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Halálosvégü gyermektragédia 
a Balaton jegén

Fakutyázás közben a vékony jégpáncél megrepedt, egy 12 éves 
iskolásfiu húgával együtt bezuhant a vízbe — A kisfiú elmerült, 

a leánykát bátyja kimentette

Három kis testvér élet-halál küzdelme 
a befagyott Balatonon

Fűzfő, december 29.
Halálosvégü szerencsétlenség történt a ba- 

latonparti Fűzfő község közelében. Három 
iskolásgyermek korcsolyázni, illetőleg faku- 
tyázni próbált a befagyott viz jegén

a vékony jégkéreg megrepedt s az egyik 
gyermek elmerült a vízben,

és holttestét eddig még nem találták meg.
Galyaba József és Galyaba Sándor, Galyaba 

János iparosmester fiai, tegnap ebédután a 
balatonparti Fűzfő községben titokban kor
csolyázni mentek a befagyott Balatonra. A 
tizennégy esztendős Galyaba József korcso
lyáját felkötve merészen nekivágott a jég
nek és biztatta öccsét a tizenkétéves Sán
dort hogy jöjjön ő is a jégre a hazulról ho
zott fakutyáján. Galyaba Sándor vonakodott 
kimenni a jégre, látta ugyanis, hogy az csak 
bizonyos helyeken vastagodott meg kellő
képpen. Erre a körülményre figyelmeztette 
is bátyját, aki azonban mit sem törődve a 
figyelmeztetéssel, mindgyorsabban szelte 
korcsolyáján a Balaton jegét és egyre báto
rította öccsét, hogy jöjjön a jégre. A kis Sán 
dór végül is

engedett bátyja biztatásának s közvet
lenül a parti nádas mellett elkezdett fa- 

kutyáznl.

Több mint egy óra hosszat időzött a jégen 
a két testvér, amidőn megjelent a parton 
Galyaba Teriké, a Galyaba-Üuk kilenceszlen 
dös húga. A kis Terikét bátyja ölébe vettr 
és most már kettesben kezdtek el fakutyázni 
Alig haladtak azonban néhány métert,

a vékony jégréteg nem bírta el a kettős 
terhel s amint a kisfiú teljes erőből igye
kezett fabotját a jégbe vágni, hogy tovább 
haladhassanak, a jég mintegy öt méter 
hosszúságban berepedt s a testvérpár fa
kutyástól a jeges vízbe zuhant. Galyaba 
Sándor nyomban elmerült a tübbméter 

mélységű vízben,
húga azonban szerencsésen megkapaszko- 
egy jégtáblában s tehes erőből segítségért 
kiáltozott. A közelben nem tartózkodott 
senki s csak a távolabb korcsolyázgató Ga
lyaba József hallotta meg húga ijedt jajve
székelését. A helyszínre rohant és

sikerült Is a már félig eszméletlen álla
potban lévő, a jégtáblába görcsösen ka
paszkodó gyermeket a fagyos vízből ki

mentenie.
Galyaba József most kétségbeesve kezdte ke
resni öccsét, aki azonban, anélkül, hogy 
pillanatra is felbukkant volna, elmerült a 
mély vízben.

A balatoni gyermektragédia hire nyomban 
elterjedt s még nz alkonyati órák előtt csá
kányokkal és hatalmas halfogó hálókkal in
dultak a szerencsétlenül járt gyermek fel 
kutatására. Tüzetesen átvizsgálták a környé
kező nádast is, azonban seholsem bukkan
lak Galyaba Sándor holttestére, amelyre

még a vasárnapi napon sem sikerült rá
akadni.

A halálosvégü szerencsétlenség ügyében a 
hatósági nyomozás megindult annak meg
állapítására, hogy terhel-e valakit felelősség.

A vasárnapi napon megtartott vizsgálat 
megállapította, hogy a Go/yabo-testvérpár 
szülőit semminemű felelősség nem terheli. 
A vizsgálat során kitűnt ugyanis, hogy

a szülők óva Intették gyermekeiket attól, 
hogy n Balaton jegén akár a korcsolyá
zással, akár pedig n fakutyózással meg

próbálkozzanak.

Scitovszky belügyminisztert 
ma hallgatja ki a hiróság tanúként a 
Titán rt. telekvásárlása miatt indult 

sajtóperben
A budapesti büntető törvényszéken Töreky 

Géza dr. elnök' tanácsa ma, hétfőn, délelőtt 
kezdi meg annak a rendkívül érdekes sajtó
pernek az érdemleges tárgyalását, amelyet 
Scitovszky Béla belügyminiszter indított egy 
hírlapíró ellen Szokoly Endre újságíró a 
Magyarság cimü lapban néhány hónappal 
ezelőtt hosszabb cikket irt s ebben azt állí
totta, hogy a Titán Fakereskedelmi R. T. 
telkét megvette a belügyminisztérium s ver
senytárgyalás nélkül a dagály-utcai telken 
ugyancsak n Titán építette fel a dagály-utcai 
rendőr-lakótelepet a Stabil Részvénytársaság 
közreműködésével. A cikk szerint Scitovszky 
Béla, valamikor a Titán R. T. igazgatóságá
nak tagja volt, de később lemondott igazga
tósági tagságáról.

A Magyarság cikke nagy feltűnést kellett 
a politikai életben s többizben a parla- 
menet is foglalkoztatta a dagálv-ulcai rendőr
lakótelep és a Titán részvénytársaság ügye. 
A parlamenten kivül azonban a biróság előtt 
is folytatása lett az ügynek, mivel

Scitovszky Béla belügyminiszter felha
talmazásra hivatalból üldözendő rágni 
marás elmén pert Indított az ujságlró 

ellen.
A sajtópert a Töreky-tanács tárgyalta már 

egyízben s akkor a vádlott újságíró kihall
gatása után

elrendelte az ügyben n bizonyítás' 

amelyet ugv a vád, mint a vedelem kép
viselője indítványozott.

.4 mai tárgyaláson kerül sor a bizonyítási 
eljárás lefolytatására: a tanuk kihallgató 
sóra valamint az Iratok ismertetésére.

A bíróság tanúként elsőnek magát Sri- 
lovszky Béla bclügvmlniszfert hallgatjn 

ki,

ezenkívül kihallgatják még tanúként Papp

Minthogy a gyermekek, akik már tavaly is 
nagy szeretettel űzték a befagyott Balatonon 
kedvenc téli sportszórakozásukat, napokkal 
ezelőtt megkérték szülőiket arra, hogy en
gedjék őket ki a Balaton jegére. a szülők a 
gyermekek korcsolyáit s a kisebbik fiú fa
kutyáját elzárták a kamrába.

Midőn a gyermekek már több mint két 
óra hosszat távol voltak a szülői háztól,

I Galyabáné gyanút fogott, bement a

1 kamrába és ekkor észrevette, hogy hl 
ányzik nagyobbik fia eldugott korcso

lyája, valamint a fakutya Is.

Gézát, a Stabil Építő Részvénytársaság elnö
két, Darvas Lászlói, a Stabil vezérigazgató
ját, Dickmann Jenöt, a Titán R. T. vezér
igazgatóját, dr. Ladányi Jenő ügyvédet, a 
Titán jogtanácsosát. A tanukihallgatások 
után az iratok ismertetésére kerül sor, %

a biróság előtt felolvassák mindazokat a 
szerződéseket, amelyeket ebben az. ügy

ben kötöttek.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után

A főváros tanácsa ma délben 
107 tanügyi állást tölt be

Legföljebb 4-5 változtatás várható az első helyen jelöltek 
listáján — Purébl Győző tanácsnok nyilatkozata

A főváros tanácsa ma délelőtt II ómkor 107 
tanügyi állást tölt be A választást heves harcok 
előzték meg, de a közoktatásügyi bizottságban 
végül is sikerült megállapodást létesíteni a pár
tok közölt n jelölésre vonatkozóan. E mcgálla 
podás alapján remélhető, hogy

a tanárai választás egyhangú lesz.
A Hétfői Napló munkatársa beszélt ebben az 
ügyben

PURÉBL GYŐZŐ
tanácsnokkal, n fővárosi közoktatási ügyosztály 
vezetőiével, aki a kővetkezőket mondotta:

— összesen 111 állást kellene betölteni, ezek 
közül azonban négy még szervezés atoll áll, 
ezeknek n betöltését tehát elhalasztjuk. A be
töltésre kerülő 107 állás közül 15 tanítónői 22 
férfilanltól, 10 óvónői állás, a többi állások pol
gári és középiskolai, valamint ’énektanitói, ta 
nonciskolat és kezelőt állások

Minden megüresedett állást belüliünk, 
mert n tanácsnak nz a véleménye, hogy éppen 
a tanítói kar jól felfogott érdekében kell vala 

Galyabáné előtt világos volt, hogy a gyer
mekek titokban kiloptak a kamrából a téli 
sporteszközüket s azzal kimentek a Bala
tonra. Galyabáné ezért küldte ki a partra 
kislányát, a kilenc esztendős Terikét, hogy 
az

figyelmeztesse n gyermekeket arra, hogy 
óvakodjanak rámenni u vékony légre,

amely könnyen megrepedhet. A jégen szó
rakozó gyermekek azonban figyelmen kivül 
hagyták az anyai intést s igy történt meg a 
borzai inas végű katasztrófa.

minden valószínűség szerint
már a mai tárgyaláson sor kerül az 

ítélet kihirdetésére Is,

amelyet érthető érdeklődés előz meg.
Ezzel azonban még nem zárultak le a sajtó

perek, amelyek a Titán-ügyből keletkeztek. 
Értesülésünk szerint ugyanis a Titán R. T. 
butorszáilitási ügyében is, amelyet ugyan
csak részletesen kommentáltak a különböző 
napilapok, egész sereg sajtóper indul.

mennyi megüresedett állásra megtartani a vá
lasztást.

— Ami n választás várhalé) eredrnénvél illeti, 
a tanácsnok szuverén joga a jelöllek közül bár
kit megválasztani. Megtörténhetik az is, hogy a 
választás egyhangú lesz, de

nem bizonyos, hogy minden állásra az első 
helyen (elölt pályázót választja meg a tanács.
— A pályázókat •zuton is felhívom, hogv az 

I. számú kapu utalt kifüggesztett hirdetményt 
ügyeljék hétfőn déltől kezdve, mert

n megválasztott tanítóknak és tanároknak 
kedden délelőtt 11 órakor le kell tenniük az 

esküt.
— A tanácsi választást értekezlet előzi meg, 

amelyen a tnnáev tagjai megbeszélik a választás
sal kapcsolatos kérdéseket.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint a tanács általában ar első helven jelöl, 
leket fogja megválasztani, a listán legfeljebb 
négy öt változtatás lesz.
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Ujabb sikkasztást fedeztek fel a 
városháza adóügyi osztályában

Erélyes eljárás Indult meg az ügyben
élénk emlékezetben van, hogy Sze- 

renctée Ferenc, Pesterzsébet volt főszám
vevője nagyobb összeget sikkasztott a város 
adóügyi hivatalában és a pénzt a „Pesterzsé
bet" professzionista labdarugőegyesület cél
jaira fordította. A magáról megfeledkezett 
tisztviselőt sikkasztásért két és félévi bör
tönre ítélte el a bíróság.

Szerencsés Ferenc, aki most üli bünteté
sét, a börtönből

egész tömeg pert indított meg külön
böző személyek ellen.

Többek közölt 17.000 P erejéig beperelte a 
futballegyesület igazgatóságát, mert állítása 
szerint, az elsikkasztott pénzt csak kölcsön- 
képpen bocsájtolta az egyesület rendelkezé
sére. Ezenkívül

hUtlcn kezelés elmén
vádat emelt Szántó Samu pesterzsébeti pénz
ügyi tanácsnok ellen is, mert feljelentése 
szerint a tanácsnok, aki szintén tagja volt a 
futballegyesület vezetőségének, a csapat 
több játékosát nagy összegekért más egye
sületeknek engedte át, a pénzt azonban nem 
a kölcsön törlesztésére, hanem egyéb célokra 
fordította. Az ügyészség a feljelentés alapján

„Azt fogják mondani, 
hogy kicsináltam az igazságot^
A gyilkosság vádja alól felmentett tiszazugi asszony hazasiet 

néma tériéhez
Szolnok, deoember 28. 

