köuhyobbon 
lehet rcncVss.en ápolni, az iskolás lányok 
sőt nagyon sok asszony is etonra nyí
rni ta a hajat.

A liétföl Napló munkatársa beszélge
tett a járványról

dr. Dóra József községi főorvossal,
aki a következőket mondotta:

— Pestszentíőrincen valóban előfor
dultak hajbct.egedési esetek, amelyekről 
megállapítottuk, hogy minden esetben

Budapestről hurcolták be.
A járványt, sikerült megakadályozni, 

! mert -n tudomásunkra jutott esőteket 
azonnal gyógykezelés alá vottük. A be
tegség kellő elővigyázatossággal köny- 
nyon leküzdhető és a célból különösen 
gyermekeknél lehetőleg

rövid hajviselet kívánatos,
hogy az esetleges hajhullás mielőbb 
konstatálható legyen. A tisztaság az 
első és legfontosabb védekezési intézke
dés n beteg-ég leien. Minden óvintézke
dést (megtettünk a kopaszodóéi beteg
ség terjedése ellen. Hiszem, hogy pár 
napon belül teljesen megszűnik ez a 
járványos hajhullást kór.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői I.apok" Ujságvállalat.
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Vígszínház ^£11

i Hétfőn, szerdán, pontokon Kedden csütörtökön
és vasárnap ceto szombaton és vasárnap délután

Nem A Hoszíy-llú esete
nősülök! Tóth Narival

■
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Aranyhattyú
legnagyobb operettsiker évek óta

Király Színház
..................... .... .......... , , ■ , .......................
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