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
— Megértette ax Ítéletet, Takácsné? — szólt 

az elnöklő Fuchs Gyula a tiszazugi mérgezési 
ügy első felmenlelljéhez, aki értelmetlen arccal 
hallgatta a törvényszék igazmondásának indo
kolását. — A törvényszék felmentette magút. 
Elmehet, még most félegykor haza is utazhat 
az urához, meg a gyerekeihez.

— Tényleg elmehetek, kézit csókolom, haza
mehetek, kézit csókolom!

Több volt ebben a kérdésben a reszkető aggó, 
dalom, mint a hihetetlen öröm, több a félelem, 
a magános, lélekgyilkos cellától, mint a vágyó
dás a néma férj és a nyomorék gyermek ulán. 
A kutya szükölő nekifutamodása volt ez, amely 
utal kapott veszélyes szorultságában és ami 
fény felcsillant a ravasz, kifejezéstelen szemek
ben, inkább a szabadulás fölötti öröm vissz
hangja volt, mint az elvesztett becsület vissza
nyerésének kéjes mámoráé.

És már kinn is volt szegényes ruhájában, ko
pott sível tőrjében, széniébe húzott vörös ken
dőjében a folyosón Takács Sándorné, 

alig tudta követni nz őr 
és amikor utol is érte, nem engedte volna 
maga elé, csak kísérletté magát és amikor leért 
a fogdába, éppen olyan csúszó mászó alázatos
sággal köszönt Welscr fogházgondnoknak, 
minthn nem az ő rehabilitált nevét vitte volna 
már akkor szerte a világba a telegráfok, tele- 
fónok és rádiók csodás elektromossága.

Egy óra múlva — a formaság lassabban jár, 
mint az igazság hirc — kilépett a fogház Wer- 
bőczy-utcai kapuján Takács Sándorné, a nagy- 
révi néma felesége. Nem sok holmi volt vele, 
egy kis piaci kosárban elfért minden, a bal
kezében szorongatta a szabadulást jelentő „El
bocsátó levelet", a jobbkezében kél kis csomag.

— Az egyik az, kézit csókolom, — mindenki
nek ezt mondjál — amit kedden adlak kará
csonyra a méltóságos asszonyok, kézit csóko
lom, a másikban az van, amit a társamtól knp- 
tam, akivel együtt voltam bezárva. Nem “ 
meg semmit.

eltettem nyomorék fiamnak, 
azt hittem bejön, amikor a törvény ólé

— Félt-e a bíróság előtt! — kérdeztem és na. 
gyón mélyen, figyelve néztem ax arcát, amelynél 
csúnyább ritkán kerül kulturcmbcr elé.

— Féltem, nagyon félteni, kézit csókolom. 
Ab a sok úriember eiől-hátul. Néztek, Írtak,

ellem

állok.
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megindította • vizsgálatot, de a lefolytatott 
vizsgálat alapján igazoltnak látta a pénzügyi 
tanácsnok eljárását és ellene a bűnvádi el
járást beszüntette. Ennek következtében 
most Szántó Samu hatóság előtti rágalma
zás címén feljelentést tett Szerencsés Fe
renc ellen.

Mialatt azonban Szerencsés börtönében 
egyre folytatta a feljelentések és perek egész 
légióját, Pesterzsébet pénztárában is állan
dóan folyt a házi vizsgálat annak megálla
pítása végett, vájjon nem történtek-e a fel
derített eseten kivül más szabálytalanságok 
az adóügyi osztályban. A házi vizsgálat az
után szombaton

szenzációs eredménnyel járt,
mert ujabb sikkasztás nyomára bukkantak. 
Még nőin sikerült pontosan megállapítani a 
hiányzó összeg nagyságát, de remélik, hogy 
néhány napon belül az ügyre teljes világos
ság derül. Annyit már megállapítottak, hogy 

n sikkasztás régebbi időre nyúlik vissza 
és a megállapítások szerint még abban az 
időben történt, amikor Szerencsés Ferencnek 
még semmi kapcsolata sem volt a Pesterzsé
bet fulballszövetkezettel.

fotografúltak és mind azt akarta tudni, ki 
ölte meg az ipuniat.

Én nem bántottam, kézit csókolom, az istenre 
esküszöm, aki besegitettl Hiszen utolsóban volt 
már úgyis, meghalt volna segítség nélkül is, 
csak a nagy természete tartotta már benne a 
lelket.

Ahogy haladunk a vasút felé, nézem Takács 
Sándornál. Nagyvárosok külső perifériáiban, 
piszkos pincékben, züllött kocsmák közelében 
látni csak Ilyen félelmetes női arcot. Nyomo
rult koldusok feleségei, kocsmatöllelékek rossz- 
multu asszonyai. Elszánt, semmivel nem törődő; 
azzá telte néma ura, akinek visszatartott és 
visszaszorított hangenergiája artikulátlan nyö
gésben tud csak kicsapni a foghijjas szájból. 
Most nem fél, mert érzi, hogy nincs mitől. Az 
aknsztófa árnyékában hőssé lehet a gyáva és 
meghunyászkodik a bátor, a tárgyaláson resz
ketett. mert tudta — a kigunyolt, sorsvertc 
emberek ösztönös megérzésével, — hogy egy 
szaván, mozdulatán, szemhunyorilásán múlik az 
élete. Kerékbe hagyta volna magát töretni, de 
egy vádló, vagy bizonyító szót ki nem vesznek 
belőle. De tőle, róla, belőle azt sem tudják 
meg, hogy bünös-e, vagy ártatlan, amilyennek 
a bíróság igazmondása találta.

— Boldog most? örül? Minek örül legjob 
ben? — kérdeztem’hosszú szünet után.

— Boldog ... boldog ... ismételte és látszott 
rnjta, hogy nem érti ezt a szót. Azután szint>- 
fuldokolva folytatta:

— Örülök, hogy hazamehetek. Hogy újra 
otthon lehetek. Az uram mellett. (Aki néma, de 
mikor kihallgatták, valami állati hangon böm
bölte: Nem Eszter ... nem Eszter Alig lehe
tett érteni a kétségbeesett erőlködéstől.) Meg a 
gyerekeim mellett... Különösen a néma mel
lett, szegény nyomorék mellett,

aki mindig keresett otthon, mert nem tud
ták neki megmondani, hol vagyok.

— Na, és annak nem örül, hogy a falujában 
lesz, ismerősök között?

— Nem, kézit csókolom. Rosszak a földik. ök 
jelentettek fel. ök mondták a csendőröknek, 
hogv en is beadtam az. örökségport. Kinek vol
tam pedig én útjában, meg a néma családom.

A
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________ sikere. A. B. C. Tibori bohózat
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— És mit szólnak majd a faluban?
— Szidni fognak azok, akiknek családjai 

benn vannak.
Art lopják mondani, bogy ktalndllnin u 

aa Igazságot.
Nevetni kellett, hogy milyen meggyőződéssel 

mondta ezt ez a rutarcu, ijesztő nö. Hogy „ki
csinálta'* az igazságot.

A vasúti állomáson szinte befurta magát a le
gyet kérők közé, — mintha félne, hogy vissza
hívják. A vagónban behúzódott egy sarokba, 
senkihez nem mert szólni, félt kilétéi elárulni, 
mint aki menekül a városból, amelyben először 
volt és valószínűleg utoljára is.

re;

Kis Berzsé, a csempészkirály 
ötévi bujkálás után hazajött 

s ma áll a bíróság elé
A leghíresebb budapesti csempész, aki a konjunktúra alatt 
pülőgépen „dolgozott", öt év után önként jelentkezett a határon

A budapesti bünletőtörvényszék Szemák- 
tanáosa hétfőn reggel a konjunkturális idők 
egyik legjellegzetesebb alakjának a bűnügyét 
tárgyalja, akinek a szereplése annak idején 
sokat foglalkoztatta a nyilvánosságot.

A konjunktúra idején tűnt fel Budapesten, 
■gy mozgékony, fürge fiatalember: Berger Sán
dor. Az akkori kötött gazdasági viszonyok kö
zött nagy szerepet játszottak a vámügyek, a ki
viteli és behozatali engedélyek. Berger Sándor 
szállítási vállalatot alapított és főként elvámo- 
lási ügyekkel foglalkozott.

Rövid Idő alatt Budapest leghíresebb el- 
vámolója lett.

Nem volt olyan áru, amire behozatali engedélyt 
ne szerzett volna, de szállítani tudott olyan 
esetekben is, mikor behozatali engedélyt nem 
lehetett szerezni. A huszonnégyéves fiatalember, 
akit

népszerűén Kis Bcrzsénck hívtak.
nem riadt vissza a szabálytalanságoktól sem és 
csempészulon hozta be a különféle árukat. A 
leghirhedlebb csempészlörlénctek is elhomályo
sodnak a Kis Berzsé trükkjei mellett. Oly ügye
sen végezte a dolgát, hogy egyizben egész ra
komány tiltott árut hozott le 2’ \ ” 
pestre. Leghíresebb esetei közé tartozik a légi
csempészés bevezetése.

ö használta Magyarországon

Bécsből Buda-

először a re
pülőgépet csempészés céljára 

és mig a határokon ott posztoltak a vámkircn- 
deltség emberei, a Kis Berzsé a fejük felett re
pülőgépen akadálytalanul hozta be nz országba 
a súlyos vámtétel alá eső árukat. A bonyolult 
vámrendelkezések közöli való bukdácsolás vége 
az lelt, hogy meggyűlt a baj na hatóságokkal.

Különféle jövedéki és vámkihágások miatt 
tizenöt esetben ítélték pénzbüntetésre. 

Rengeteg eljárás folyt ellene, mikor összeom-

Érdekes fordulat a hitközség és a Grauer-család félmllió 
pengős örökség! perében

Nagy feltűnést keltett annak Idején az a 
, végrendelet, amelyet egy dúsgazdag idősebb, 
nagy visszavonultságban élő hölgy, néhai Szabó 
József volt törvényhatósági bizottsági tag öz
vegye hagyott hátra. Szabóné nemrég hunyt 
el és

egész vagyonát Jótékonycélra hngyta.
A nagy vagyont, a végrendelet szerint, a pc*ti 
izraelita hitközség örökölte, azzal, hogy a ha- 
gynlék egyrészét

eKy-cgy zsidóvalláan szegénysorsu hajadon 
klházasltásóra fordítsák,

cgyrésze az izraelita nőegyletek éj egyéb kultu
rális intézmények céljait szolgálja, a fenmaradó 
vagyont pedig a hitközség legjobb belátása sze
rint hasznosítsa a maga altruisztikus céljaira. 
$zabóné hagyatéka egy Rotienbiller-utcai bér 
palotából, egy Rákóczi-uti házrészből, nagyérlékti 
ékszerekből, részvényekből áll és ezenkívül je
lentős összegű készpénzt is hagyott hátra, úgy
hogy körülbelül

félmillió pengőre rúg a vagyon,
amelyet az özvegyasszony emberbarúti célokra 
hagyományozott.

Szabóné végrendeletében nem intézkedett 
arról, hogv a rokonság milyen részt kap a 
nagy vagyonból és igy, amikor a végrendeletet 
felbontották, a rokonokat érthetően meglepte 
a dúsgazdag Sznbóné végrendeleti Intézkedése. 
A rokonok egyrésze perrel támadta meg a vég
rendeletet. A perrel egyidejűén az izraelita hit-

•I r

a TABARINBAN
Kezdete 10 órakor

Záróra 7 órakor
Mannequinek ó- és ujesztendei felvonulása 

tréfás ajándékok, stb.

r áhofj-öl Mzlalrwiűöltielr, TeU. 121-16

Bethlen-téri Színpad
T»‘.: Jóbbb! 448 — 78. Jegyrendelta d. e. 10

A peinö'.lan sikerű megny to műsor 
utolsó hete!

Kedden esti előadni tel 9-Kor

Helyárak: 50 fillértől 3 pengéig.

Nagy szilveszteri előadás negyed 12-kor

lőtt a konjunktúra és Berger Sándor 
eltűnt Budapestről

Távozása után fejeződlek csak be a jövedéki 
ügyek, amelyeknek során akkori értékben

több milliárd korona pénzbüntetésre Ítélték.
Közben a vámjövedéki ügyeken kivül más el
járás is indult ellene. Azok a kereskedők, akik, 
nek az áruját behozatali engedély nélkül hozta 
be és így az árut elkobozták, bűnvádi feljelen
tést tellek és

az ügyészség körözőlevelet bocsátott ki el
lene.

A Kis Berzsé közel öt esztendőn át bujkált kül
földön, Csehszlovákiában, Romániában, Jugo. 
szláviéban bukkant fel rövid időközönként, ké
sőbb pedig

Törökországba tette át székhelyét.
Berger Sándornak a felesége és kisgyermeke 
Budapesten maradt öt év után honvágy kezdte 
gyötörni és látni akarta családját. Néhány hó
nappal ezelőtt a hegyeshalomi határkirendeltség 
irodájába beállított egy jólöltözött fiatalember 
és udvariasan bemutatkozott:

— Berger Sándor a nevem, a magyar hatósá
gok köröznek. Hazajöttem. Tessék intézkedni.

A határkirendeltségen utánanéztek a dolog, 
nak, mikor látták, hogy a körözés valóban fenn
áll, az önként jelentkező

Berger Sándort letartóztatták és Budapestre 
hozták.

Azóta a Markó-utcai fogház lakója. A vámügyek 
miatt kirótt sokmilliárdos büntetést természe
tesen most már nem tudja megfizetni, a pénz
büntetést elzárásra változtatták át, most ezt a 
büntetését tölti. Időközben befejezték a vizsgá
latot a bűnügyekben is, amelyek csalás és ok- 
irathamisitá miatt indultak ellene és ma, hét
főn áll a Szemák-tanács elé Berger Sándor.

községgél megindultak a tárgyalások, amelyek
nek most rendkívül érdekes fordulata támadt. 
Szabónénak azok a rokonai, akik ugyancsak 
részt kértek az örökségből, értesülésünk szerint 
lemondtak, a hagyatéknak szerintük rájuk eső 
részéről és így minden valószínűség szerint

most már az egész nagy vagyont véglegesen 
a hitközség örökli.

A rokonok között, akik nem reflektálnak az 
Örökségre és békésen megegyeztek a hitközség
gel, szerepel dr. Graner Vilmos ecetgyáros, aki 
előljárósági tagja is a hitközségnek, ezenkívül a 
nővére is egyességet kötött a hagyaték ügyében 
és ezzel, úgy látszik, véglegesen lezárult az az 
örökség! harc, amely Sznbóné családja és a 
pesti izr. hitközség között támadt.

Borzalmas gyermek
tragédia Baranyában

Pécs, december <19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

Icntése.) Borzalmas szerencsétlenség történt 
vasárnap a baranyamegyei Nagyszállás köz
ségben.

Nagy Péter gazda még hónapokkal ezelőtt 
szobájának falára akasztolta fel töltött va
dászfegyverét. Vasárnap reggel Nagy Péter 
feleségével templomba ment, hogy a vasár
napi misét végighallgassa és a lakásban m®* 
gára hagyta hatéves és három és félesztendos 
fiúgyermekeit. A gyerekek játszadozás köz
ben

levették a falról a töltött vadászfegyvert.

A nagyobbik fiúcska akarta levenni a fegy* 
vert, de ugylátszik nem bírta leemelni a sú
lyos puskát, amely a földre esett és elsült.

A golyó a földön játszadozó kisebb 
flacskn fejébe furódott, és azonnal meg

ölte.
Amikor Nagyék hazatértek a miséről, mdr
csak holtan találták meg gyermeküket.

A halálos baleset ügyében a csendörség 
megindította a nyomozást,
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Egy diákot halálra gázolt i 
a teheruonat

Vasárnap hajnalban akadtak az bngvllhos reál
iskolai tanuló összeroncsoil holttestére

Vasárnap hajnalban, három óra tájban, a 
Fehérvári-uti vám közelében, a 4. számú va
súti őrháznál Csőke Mátyás pályaőr a vasúti 
töltés mellett egy fiatalember borzalmasan 
összeroncsolt holttestén1 akadt. A fiatal
embert

az éjféltájban arra haladó utolsó éjsza
kai tcLcrvonat gázolta halálra.

Azonnal értesítették a főkapitányság köz 
ponti ügyeletét és a kiszálló rendőri bizott
ság megállapította, bőgj- a fiatalember ön
gyilkosságot követett el. Átkutatták zsebeit 
és különféle igazolványokat találtak nála, 
igy a Korcsolyázó Egylet igazolványát, isko
lai írásokat, amelyekből kiderült, hogy az 
életunt fiatalember Fenyő László 18 éves 
reáliskolai tanuló, aki a Reáltanoda-utcai 
reáliskolának volt a nyolcadik osztályos nö
vendéke és aki édesalj’jának, Fenyő Kornél 
gépészmérnöknek Király-utca 69. szám alatti 
lakásán lakott.

Egy papirszeletet is találtak a fiatal diák 
zsebében, amelyre ceruzával a következő so
rokat irta:

„Nem tudom az életet tovább folytatni. 
Jobb, ha meghalok".

A tragikus sorsú fiatal diák holttestét a

Vasárnap reggel meghalt 
lovag Tattler Vilmos földbirtokos, 
ki a magaépitette máglyán akart a halálba menekülni

Az egyik pesti kórház különszobájá- 
ban vasárnap hajnalban néhány heti kínos 
szenvedés után

meghalt lovag Tattler Vilmos, szabolcs- 
mcgyel földbirtokos.

Lovag Tattler Vilmos a régi, békebeli 
Magyarország egyik igen ismert személyi
sége volt, s főleg Szabolcs vármegye életé
ben játszott jelentős szerepet. Fiatalabb évei
ben ő volt a megye ifjúságának szellemi 
vezére, s ő volt a szócsöve a fiatalság ellen
zéki hangulatának. Népszerűsége a tetőpon
ton állott és bizonj’osra vették, hogj’ rövid
del később a parlamentben fogja a megyei 
közszellem liberális reorganizálását köve
telni, amikor

hirtelen eltűnt a nyilvánosság porond
járól.

Kiderült, hogy apja Angliába küldte hosz 
X8oq jupní s? uj|n.fuyiu|nun| qqczs
emögött „nőügy" húzódik meg. Erre aztán

Szilveszteri meglepetés!
Megérkezett

a világhírű, minőségben utolérhetetlen 
münclieni

Saluafor
idénysör-kiilönlegesség!
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rendőrség intézkedésére a törvényszéki or
vostani intézetbe szállitották és már a haj
nali órákban értesítenék Fenyő Kornél mér
nököt királyutcai lakásán fia borzalmas 
haláláról. A szomorú hirt a szülök leírhatat
lan kétségbeeséssel fogadták. A rendőrtiszt
viselők előtt kijelentették, hogy fiuk a Reál
tanoda-utcai reálnak egyi k

legkitűnőbb tanulója volt,
az iskolában soha semmi baja nem volt és a 
legnagyobb ambícióval készült a mérnöki 
pályára. Körülbelül másfél hónappal ezelőtt 

súlyom sarlachon esett keresztül 
és valószínűnek látszik, hogy ebből a sulyos 
betegségéből kifolj'ólag rongálódott meg a 
fiatal diák idegzete aki kétségtelenül csak 

idegzavarában követhette el az öngyil
kosságot.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon meg 
jelent a lesújtott apa. Fenyő Kornél mérnök, 
aki a budapesti társaséletben előkelő szere
pet játszik és kérte, hogy a rendőrség mel
lőzze a boncolást. Ezt a kérést a hatóságok 
teljesítették is és a tragikus sorsú diákot 
hozzátartozói kedden délután kisérik utolsó 
útjára.

lovag Tattler Vilmos azzal válaszolt, hogj 
lanulmányutjáról visszatérve, egy angol tán
cosnőt hozott magával — mint feleséget. Há 
zassága percétől kezdve teljesen visszavo
nult életet élt, szabolcsmegyei birtokán gaz
dálkodott, s csak igen ritkán látták megfor
dulni Pesten régi társaságaiban.

A háborúban már nem kellett volna részt 
vennie, hiszen koránál fogva mentes volt a 
frontszolgálat alól. Lovag Tattler Vilmos 
azonban

önként jelentkezett katonának.
mert, amint mondotta, ha a két fiát elviszik 
akkor ő sem maradhat odahaza. Mint csa
pattiszt résztvett a hires gorlicei áttörésbe!' 
és ott súlyosan meg is sebesült,

fejlövést kapott,
amely soha be nem gyógyult teljesen. Be 
tegségét még csak súlyosbította családja tra
gédiája, két fia — az egyik orvos, a másik 
gépészmérnök —

Nagy és Eichner i^ban Nagyvendéglő
Vb, Vilmos császár út 9.

Nciger étterem VI., Teréz körút 4.
Uninpr lenn R°yal Orfeum ós művész-szo- IIGiyGI JCIIU bája VII Erzsébet körút 31-33. 
Park szálloda É’íermei VII,', Baross tőr 10. 
Patz Antal Étlermei
Pozsgay Endre Éttermei vui. Práter u. 26.
Pozsony Étterem II., Krisztina körút 8—10.

VIII.. József ucca 2b
út 143.

elesett ugyanabban az ütközetben, ahol 
ő súlyosan megsebesült,

felesége pedig nem tudta elviselni a rája sza
kadt gyászt és hamarosan követte a fiait a 
családi, sírboltba.

Lovag Tattler Vilmost éveken keresztül a? 
egyik budapesti szanatóriumban ápolták 
jnajd mint gyógyultat bocsátották haza.

Ez a gyógyulás azonban ugylátszik mégis 
csak látszólagos volt, a narkózis, amelyet a 
munkában keresett és talált — nem hatott 
eléggé. Néhány béllel ezelőtt birtokán, n 
szőlőben lévő présházból füstöt láttak kitó
dulni a munkások. Berohantak, és legna
gyobb meglepetésre egy,

a szoba közepére rakott máglyán, félig 
összeégve ott találták a földbirtokost.

Lovag Tattler Vilmos fahasábokból maga 
épített ravatalt magának, azt petróleummal 
megöntözte, majd ráfeküdt és meggyujtotta. 
A nedves fahasábokon azonban a tűz nem 
lángolt fel, csak füstölgőn és a munkások 
még élve emelték le róla az öregurat. Előbb 
kastélyában ápolták, majd felhozták Buda
pestre, ahol

ma reggel meghalt.
Halálának közvetlen oka nem a szenvedeti 
égési sebek, hanem a mozdulatlan fekvés 
következményeképen beállott tüdőgyulladás 
volt.

Lovag Tattler Vilmos semmiféle búcsúle
velet, vagy végrendeletet nem hagj’ott hátra 
Csak a fahasábokból emelt ravatal mellett 
talált három fotográfia, feleségének és kél 
fiának képe, magyarázták, hogy miért ke
reste a halált.

Nem kapnak béremelést 
a pirostaxis sofőrök

A pirostaxis sofőrök már régen bérmozgalmat 
indítottak, mert elégedetlenek a mai fizetési 
rendszerrel. A sofőrök ugyanis nem fix fizetést 
kapnak, hanem forgalmi részesedést, a bruttó 
bevétel tizenöt százalékát. A munkaadók szem 
pontjából ez azért előnyös, mert igy a sofőr 
minél több fuvart igyekszik vállalni, hogy az ö 
jövedelme is nagyobb legyen. A sofőrök ezzel 
szemben a flxflzetéses rendszer bevezetéséi ké
rik, illetve belenyugodtak volna abba a megol
dásba is, hogy a forgalmi részesedés tizenöt 
százalékról huszonöt százalékra emeltessék fel. 
A piroslaxis ipartársulat mosi foglalkozott a 
sofőrök béremelési kívánságával. A flxüzeléscs 
részesedési javaslatot egyhangúlag elvetették és 
szavazásra csak nz n kérdés került, hogy vájjon 
szemben a 25 százalékos kívánsággal, husz szá
zalékra ne emeltessék-e fel a sofőrök részese
dése. Kébszáznegyvenöt szóval ötvennégy ellen 

■’zt nz indítványt is elutasították, — igy hát a 
piroslaxis fronton minden marad a régiben.

A győri kamara mai fegyslmi ülése 
rehabilitálta és visszahelyezte állá
sukba felfüggesztett főtisztviselőit

Győr, december 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) óriási érdeklődés mellett zajlott le ma a 
’f/őri kereskedelmi és iparkamarának az az 
óriási izgalommal várt fegyelmi ülése, amelyen 
döntöttek dr. Sommer Ernő kamarai főtitkár és 
dr. Karikó Imre titkár fegyelmi ügyében. Isme
retes, hogy mintegy másfél esztendővel ezelőtt 
a győri kamara vizsgálóbizottság kiküldését 
kérte Budapestről, mert

az ügykezelésben visszaéléseket fedeztek
»eL

Budapestről vizsgálóbizottság szállott ki, amely 
ezerötszáz rendbeli bűncselekményt állapított 
meg, az egyese vádpontokat Írásba foglalva ki
nyomatták és egyidejűén

felfüggesztették állásából dr. Karikó Imre 
és dr. Sommer Ernő kamarai tisztviselőket.

A fegyelmi eljárás megindulásával egyidejűén 
sikkasztás és hűtlen kezelés címén bűnvádi el
járás is indult meg, az ügy iratai átkerültek a 
rendőrségre, amely azonbnn a két gyanúsított 
ellen

semmiféle pozitív bizonyítékot, mind a mai 
napig produkálni nem tudott.

A város kereskedő- és iparosvilágn két tábor
ra oszlott és mig egyikük a megvádolt tisztvi
selők elmozdítását, addig a másik csoport teljes 
rehabilitálásukat követelte. Ilyen előzmények 
után következett el a mai fegyelmi bírósági ülés, 
amelyen dr. Karikó Imrét dr. Gál Jenő ország
gyűlési képviselő, Sommer Ernőt pedig dr. 
Drobny Lajos védte. Az előadói javaslat

a megvádolt hivatalnokok elmozdítását 
proponálta.

Gál Jenő védő beszédében mindenekelőtt azt 
kérte, hogy azok, akik a napirenden szereplő 
előadói javaslat megalkotásában resztvettek —1 
ne lehessenek az ítélkezés részesei. ErA nz in
dítványt a közgyűlés elfogadta. A védőbeszéd 
további során Gál Jenő azt hangoztatta, hogy 
a megvádolt tisztviselők a kereskedő- és iparos 
társadalom bizalmát élvezték és azoknak Igaz 
barátai voltak. Ha történtek is visszaélések, az 
a régi ügyrend és a régi ügykezelés bűne, ezért 
embereket felelősségre vonni nem 1ch*t. Az Is 
tévedés, hogv a kereskedelmi miniszter a fel
függesztett tisztviselőkkel szemben foglalna 
állást. Bemutatja Herrmann Miksa miniszter 
levelét, amelyben

a miniszter ígéretet tesz, hogy teljesen tisz
teletben tartja ar autonóm kamara ítéletét.

Drobny Lajos dr. mindenben csatlakozik védő- 
lársa előadásához. A védők mindketten felmen
tést kérnek.
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Budapest IV, lírisíéf tér 3
és minden óbb szaküzletbeD

A kamara fegyelmi bíróság ezután zárt ülésen 
tanácskozóit, majd szavazásra tették fel a kér
dést.

Karikó Imre dr. ügyében 34 szavazattal 
20 ellenében, Sommcr Ernő ügyében pe
dig 43 szavazattal 17 ellenében mindkét 
tisztviselő visszahelyezése mellett döntöt

tek.
Ez az ítélet/jogerősnek tekinthető, mert még 
csak a miniszter jóváhagyása szükséges, amely 
jelen esetben csak formalitás.

Az óriási érdeklődéssel várt Ítélet városszerte 
nagy feltűnést kelteit.

A vihar ledöntött 
egy templomot

Dortmund, december 29.
Egész Nyugat-Németország felett 

orkánszerü vihar dühöngött, 
amely igen nagy károkat okozott. Dort- 
mundban vasárnap délben a vihar követ
keztében összedőlt a Petri-Nicolai egyház
községnek épülőfélben levő temploma. Az 
épület már 30 méternyi magasságot ért el 
és az egész vasbetonépilményt, mint a kártya
várat

ledöntötte a vihar.
A kárt 600.000 márkára becsülik.
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fillfififiCfií
— Caőndee Ics« a politika njévje. Réko 

Időkben politikai nyilatkozatoktól volt hat* 
gos az ujesztcndő első napja. A kormány* 
párti és ellenzéki pártvezérek Újév napján 
mindig hosszabb beszédben ismertették a 
helyzetet és programmot adtak. Azóta, hogy 
Bethlen István gróí ül a miniszterelnöki 
székben, ez a régi szóköz kezd kimenni a 
divatból. Bethlen István gróf miniszterelnök 
még egyetlenegy esetben sem engedte meg, 
hogy öt hívei Újév napján felkeressék és üd
vözöljék és igy a kormányelnöktől várt új
évi megnyilatkozás czideig mindig elmaradt. 
Az idén is igy lesz, annál is inkább, mert 
Bethlen István gróf miniszterelnök, szerdán, 
Újév napján utazik a magyar delegáció tag
jaival Húgába. Az ellenzéki pártok körében 
sem készülődnek ilyen újévi üdvözlésekre. 
Legfcljeb egy-egy párlkörltcn lesz üdvözlés 
— különösebb politikai nyilatkozatok nél
kül.

— Éjjeli üléacn bizalmat szavazott a 
francia parlament n kormánynak. Parisból 
jelentik: A képviselőház szombat éjjel is 
ülést tartott, amelyen Chéron pénzügy
miniszter és Tardieu miniszterelnök meg
nyugtató felvilágosításokat adtak a nem 
zetközi bankra vonatkozó aggódalmakra. 
Chéron pénzügyminiszter nyomatékosan 
hangoztatta, hogy a hágai értekezlet meg
becsülhetetlen szolgálatot tehet a béke ügyé
nek, ha sikerül véglegesen rendeznie a jóvá
tételt kérdést. Tardieu miniszterelnök kije
lentette, hogy a rendezés legnagyobb előnye 
az lesz, hogy a jóvátétel ügyét a politikai 
térről pénzügyi térre viszik ót. A vita befe
jeztével a képviselőház <316 szavazattal 271 
szavazat ellenében bizalmát nyilvánította a 
kormány iránt

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a kővetkező prognózist 
tette közzé: Jórészt ködös idő várható, egyes 
helyeken erősebb éjjeli lehűléssel.

— Elmarad a Budapesti ügyvédi Kamara 
rendkívüli küzgyülése. Az igazságügyminiszter, 
mint ismeretes, a polgári peres ügyekben az ér
tékhatárokat felemelő rendeletét szándékozott 
10.30 január 1-én életbeléptéini. A rendeletter
vezet ügyvédkörökben igen nagy izgalmat vál
tott ki, úgyhogy a Budapesti ügyvédi Kamara 
választmánya állást foglalt a tervezet ellen, 
egyben rendkívüli közgyűlés egybehivánát hatá
rozta cl és utasította a vezetőséget, kérje fel az 
igazságügyminisztert, hogy a rendelet kibocsá
tásától álljon el, mert a peres értékhatárok cé
lozott felemelése ugy a jogkereső közönség, 
mint az ügyvédek érdekeibe ütközik. A Buda 
pesti Ügyvédi Kamara vezetősége eljárt az igaz- 
ságiigvminiszternél, aki levélben közölte a Ka
marával, hogy a rendelet kihirdetését most 
egyelőre néhány hétre elhalasztotta és a tör
vénytervezeteket előzetesen — lehetőleg már 
1030. év januárjában — az ügyvédi kar képvi
selőivel értekezleten kívánja megbeszélni. Az ér
tesítés folytán a rendkívüli közgyűlés tárgyta
lanná vált. A Kamara elnöksége annak elmara
dását ezúton hozza a budapesti ügyvédi kar tu
domására.

— Gyermckfelrtiházó ünnep. A Fővárosi Sze
gény Gyermekkert Egylet folyó hő 29-én, vasár
nap délelőtt tartotta szokásos gyermekfelruházó 
ünnepét. Ezen a Molnár Frigyes elnöklete alatt 
működő jótékony egylet székházéban gondozott 
250 árva és szegény 3—0 éves gyermek kapott 
tctőtől-falpig uj téli ruházatot Á kiosztás után 
a gyermeksereg Manci és Amália nénik veze
tése alatt szebbnél-szebb játékokat adlak elő és 
versikékei szavaltak, melyek nagyrészéi Csillag 
Máté igazgató irta. A háziünnepéiyl bőséges la
koma követte.

16 pengőért naponta 
telje# diétái. összes Inborgtórluml vizs
gálatokkal. külön felszámítás* nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma klrálynő-ul 9.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett 
kétágyas klinikai rendszerű külön szó 

bálban.

— Ujságjubileom. B. Virágh Géza várospoli
tikai újságja, a 25 éves „Független Budapest" 
fennállásának negyedszázados jubileuma alkal
mából karácsonyra ünnepi számot adott ki. Ez 
« szám hatalmas kötetben tárja nz olvasó elé 
Budapest legutóbbi 25 évének történetét. A po
litikai és városi élet minden számottevő ténye
zője, a főváros tanácsának majd minden tagja 
ennek az ünnepi számnak munkatársai sorába 
szegődött. Az ünnepi szám ára 1 pengő. Kap
ható minden ujsúgpavillonban és a kiadóhiva
talban- VII., Szövetség-utca 22.

— Eletnnlak. Kőbányán, a Bánya-nlcn 10. sz. 
házban öngyilkossági szándékból felakasztotta 
magát Kittelberger Bélán#, született Scheyer 
Etel 60 éves magór.zónő. Amikor rátaláltak, már 
halott volt. Családjában az utóbbi Időben négy 
hirtelen haláleset fordult elő és nz idős asszony 
azóta túlságosan sokat foglalkozott a halál gon
dolatával. Emiatt követte el tettét. — A Petőfi 
Sándor-ulca 6 arámii házban Bus Lajosné 49 
éves füzőszalon tulnjdonosnő Ismeretlen okok
ból morfiummal megmérgezte magút. A mentők 
sulyos állapotban vitték a Rókus-kórházba. Ki
hallgatni még nem lehetett. — A Népszínház- 
útra 53. számú házban Nemes Pélerné háztar
tásbeli Ismereten mérerg<-l megmérgezte ma
gút. Sulyos állapotl nn öt is a Rókus-kórházba 
vitték — Turay Margit 21 éves szobaleánv a 
Sashegvi-ut 50. szám alatt lugkővel megmér- 
gezte magát és az Uj Szent János kórházban 
meghalt Tettét családi okok miatt követte eL

Körözött ember ne kövessen el 
öngyilkosságot

4 Stefsinfa-uton felakasztotta magát, megmentették és — 
letartóztatták

Vasárnap hajnalban, a Stefánia-uton han
gos kiáltozás verte fel a csendet. Egy korai 
járókelő észrevette, hogy az egyik fa ágára 

felakasztotta magát
egy vastag szijjal egy harminc év körüli 
férfi. Négyen is rohantak az életunt ember 
megmentésére és

sikerült Is őt levágni a szíjról.
A megmentett ember dühösen tiltakozott az 
idegenek beavatkozása ellen és a helyszínre 
siető rendőr előtt is azt hangoztatta, hogy 
hiába vágták le a fúrói, ő majd talál rá mó
dot, hogy az életét elvesse magától.

A rendőr, miután látta, hogy igen makacs 
életunttal van dolga, a városligeti életuntat, 
aki Maláta György néven igazolta magát, 
bekísérte a főkapitányságra. A rendőrségen

— Bethlen ma dönt n tokaji mandátum
ról. A Maillot Nándor báró halálával meg
üresedett tokaji választókerületben még nem 
írták ki az uj választást. Egyelőre csak 
egyetlen jelölt ven: Lázár Miklós főszer
kesztő, aki ellenzéki programmal veszi fel a 
küzdelmet. A tokaji választókerületben, 
ahol Lázár Miklósnak erős talaja van, még 
nem akadt komoly helyi jelölt, mert arra 
várnak, hogy az egységespárt központja ál- 
lil-e hivatalos jelöltet. Az egységespárt veze
tősége mór foglalkozott a hivatalos jelölés 
kérdésével és az egységespárt vezetősége ré
széről Pesthy Pál elnök és Rubinek István 
alelnök ma délelőtt keresik fel Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnököt, akivel megismer
tetik a tokaji választókerület hangulatát és 
a választási harc eshetőségeit. E referátum 
alapján ma dönt Bethlen miniszterelnök a 
tokaji mandátum sorsáról.

— A Budapesti önkéntes Mentőegyesület ké
relme a budapesti közönséghez. Ezen szép, ne
mes célú, külföldön is jóhirü egyesület évi ki
adása meghaladja a 300.000 pengőt. Ezen ösz- 
szegnek csak elenyészően csekély része az ál
lami segély és városi támogatás, a többi a 
közönség szilveszteried adományaiból gyűl 
össze. A közönség szeretet, a közönség jósága 
tnrtja fenn tehát az egyesületünket, melynek 
aztán hűséges szolgálatában is áll. A szeretet- 
adományok legnagyobb része a szilveszteri gyűj
tés alkalmával érícezi kbe. Az év végén és az 
uj év elején derék házfelügyelőink széthordják 
gyüjtőiveinket és ingyen, eílenszolgálat nélkül, 
beküldik nekünk az adományokat. A Budapesti 
Önkéntes Mentőegyesület közönsége nagyon 
kéri Budapest főváros közönségét, hogy támo
gass aaz egyesület szilveszteri gyűjtését és se
gítse meg házfelügyelőink derék munkáját.

.4 Budapesti önkéntes Mentőegyesület.

— Kocámul verekedés huszonegy sebesülttel. 
Gyuláról jelentik: A békésmegyei Méhkerék köz
ségben vasárnap nagy mulatságot rendezett a 
fiatalság a falu kocsmájában. Ejfélután a mu
latságon résztvevő flalaleml>erek összevereked 
lek. Leütötték a kocsma lámpáját és a sötétben 
egymást agyba-főbe verték, úgyhogy csendör- 
örjáralot kellett segítségül hívni a kocsmáros- 
nak. A verekedésnek húsz könnyebb sebesültje 
van és ezenkívül egy életveszélyes sérültje. 
Hátka Ferenc méhkeréki gazda széjjel akarta 
választani a verekedőket, eközben annyira meg
verték. hogy étel veszélyes sérüléseket szenve
dett. A nyomozás folyik.

— A kereskedők a házalás ellen. Az utóbbi 
időkben ismét nagyon elszaporodott a főváros
ban a házalókereskedelem. A legkülönfélébb 
cikkeket hordják házhoz ügynökök, lakásról- 
Inkásra jára egyének, akik legtöbbször sokkal 
drágábban sózzák a hiszékeny közönség nya
kába az árut, mint amennyiért rendes utón, az 
üzletben volna beszerezhető. A túlburjánzott 
házalás érzékeny károsodást jelent a legális ke 
reskedqlemnck, amely mindent elkövet, hogy az 
illegális'versenynek ezt a módját kiküszöbölje 
Az illetékes hatóságok figyelmét már többször 
felhívták a kérdésre, de eddig nem sikerült ered
ményes megoldást találni. Most az egyes ipar 
testületek vették kezükbe az ügyet és elsőnek 
a Budapesti Drogulsla Ipartcstülct fordult fel
irattal a kereskedelmi miniszterhez s beadva 
nyában a jogtalan káros konkurenciának eré
lyes rendszabályokkal való sürgős letörését kö 
vetélik.

— Várnai választások Gyulán. Gyuláról je
lentik: Tegnap tartották meg a városi tisztújító 
választást, összesen 32 jelöltet választoltak meg. 
ezek közül 26 az egyesült polgári pártok je
löltje volt, 0 jelöltet pedig a szociáldemokraták 
közül választottak meg.

Budapesten, azonnal
keleti ós déli ickvésü beköltözhető 
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először csak a lelkére beszéltek a konok 
életuntnak, aki elmondotta, hogy harminc
két éves ember, különböző gyárakban dol
gozott, de nz utóbbi időben már nem tudott 
sehol sem elhelyezkedni. Éppen ezért vég
érvényesen elhatározta, hogy véget vet éle
tének. Amikor a rendőrség utánanézett az 
életunt előéletének, kiderült, hogy a tör
vényszék

rablás büntette miatt már hosszabb idő 
óta körözi.

Igv azután az életunt rablót nem is bocsá
tották el a főkapitányságról, hanem

előzetes letartóztatásba helyezték

és vasárnap délután már átkisérték az 
ügyészség fogházába.

— Vasárnap nevezték ki az uj lengyel 
kormányt. Varsóból jeienFk: A köztársaság 
elnöke vasárnap nevezte ki az uj lengyel 
kormány tagjait. Miniszterelnök Bártól ta
nár, külügyminiszter Zalcski, hadügy
miniszter pedig Pdsudszky marsall lett is
mét. Az uj kormány, amely a közmunkaügy. 
az igazságügy és a földmívelésügvi minisz
tereken kivül a régi kabinet tagjaiból áll, 
holnap, kedden teszi le az esküt.

— Átvágta a nyakát és húsz kilométert 
gyalogolt a kórházig. Gyuláról jelentik: Va
sárnap délelőtt a gyulai kórházban felvételre 
jelentkezett egy Fekete János békési gazdál
kodó, akinek nyakán hatalmas seb táton
gott. Fekete a kórházban elmondotta, hogy 
öngyilkossági szándékból falujában, Békés 
községben beretvával átvágta a nyakát és 
sulyos sebével gyalog jött be Gyulára, amely 
húsz kilométerre fekszik Békéstől. Az ön
gyilkos gazda még azt is elmondotta, hogy 
tegnap adót akart fizetni, de mivel csak ke
vés pénz volt nála, nem fizette be adóját s 
a pénzt elmulatta. Emiatt feleségével össze
veszett és efeletti elkeseredésében követte el 
öngyilkosságát. Fekete János még a saját lá
bán ment fel a kórterembe is, hogy bekötöz- 
tesse magát, itt azonban hirtelen összeesett 
és egy óra múlva meghalt.

— Betörések Szombaton éjszaka Glasner 
Mihály szücsmester Károly-körut 3. szám alatt 
levő üzletének Dohány-utca felé néző kirakatát 
ismeretlen tettesek feltörték és egy értékes női 
bundát loptak el. — Pesterzsébeten, a Soroksári
ul 34. számú házban, Dunst Antal vendéglős la
kásán járlak betörök, akik 1200 pengő értékű 
ruhaneműt és készpénzt vittek el. A rendőrség 
mindkét ügyben megindította a nyomozást.

— Megtalálták a lezuhant francia repülőgép 
halottalt. Rómából jelentik: Tiz nappal ezelőtt 
egy francia postai repülőgép’, amely útban vált 
Franciaországból Indokinába, az afrikai ten
gerparton a nagy Szirtisz közelében, Tripolisz 
területén lezuhant. Hosszas keresés után olasz 
repülőknek sikerült a repülőgép roncsait meg
találnia. Az olasz repülök a francia gép ron 
-sai mellett megtalálták a három francia pi- 
'óta holttestét és ezeket, valamint öt poslazsá- 
kot azután elszállítottak.

legvidámabb, legnagyobb 
Szilveszter-est a 

Metropol szálló 
éttermeiben éa télikertjében 
Aszlairerdelés «J.

— Véres kocsmai verekedések Szeged mellett. 
Szegedről jelentik: Vasárnapra virradó éjszaka 
Zákány községben bál volt A bál után kél pa
rasztlegény, Jójárt Elek és Pap Antal összeszó
lalkoztak, bicskát rántottak és valóságos bicska
párbajt vívtak egymással, melynek során mind
ketten súlyosan megsebesüllek. — A szomszé
dos Kistemplom-tanyán ugyancsak véres vere
kedés volt, amelynes halálos áldozata is van. 
Lajtár Árpád parasztlegényt többen megtámad
ták és ugy összeszurkálták, hogy sérüléseibe 
belehalt. A verekedések ügyében a csendörség 
meginditotla a nyomozást.

— Szilveszteri meglepetés. A pálosrendi bará
tok azzal lepték meg a világot, hogy idén már 
Szilveszterre sz fliüldölték a földkerekség min
den tájára különleges sörcscmegéjüket: az ere
deti müncheni Salvalor-sört. Ott, ahol Szilvesz
ter estéjén Salvator-sör van az asztalon, derűs 
hangulat lesz úrrá, boldog, megelégedett embe
rek köszöntik az ujesztendőt. A felülmúlhatat
lan felséges zamat évről-évre gyarapítja a sör 
rajongóinak nngy táborát. Az egész világ sör
gyárai n Salvator-sör sikerein felbuzdulva, 
különféle idénysöröket hornnk forgalomba, me
lyek azonban a Salvator-sör vezetöszercpét nem 
tudják elragadni, mert a Salvator-sör minősége 
utánozhatatlan.

— Magyar hangosfilm. Január 2-től január 
3-lg n Décsi- és a Fórum-mozgók bemutatják 
.A jól sikerült uzsonna" cimü filmet. Főszerep
ek: Szokolay Oly. Rndó Sándor ás Tóth Ady. 
Ez a nagysikerű film tulnldonképpen nz első 
magyar hangosfilm, mert vetítése alatt az egész 
nézőtér hangos a jóízű kacagástól s az előadás 
után mindenki hangosan ismétli a Meister Szap- 
pnngyár közismert mottóját: „Kétszer kettő 
négy — Meistcr-szappant végyl

a világcsoda

Szerdán, 
január 1-én

Mérsékelten felemelt 
helyárak.

Szombat, vasár-és ünnepnap délutáné 
órai kezdettől a teljes esti műsor, o csó 

helyárakkal.

— Vida Jenő ünneplése az izr. fluárva- 
házban. Bensőséges háziünnep keretében 
ünnepelte a pesti izr. hitközség fiúárvaháza 
Vida Jenő felsőházi tagnak az intézet élén 
eltöltött munkássága tizenötödik évforduló
ját. Auer Róbert alelnök megnyitóbeszéde 
után dr. Sebestyén Károly elöljáró méltatta 
Vida Jenő tevékenységét, dr. Hevesi Simon 
vezető-főrabbi pedig a rabbiság nevében fe
jezte ki elismerését Vida Jenőnek és átnyuj- 
tolta neki a „Tanítómester" cím diplomáját 
Stern Samu, a pesti izr. hitközség elnöke 
méltatta az ünnepeltnek áldozatkész munká
ját, amellyel a fiuárvaház százötven árvájá
nak sorsát felkarolja. Greiner Sándorné a 
hölgybizottság nevében arany babérkoszorút 
nyújtott át. A volt árvaházi növendékek 
egyesületének köszönetét Herényi Tivadar 
tolmácsolta. Vida Jenő meghatottan mondott 
köszönetét az üdvözlő beszédekre.

— Kommunista tüntetés egy futball-mér- 
kőzésen. Párizsból jelentik: A Club Francais 
és a A. S. Roma közötti mérkőzésen, ame
lyet a franciák 5 : 4 arányban nyertek meg. 
a meccs folyamán nagy botrány tört ki. A 
közönség soraiból 200 kommunista, akik 
már az olaszok bevonulásakor a pályára, 
amig a csapat fasiszta módra üdvözölte a 
közönséget, zajongani kezdtek, a mérkőzés 
alatt is folytatták tüntetésüket a fasizmus 
ellen.

— Holnapután utazik a cseh delegáció 
Hágába. Prágából jelentik: A hágai konfe
rencián Csehországot képviselő küldöttség 
szerdán éjjel utazik el a holland fővárosba. 
A delegáció tagjai: Benes külügyminiszter, 
Ossuski párizsi cseh követ, Pospisil dr., a 
cseh nemzeti bank kormányzója, továbbá a 
külügy- és a pénzügyminisztérium három 
főlisztviselője.

Buda Központidban. suiocuszmegaiicnai.
déli fekvésű uccai

2, 3 szabás As 
aarztataMsek, 
üzletek kiadók. Bővebbet Alkotás ucca 13. 
szám alatt a helyszínen, f. Aut 825-39
— Rozgonyl legújabb festményhatásu felvé

telei a porlrémüvészel legjobb alkotásaival ve
tekszenek.

— Vakmerő falbontó-betőrőt fogtak el Sze
geden. Szegedről jelentik: Tegnap este a Tisza 
Lajos-körut 38. számú bérpalotában vakmerő 
betörési kísérlet történt Egy betörő behatolt az 
Adler-téle üvegkereskedésbe, átfúrta a szomszé
dos László-féle üzlet falát és ott ki akarta fosz
tani a kasszát. Az előhivotl rendőrnek sikerült 
elfogni a betörőt, aki Szűcs László 28 éves állás
nélküli eugrászsegéd. Letartóztatták.

IHEUER rtobozcmrr.enthalll
— Fillérek, melyek Magyarországon marad

nak és magyar munkásnak adnak több kenye
ret. A rövid idő alatt népszerűvé vált és igy már 
évek óta közkedvelt sörlipusokat előállító Fő
városi Sörfőző Rt, a külföldi téli Idénysörök 
pótlására egv magas nlkoholfoktnrlalmu, ízben, 
minőségben a külföldit felülmúló nehéz barna 
sörrel, a „Toldi Miklós" Erősörrel indul meg
hódítani a közönséget.

LKUSZEBB Alakíttatott ÍOM

LBOJOBP
I) i !) LKOOlCSOW

Kfirpltosfiru, vas- 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Itt^göay, ágy- csaas- 
talteritök minden kivitelben kaphatók

GICII N E15 J .4 NOS
Budapest, Erzseuet-Mirut 20. 
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Bethlen, Walko, Wekerle, Korányi 
újév napján utaznak Hágába

A miniszterelnök, aki vasárnap étiéi érkezett haza a Semmering- 
ről, ma megvitatta a jóvátételt probléma egész anyagát

Bethlen István miniszterelnök, aki a ka
rácsonyi ünnepeket a Semmeringen töltötte.

vasárnap este tíz órakor a bécsi gyors
vonattal visszaérkezett Budapestre.

A miniszterelnök ma és holnap tanácskozá
sokat fog folytatni Walko Lajos külügy
miniszterrel és Wekerle Sándor pénzügy
miniszterrel. Walko Lajos külügyminiszter 
informálni fogja párisi tárgyalásainak ered
ményéről a miniszterelnököt, aki

a resszortmlniszterekkel megvitatja a 
jóvátételt probléma egész anyagát.

A második hágai konferencia pénteken, 
január 3-án, délután öt órakor nyílik meg. 
Jaspar belga miniszterelnök táviratban kö
zölte a magyar kormánnyal a konferencia 
megnyitásának időpontját. Bethlen minisz

terelnök jelen akar lenni a megnyitáson és 
igy a mngyar delegáció tagjai:

Bethlen minisztereinek, Walko Lajos 
külügyminiszter, Wekerle Sándor pénz
ügyminiszter és Korányi Frigyes báró 
szerdán, újév napján indulnak el Há

gába,
ahol a döntő tanácskozások szombaton kez
dődnek.

A hágai konferencia várható eredményé
ről a legkülönbözőbb hirek terjedlek el — 
főként külföldi lapok tudósításai révén. Be
avatott körökben úgy tudják, hogy Bethlen 
István gróf miniszterelnöknek konkrét pro
gramja van, amit Walko Lajos külügymi
niszternek párisi tárgyalásai során sikerült 
előkészítenie.

Peterdi Andor költő
74 éves édesatyja levetette 
magát a második emelet

ről és szörnyethalt
Az egykor dúsgazdag aggastyán tönkrement 

és ezért menekült a halálba

A tehetséges fiatal szinész halála mögött 
tragikus szerelmi regény húzódik meg. Be- 
risch nevét a fiatal színészek névsorában, 
az elsők között emlegették és bemutatko
zása a Carl-Theaterben nagy feltűnést kel
lett. Berisch a legszerényebb keretek közölt 
élt, hónapos szobában lakott é.s csak keve
sen tudtak arról, hogy

Intim szálak fűzik a Jarno-Bühne egyik 
fiatal művésznőjéhez, aki különben 

férjnél van.

Nyáron Jarno úgy Berischt, mint a nőt 
lseidbe szerződtette é.s amikor az ősz folya
mán visszatérlek, a férfihez legközelebb ál
lók azt látták, hogv a művésznő és a szinész 
között keletkezett viszony a nyári együtt- 
szereplés ideje alatt csak még jobban el
mélyült.

Berisch az uj szezón megindultakor újra 
a Renaissance-Bühnchez szerződött, a mű
vésznő ugyanakkor pedig csehszlovákiai tur
néra indult. Néhány nappal ezelőtt

táviratot kapott Berisch a művésznőtől 
Csehszlovákiából, amelyben a prima
donna arról értesíti, hogy férje min
dent megtudott s válópert indított 

ellene.
A távirat vétele után a fiatal színész minden 
levelezésüket elégette, búcsúlevelet irt szü
leinek, azután pedig

eltűnt bécsi lakásáról.
Szülei a távirat vétele ulán azonnal Műn 
chenbe utaztak és a fiuk levelében megjelölt 
szállodába siettek, ahol azonban már csak 
haldokolva találták meg gyermeküket 
Franz Berisch, a német színpad egyik leg
nagyobb reménysége

veronállal megmérgezte magát s rövid 
szenvedés után meghalt.

Bécsben nagy részvétet keltett a nyilvános
ság elé került tragikus hir.

„a JVLeister 
szappangyár*

„kétszer kettő négy, 
Meister szappant vegyi"

A Nagyfuvaros-utca 14. számú ház la
kói vasárnap hajnalban hatalmas zuhanás 
robajára riadtak fel. Amikor a házbeliek 
kisiettek, hogy megtudják mi történt, a lép
csőház kövezetén

egy öreg urnák Teljesen összeroncsolt 
holtleste hevert.

Az életunt férfi feje a szó -utros értelmében 
összeroncsolódott, úgy, hogy föl sem leheteti 
ismerni többé Csakhamar rendőri bizottság 
jelent meg a helyszínen, a rendőrorvos kon
statálta a beállott halált és miután a ház
mester sem tudta megmondani, hogy ki a ha
lott ember, a rendőri bizottság sorra járta az 
összes lakásokat, hogv az életunt öregur ki-1 
létét megállapítsa.

A második emelet 19. számú lakásában, 
amelynek főbérlője Steiner Jónás, kiderült, 
hogy a lépcsőházi halott Pallók Kálmán 74 
éves marhakereskedő, aki ebben a lakásban

lakott albérlőként s aki a hajnali órákban 
öngyilkossági szándékból a lépcsőház má
sodik emeletéről levetette magát. Pollák 
Kálmán, aki valamikor dúsgazdag ember 
voll, az utóbbi időben teljesen elszegénye
dett és feleségével együtt majdnem kizáró
lagosan gyermekeinek a támogatásából élt. 
Az öregur, akinek egyik fia Peterdi Andor 
iró, menye pedig Várnai Zseni költönő, so
kat panaszkodott amiatt, hogy gyermekei 
segítségét kénytelen igénybe venni, hogy 
életét fenn tudja tartani. Azonkívül az utóbbi 
időben már betegeskedett is és

buskomorrá vált.
öngyilkosságát már napok óla forgathatta 
fejében, de semmiféle búcsúlevelet nem ha
gyott hátra

Pollák Kálmán holttestét a (örvényszéki 
orvostani intézetbe vitték Az öregur tragi
kus halála szé’es körben kellett mély rész 
vétet.

Egy prémbundás ííatal nő vasárnap 
a Ferenc József-hidról a Danába ugrott

Ellökte macától a segítségére síelő kalauzt

Kormányzósértés miatt letar
tóztattak egy felvidéki írót

Vasárnap délelőtt a rendőrség kormányzó
sértés és a magyar állam megbecsülése ellen 
elkövetett vétsége címén előzetes letartóz
tatásba helyezte Farkas László 29 éves fel
vidéki Írót és lapszerkesztőt, aki a „fíaram- 
völgy" cimü felvidéki lapnak volt a szer
kesztője és aki ebbe a lapba irt

nemzetgyalázó cikkeket.

dapestre érkezett. A detektívek előállították 
a főkapitányságra és itt Farkas László kije
lentette. hogy .Budapestre azért jött, mert 
itt egy könyve jelent meg és ennek terjeszté
sét akarta megbeszélni. A főkapitányság po
litikai osztálya vasárnap délelőtt adta ál 
Farkas Lászlót a rendőrség bűnügyi osztá
lyának, amely

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Ferenc 
József-hid pesti hídfőjénél a Dunába vetette 
magát egy elegánsan Öltözőit fiatalasszony. 
Éppen akkor érkezeit a megállóhoz a 48-as 
villamos, amelynek kalauza látta, hogy a 
fiatal nő felkapaszkodik a korlátra. A 2237. 
számú kalauz izgatottan ugrott le a villa
mosról, odarohant a hid korlátjához s meg 
akarta kapni az öngyilkosságra készülő nő
nek a karját, az életunt azonban hirtelen 
mozdulattal

ellökte n segítségére síelő kalauzt és 
nagy lendülettel átvetette magát a 

korláton.
Ekkor már hatalmas tömeg verődött össze 

a parton és az izgatott tömeg látta, amikor
h prémes kabátba öltözött nő belezuhan 

a vizbe
és elmerül. Hangos segélykiáltozás verte fel 
a Duna partját. A túlsó partról azonnal el

indult a motoros mentőcsónak, a pesti ol
dalról pedig két halászcsónak sietett az el
merült életunt segítségére. Fodor Miklós és 
Horváth István halászoknak — a motorcsó
nakot megelőzve — sikerült is a mentési 
munka. Beemelték az egyik csónakba a tel
jesen eszméletlen állapotban lévő és a 
fulladással küzködö fiatalasszonyt, akit a 
mentők a Rókus-kórházba szállítottak.

A huszonöt év körüli fiatalasszonyt vasár
nap folyamán

nem sikerült eszméletre téríteni
és a rendőrségnek egyelőre csak annyit si
került megállapítani, hogy Stern Sándorné- 
nak hívják. Sem lakását, sem hozzátartozóit 
nem lehetett eddig kikutatni. A rendőrség a 
nyomozást tovább folytatja A Rókui-kór- 
házi jelentés szerint remény van rá, hogy az 
életunt fiatalasszonyt meg tudják menteni 
az életnek.

felvidéki kormányzósértés és a mngyar nemzet 
megbecsülése ellen elkövetett vétségek 

elmén előzetes letartóztatásba helyezte.

főkapitányság politikai csoportja mar nősz-. Farkas Lászlót vasárnap délután átkisérték 
szabb idő óta figyel, két nappal ezelőtt Bu-’az ügyészség fogházába.

Farkas László szerepet játszott a 
Földmivespárt Békeffi - Csánki csoportjában 
Is, amely a magyar revíziós mozgalmak ellen 
élesen állást foglalt. Farkas László, akit a 
főkapitányság politikai csoportja már hosz-

Alagutat terveznek 
a Duna alatt

Az óbudai hid helyett alagút épül ?

Franz Berisch 
ismert fiatal bécsi szinész 

halálos szerelme
Egy férjes színésznőbe lett szerelmes és végzetes 

szenvedélye elől a haléiba menekült
Bécs december 29

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Renai- 
sance-Bűhne eltűnt színészének, Franz 
Bertschnek ügye vu’árnap reggelre tragikus 
megoldást nyert. Jarnn a színház igazgatója

Münchenből levelet kapott a jónevü művész 
szüleitől, amelyben közük hogv fiuk

Münchenben csütörtök éjszaka öngyil
kosságot követett el é3 pénteken meg 

balt.

A pénteki minisztertanács elfogadta Búd 
János kereskedelmi miniszternek a két du
nai hid megépítésére vonatkozó előterjeszté
sét. Búd János kereskedelmi miniszter most 
a minisztertanácstól kapott felhatalmazás 
alapján kiírja a tervpályázatot és februárban 
már dönt is a zsűri arról, hogy melyik pá
lyázót bízzák meg az építkezéssel. Mivel a 
munkanélküliség rendkívüli arányokat öl
tött, n kormánv elhatározta, hogv azokat n 
hídépítési munkálatokat, amelyeket még a 
tél folyamán el lehet végezni, azonnal 
kiadják.

Búd János kereskedelmi miniszter n két 
hid vasszerkezeti munkáit már ki Is 
adta u Mngyar Állami Gépgyárnak, ahol 
éppen 800 munkást akarlak elbocsátani 

Külön érdekessége a dunai hid megépité 
sének, hogy n legutóbbi napokban olyan terv 
is merült fel. amrlv hid helyett alagút meg ' 
énitését célozza Biztnnsáfi okokra való hi

vatkozással azt a tervet propagálják igen be
folyásos ténvezők, hogy az egyik Dunahid 
helyeit építtessen a kormány alagutat. Ha ez 
a terv elfogadásra talál, akkor a Margit hid 
tehermentesítését célzó óbudai hid nem hid. 
hanem alagút lesz. Búd János kereskedelmi 
miniszter hir szerint nem helyesli az alagút 
tervét.

A két Dunahid megépítéséről
teljesen beavatott helyről

kap luk azt az információt, hogy

a főváros az n| hidak környékére be 
akarin vezetni n felekérték-emelkedésl 

adói, n bettormentef.
Ennek nz adónak n bevezetése nemcsak 
azért indokolt, mert a két hídfő környékén 
elterülő lelkek tulajdonosai óriási értékemel
kedéshez jutnak, hanem azért is. mert már 
hetek óin nagy telekspekuláció folyik ezen a 
területen

Első Magyar Részvény-Serfőződe
WRflC€LSüS SÖR
W csapolása megkezdődött 2

A na?' 'áoértékíi barna Idénysör — amíg a készlet >ar —• palackokba ote.’iv • > kopható kávéházakban vendéglőkben, fűszer és csemeceüz’otekben. 
Vidéken: Összes raktárosainknál, minden jobb étteremben, kávéliázban és csemefieUzletben.
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MOZI
A Bethlen-téri Szinház tiltako 
zik a boisevista vádak ellen

A szerződésnélküliek színháza — a kenyérért küzd
Kínos feltűnést kellett vasárnap reggel az 

egyik reggeli lapnak kis tudósítása, amely éle
sen megtámadtja n Bethlen téri Színházat. Isme
retes, hogy a Bethlcn-téri Színház szerződés 
nélküli színészek konzorccálls vállalkozásaként 
indult meg és bár szakkörök a legnagyobb 
pesszimizmussal ítélték meg n Cslkágó szívében 
épült kis színház prosperálás! lehetőségeit, nz 
mégis jól megy és lehetővé teszi színészeinek 
és színésznőinek, akik különben a legnagyobb 
nélkülözésnek néztek volna elébe — a minden
napi kenyér megvásárlását. Ennek n kis, lelkes 
emberekből és önmagukért dolgozó színészek
ből álló konzorciumnak nz élén Fekete József 
áll, nki maga is sokszor ette n nyomor és 
a nélkülözés keserű kenyerét. A dolgok előzmé
nyéhez tartozik, hogy a Színigazgatók Szövet 
sége felszólítást intézett n Belliién tért Szinház 
igazgatóságához, hogy

szüntesse meg a Lonzorrlálls rendszert és 
színészeit rendes, éves szerződéssel kösse 

színházához.
Fekete igazgató, hogy ennek a kőtelező tartalmú 
felszólításnak engedelmeskedjék, társulati ülés
re hívta össze tagjait és megszavaztatta őket, 
vájjon uj rendszert kivánnnk-e, vagy pedig job
ban látják biztosítottnak jövőjüket, ha minden 
ugy murád, ahogy eddig Volt. A társulat

egyhangúan n konzorcium mellett döntött.
Erre válaszol árulón a reggeli lap cikke, amely
ben bolsevista törekvésekkel, szocializálás kísér
letével vádolja a Bethlenién Szinház igazgató
vá gát.

A színházi körökben nngy meglepetést, kínos 
megütközést keltett ez a vád. Érdekesnek tar
tottuk ebben a kérdésben megszólaltatni a meg
vádolt színházat. Fekete József, n szinház igaz
gatója n következőket mondotta:

__ A legnagyobb megdöbbenéssel olvastam a 
minket ért támadást és kijelentem, hogy

•oha méltatlanabb vád bennünket é» engem 
nem érhetett.

Itt kenyér nélkül lévő emberek álllak össze, 
akiket egyetlen szinház se juttatott szerződés
hez — miért bántanak hál bennünket, mert 
elünk és mert élni akarunk?! A közönség mel
lénk állott, azelőtt Is és most is mellénk All. 
amikor megnyitó-műsorunk n legnagyobb sike
rek mellett szalad tovább. Hát kommunizmus 
az, mikor

kenyér és szerződés nélküli emberek végre 
meleg szobához juthatnak?

Bolsevizálás-e nz, ha harminchat ember, akik a 
rendes szerződési fonnák közölt nem tudtak 
sehol elhelyezkedni, társulattá összeállva, ott 
tartanak, hogy karácsonyfát vehettek maguk
nál:0 Van egy színészünk, aki harminc éven 
kedesztfll egyik színháztól a másikhoz dobódolt 
és éppen hogy éhen nem halt. A konzorciálls 
gázsijából most aranyórát tudott venni magá
nak. Hát bűn ez? Tagjaink egyike sem tiltako
zik ez. ellen, hogy közösen vegyék ki részüket 
a terhekből, ugyanakkor, amikor egyforma 
arányban kapnak’ részt a jövedelemből. Nem 
újítás ez, amit csinálunk é.s n támadást inté
zőnek illenp tudnia, hogy Amerikában, amely 
pedig egyáltalán nem nevezhető bolsevistának,

a színházi vállalatok részvényeinek legna
gyobb többségét maguk a munkások és a 

színészek jegyzik.
Én nzt hiszem, hogv az átlátszó vádak mögött 
magánakciók bújnak meg, amelyekre sokkal 
szívesebben megfelelnék, ha azokat nem ál
ruhába öltöztetve vágnák a fejemhez! Külön
ben pedig minden vádnak szívesen állok 
elébe — még a bíróság előtt isi...

Egészen bizonyos, hogy ennek n legújabb 
színházi átférnek érdekes következményei lesz
nek még. 

MILLIÓK SORSA
BÉLA, AKI 36 ÉVES

I .S SZÍNHÁZ
Kártérítési pert indítottak 

és zárlatot kértek egy hangos 
film ellen

Egy fiatal magyar zeneszerző szerzeményét ismerte fe! 
a Mámorkeringő cimii hangosfilm zenei kompozíciójában 
— Ezerötszáz dollárt fizetett a berlini Ufa a Csak egy 

kislány van a világon cimü dalért
Néhány nappal ezelőtt mutntlák be egyik 

filmszínházunkban n „MAmorkeringő" cimü 
német hangos filmet, amely érdekes bonyo
dalmakra és perre adott alkalmat. A film 
egyik táncjelenctében ugyanis llniczky 
László, cgy fiatal magyar zeneszerző, 

meglepve ismerte fel egyik slágeréti
„Este tízkor kisbabám" cinül szerzeményét.

A fiatal zeneszerzőnek ez a munkája mint
egy másfél évvel ezelőtt népszerű szám volt 
és gramofonlemezen és kottában Is megje
lent. Ugylátszik ez a szám megtetszett az 
A A FA Tóblsz berlini filmvállalat zenei veze
tőjének, aki

minden skrirpuliis nélkül az első kotta
jegytől az utolsóig beillesztette a hangos 

film lemezeibe.
anélkül, hogy a kétségtelenül járó szerzői 
jogdijra még csak tárgyalásokat is kezdett 
volna nz igen szerény körülmények közöli 
élő fialni zeneszerzővel. Ez a film Berlinben 
és külföldön sokat futott, és most is nagy 
sikerrel játsszák Pesten, llniczky László most 
elsősorban a film pesti forgalombahozójót. 
n Cilo filmvállalnlot pereli anyagi kártérítés 
címén. A zeneszerző 2000 dollárt kért a film
vállalattól , és ennek meg nem fizetése esetén 
pedig

szerzői joghilorlás elmén n film zárlatát

Szilveszter a Városi Színházban 
Este fél 8 órai KATICA 

Éjjel fél 12: NAGY SZILVESZTERI KABARÉ 
Jegyek 60 Hllértől 6 pengőig.

színházi napló
J3itka szerző kap oly jó helyet egy szinház 
A műsorrendjében, mint Hunyadi Sándor, 
akinek darabját Szilveszter éjszakáján mu
tatja be a Vígszínház. Hunyadi Sándor Er
délyben élő magyar iró, régi rokonságban 
van a Vígszínházzal. Édesapja: Bródy Sán
dor itt aratta a legnagyobb színpadi sikereit, 
édesanyja pedig: Hunyadi Margit, sok éven 
keresztül a Vígszínház ünnepelt művésznője 
volt. Tehát ez a régi kapcsolat elevenedik 
meg az újév hajnalán és egy valóban tehet
séges iró arrivál a Vígszínház ünnepi műsor
rend jé, i.

Béla, aki huszonhatéves cimü darabban 
az Ej Szinház megtalálta újabb sikerét.

Az előadás sikerére pedig a következő kis 
történet jellemző: At előadás egy közönsé
ges szerelmi történettel kezdődik, amelyet a 
nézőtérről felugró Gcllért Lajos szakit meg. 
Gcllért Lajos a színház egyik hátsó széksorá
ban foglal helyet, épp ott, ahol véletlenül 
egy üres hely akad. Tegnap véletlenül az in
spekciót rendőr mellé szorult. Elérkezett 
(Jeliért szerepének pillanata, amikor is har
sány hangon kiált a színpad felé:

— Álljanak megl Hagyják abba ezt a bu
taságot!

Ezt olyan élethűen ét annyi természetes
séggel csinálja, hogy a közönség mindany- 
nyiszor azt hiszi, hogy tényleg botrányról 
van szó. De „bedőlt" neki a mellette ülő in
spekciót rendőr is. Ez erős karokkal akarta 
helyére visszaszorítani a kétségbeesetten 
gesztikuláló Gellértet. Már-már megállt az 
előadás, amikor az egyik jegyszedö a ren
dőrt felvilágosította, hogy Gcllért közbeszó
lása a darabhoz tartozik és a kiiünő színész, 
aki jó játékának majdnem áldozata lett, 
folytathatta az előadást.

A Fővárost Művész Szinház vasárnap délután 
mutatta be May Károly világhírű regénye 

után készült ifjúsági színmüvét, a „Winnetou'‘-t. 
Ezt az ifjúsági darabot Berlinben, ahol először 
került bemutatásra, a német ifjúság nagy sze
retettel fogadta. A színház előcsarnokában fel- 
állították May Károly szobrát, amelyet nem- 
zettszinü drapériákkal öveztek és minden diák
egyesület saját színeivel díszített koszorút he
lyezett el a szobor talapzatán, úgyhogy nem
sokára ugy nézett ki a színház előcsarnoka, 
mint egy ünnepi díszbe öltöztetett kert. A 
„Winnelou"-t magyarra Balassa Emil fordította. 
.1 címszerepet, Winnctout, Bondy István ját- 
szoiia. Old Shatterhandot, rt híres vadászt, 
Rubinyi Tibor, Santort Jaloveszky, egy indián
lányt, Horvátiig Elvira játszotta nagy sikerrel. 
f"'1 sendben, de hangos sikerek kíséretében 

érte el az Andrássy-uti Színház a szezón 
egyik legnagyobb rekordját: uj műsorának 
kedden, Szilveszter éjszakáján lesz a száza
dik előadása. Ugy értesülünk, hogy Bajor 
Gizi még egy műsorra az Andrássy-uti Szín
házhoz szerződött.

kéri elrendelni.
Értesülésünk szerint ez ügyben rövidesei, 

meg is tartják a tárgyalást.
Egyébként egész Európában szerzői jog 

biloriási perek folynak a hangosfilmek 
gyártói ellen, akik elmulasztják a szerzői 
jogdijra vonatkozóan megállapodni a szer
zőkkel. Nemrégen egy peren kívüli békés 
megegyezés Jött létre egy magyar zenemű-
Szenem MArhüVíCH ny rendőridül yeiu

elüKelö üiscrÉl nyomozöirodőjc
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kiadó cég és a berlini Ufa között. A berlini 
L'fa ugyanis most

utólag szinkronizálja
a „Magyar rapszódia" cimü filmet, amelyhez 
a „Csak cgy kislány van a világon" citnü ma
gyar dalt felhasználta. Berlinben azt hitték, 
hogy ez a dal, magyar nemzeti közkincs és 
ezután nem kell szerzői jogdijat fizetni. Egy 
élelmes magynr zeneműkiadó cég nzonban 
bebizonyította, hogy ez a dal még szerzői 
jogvédelem alalt áll és perrel fenyegette a 
berlini Ufót. Az Ufa a per elkerülése végett 
ezerötszáz dollárt fizetett a zeneműkiadó 
cégnek a népszerű magyar dal felhaszná
lásáért

Fővárosi Művész Szinház Opcrctlszfnbáz) 

est. «8 ómkor Szilvesztere
TE NEM ISMÉKÉI! VÉKÁT!

Fejes, Kabos, Dclly, Tóth Böske, Bachmann-jaz*. 
MII órakor éjjeli előadás kabaréval 

TK NI Sl ISVIt ItKI* VI nÍT!
Békeffy László konferál, Radó Sándor kuplézik. C.olorls és Min Monnn, n Moulln-Rouge 
világhírű táncospúrja, N'ewmélyl-—Kelen zongoraművészek jnzz-duójn, Fejes, Kabos 

Dclly, Tóth Böske, Vendrcy.
A Jegypénztár egész nap szünet nélkül árusítja ■ jegyek eL

Szilveszter este 
2 előadás a
t

Az I. kezdete 8 órakor 
A II. kezdete fél 12 órakor

Az Omnia 
mai premierje 
hangosfilm-prcmiér. Az első hangosfilmnem hangosfilm-premiér. Az első hangosfilm 

sikere után egy nagyarányú némafilmet játszik, 
amely nekünk magyaroknak duplán kedves. A 
lábrakapó magyar filmgyártás első remekműve 
ez, amelyet Steinhardt fllmvállulata „Rabmadár" 
címen, óriási befektetéssel készíttetett el. A 
„Rabmaddr" valóban az utóbbi idők legtökél?. 
tesebb némafilmje. Szereplői, rendezése és fo
tográfiái szinte amerikai méretűek. Ez a film 
megmutatja, hogy igenis érdemes Magyarorszá- 
gon filmet gyártani — ha ilyet lehet csinálni! 
Az Omnia éppen a „Rabmadár" értékének tu
datában tűzte ki főattrakciójául, más hangos
film helyett, ezt a némafilmet, amelynek fősze
repéiben Rákost Szidt, Turay Ida, Kerékgyártó 
Olga, majd a gyönyörű szép Lissy Ama, az ero
tikusán pompás hindu táncosnő, El Dura és a 
világmárkát jelentő Hans Schlctloiv játsszák a 
főszerepeket. Külön kell megdicsérni Lázár La
jos mesteri rerdezését és Bécsi József ragyogó 
mesteri felvételeit. Az Omnia műsorának másik 
attrakciója a „Leliár-rcvü". Látványos szép 
fllmszkeces, a filmrészben Lehár, a nagy ma
gyar Zeneszerző és Miss Vniverse szerepelnek, 
mig a színpadon egy ragyogó együttes, amely 
Da l mad y Erzsiből, Antók Ferencitől, Somogyi 
Husiból és Tamás Benőből áll. Az Omnia mai 
premierje valóban igen sokat nyújt és nagy si
kerre számíthat.

VÍGSZÍNHÁZ

Kedden (éjjel háromnegyed 11 órakor) 
csütörtökön és szombaton 8 órakor

I

r rősen próbálják a Magyar Színházban 
Achart „Fajankó" cimü színmüvét, amelyet 

Máray Sándor ültetett át magyarra. Hegedűs 
Gyula játssza ebben a darabban a címszerepet. 
Básthy István rendkívül érdekes díszleteket 
komponált hozzá, amelynek az a jellegzetessége, 
hogy az alapdiszlet minden felvonásban meg
marad, a szobák és a színek pedig ennek elle
nére állandóan változnak — A Magyar Szín
háznak qjyébként eseménye volt vasárnap dél
előtt, amennyiben megjelent a színházban gróf 
Batthyány Gyula, aki a szintén előkészület 
alatt álló Erzsébet királyné darabnak díszleteit 
és jelmezeit tervezi. Batthyány gróf személyesen 
felmérte a forgószinpadot, hogy a díszleteket 
helyesen készítse el. A Magyar Színházban azt 
tervezik, hogy ezt az Erzsébet-darabot, amely 
Kovács Kálmánnak költőien szép alkotása, ja 
nuár 22-én mutatják be.
rpóvárosi Művész Színházban ma, hétfőn 
& kezdődnek meg n „Csendes ház” cimü 
amerikai bűnügyi dráma próbái A darabot 
(Irhák Attila fordította magyarra.

A hét nagy premérje a Király Színházban 
játszódik le. Békeffi István és Lajta Lajos 

operettjét, a „Slsters''-t mutatják be. Bckefii a 
következőket mondja darabjáról:

— Kilenc képből áll a „Slsters". Az első há
rom Pesten játszódik le, ez az első felvonás, a 
következő öt kép Párizsban, ez a második fel
vonás. A harmadik felvonás pedig a Hangit 
előtt, Pesten történik. Két pesti kislánynak, a 
Dolly Sistershez hasonló karrierjéről szól a tör
ténet, amely azonban mégsem karrtér-operett, 
mert inkább a két szerelmi duó a döntő. A mu
zsika, Lajtai Lajos eddigi legjobb munkája. 
Azonkívül, hogy gondoskodik népszerű átütő slá
gerekről, van benne néhány nagyon finoman 
átkomponált szám is.
| főpróba-kérdésben nyilatkozni kétségte- 

lenül a legilletéktsebb Pünkösti Andor, 
aki, mint kiváló kritikus és mint színigazgató 
kettős szemszögből nézheti az ügyet. Pün
kösti mondta a főpróba-kérdésről a követ
kezőket:

— Szerény nézetem szerint a főpróba el
maradása egyformán káros a színházakra, 
a színészekre és a lapokra nézve. Az előzetes 
kritika ellen én is állást foglalok, de a pre
mier után közvetlenül kritikának kell meg
jelennie. Én, mivel nem törhetem át a szín
igazgatók frontját, a magam részéről csak 
annyit tehetek, hogy a pénteki premiereket 
a hét közepére, szerdára tolom előre és mó
dot nyújtok a reggeli lapoknak arra, hogy 
másnap reggel megjelenhessen a kritika.

egkezdték az első nagy francia hangos- 
* film felvételeit, amely bennünket ma
gyarokat azért érdekel különösen, mert a 
filmszcenáriumot magyar iró: Forró Pál irta. 
A film címe „Miss Lohcnqrin". a: iró „Lo- 
hengrin kisasszony" cimü regényéből ké
szült. A nagy francia hangosfilm főszerepét 
Mary Gtorie játssza és Berenth Hans rendezi. 
A film menedzsere, M. Siffrin nagy nyilatko
zatot adott le a francia lapoknak, amelyek
ben azt hangsúlyozta, hogy a franciáknak 
uj charmcot és esprittet egy magyar írótól, 
Forró Páltól kellett tanulni. 

Szenzációs Szilveszteri kabaré a 
MAGVAR KZIXHÁZBAK

Fellép- ek:
Bársony, Dajbukát, Berky Lili, Gázon, Dénes, Peílies, Radó Sándor, 
KUkény Ilona, Aurai Ida, Fekete Pál és a Magyar Színház művész 

személyzete.
Éjfélkor a Littke pezsgőgyár vendégeli meg a közönséget

Kezdete 11 órakor
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Botrány az Operaházijain
Szellőztetés címén elmaradt a Háry János ep Pólusa

Vasárnap délután szokatlan és a maga 
nemében szinte páratlan botrány színhelye 
volt a Magyar Királyi Opera ház- nézőtere. A 
Háry János cimü Kodály—Paulini és Har
sányt Zsolt dal játéka került előadásra, ame
lyet a szerzők négy felvonásban, elő- és utó
játékkal írtak meg és eddig ilyent formában 
korült előadásra az Operaliáz színpadán. Ma 
délután azonban önkényesen és váratlanul 
megrövidítették a Háry Jánost

A Háry János-elöadásra, mint általában 
az Operaliáz népszerű délutáni előadásaira, 
zsúfolásig megtelt a nézőtér. A közönség él
vezettel hallgatta Kodály gyönyörű magyar 
muzsikáját. Lezajlott az előjáték és a negye
dik felvonás is. Itt, mikor a császár elengedi 
az udvarából Háry Jánost és az boldogan 
megy örzse mátkájával falujába,

egyszerre leereszkedett a fügröny, ki* 
gyultak a nézőtér csillárjai, 

a közönség pedig nem tudva mi történik, ült 
tovább a helyén.

A közönség jól tudta, hogy nincs befejezve

még a Háry János, hiszen
a sziulap Is jelezte az epilógust,

de a keretes történet is sántitott az epilógus 
nélkül. Egy ideig türelmesen várakoztak, de 
amikor a jegyszedők, ugylátszik utasításra, 
óvatosan figyelmeztették a közönséget, hogy 
vége nz előadásnak, a közönség zúgolódni 
kezdett.

— Botrány, hogy Ilyesmi történhetik az 
Opcrnhézban!

— A délutáni előadáson is fizettünk! — 
kiáltozták jobbról-balról. A jegyszedők más 
magyarázatot nem tudtak adni, mint azt, 
hogy ugylátszik,

az esti előadásra kell szellőztetni.
Emiatt szakították félbe az előadást. A kö
zönség félhaltól háromnegyedhatig nagy 
kiáltozást és botrányt rendezett s ez a bot
rány folytatódott még az Operaház előcsar- 

| nokáhan és a szinház előtt, ahol a közönség 
tömegbe verődve beszélte meg az Operaház 

I különös eljárását.

Heltai Jenő és Lengyel Menyhért 
a színigazgatók és a szerzők együttes akciófa miatt 
vált meg a Színpadi Szerzők Egyesülete elnökségétől

A színházi világ legnagyobb szenzációjá-1 
nak számított Heltai Jenő és Lengyel Meny
hért, a Belvárosi Színház igazgatóinak le* 
mondása a Színpad! Szerzők Egyesületének 
ügyvezető elnöki, illetve első alelnöki tiszt
ségéről. A magyar irodalmi élet e két pro- 
eminens tagjának távozását a Színpadi Szer
zők Egyesülete safnálattal vette tudomásul, 
de mivel különösen Heltai Jenő munkássá
gát nem nélkülözheti, felkérte, hogy mint az 
egyesület örökös diszelnökc továbbra Is ak
tiv szerepet játszón az egyesület életében.

Kevesen tudják, hogy Heltai Jenő és Len
gyel Menyhért távozása

két Irányból jövő ofíenzvta eredmény©.
Az első offenzívat maguk a színházigazgatók 
indították meg. Heltai Jenő és Lengyel 
Menyhért ugyanis tagjai lettek a Színház
igazgatók Szövetségének is, annak a testü
letnek, amely ellen éppen a Szerzők Egye
sülete nem egyszer sulyos kifogásokat emelt. 
A színházigazgatók kifogása azonban néni 
morális jellegű, hanem inkább anyagi. A 
színházigazgatók azt állítják ugyanis, hogy 
Heltai Jenőnek és Lengyel Menyhértnek, 
mint a Színpadi Szerzők Egyesülete ve
zető tagjainak, egyúttal pedig, mint a [Jel
városi Színház igazgatóinak

módjukban állt bctcklnlrnl a többi szín
házak féltve őrzőn titkaiba: a kassza- 

rnportba.
A színházigazgatók egy szövetségközi meg

állapodása értelmében úgynevezett szerzői 
pótfilléreket fizetnek a Színpadi Szerzők 
Egyesületének. A szerzők tantlémjéből en
nek

fél százalékát vonják le éa fizetik be a 
szerzők pénztárába.

Most már csak egy egyszerű szorzás! műve
let kell ahhoz, hogy valaki kiszámíthassa a 
színházak leginkább féltve őrzött titkát, az 
esti bruttó bevételt.

A színházigazgatók mindig titkolják egy
más előtt nz igazi bevételt és Igv most na
gyon félnek attól, hogy Heltaiék mint egy 
konkurrens szinház igazgatói,

■ szerzők tantlfmrészescdéséből kiszá
míthatják valamely konkurrens színház 

anyagi ügyeit
Ez a kérdés a színházigazgatók egyik bi

zalmas ülésén felvetődött és ez Heltai Jenő 
tudomására jutott

Heltai természetesen nem is tiltakozott 
as ilyen vád ellen, hiszen a hasonló gon

dolat is távol áll tőle.
de ekkor már érezte, hogy a két tisztsége in
kompatíbilissá vált

A másik akciót a Színpadi Szerzők Egye
sületet disszidens tagjai kezdeményezték. 
Hetek és hónapok óta folyik az aknamunka 
Heltai és Lengyel Menyhért ellen. Egyes 
csoportok szerzőlől szerzőig jártak és igye
keztek bebfzonvitnnl hnt»v

Holtai Jenő amióta színház igazgató 
lett, vajmi keveset törődik, vagy törőd* 

hetik a szerzők érdekeivel.
Azt hangoztatták, hogy az azelőtt indított 
igen éles akciók ellant/hultak. Mig tavaly 
fiz-tizenkét különböző akció indult, addig az 
idén egv kezdeményezést sem látlak, amely 
a szerzők érdekében, látszólag pedig a szín
házak terhére történlek volna. Heltai és 
Lengyel Menyhért több súlyt fektetett a 
színházigazgatói funkcióra, mint a szerzők 
érdekeinek megvédésére, éppen ezért

az idén nem történt semmi sem. ami az 
anyagi válságban küzdő színházukkal 
szemben biztosította volna például u 

szerzői tantiémckcL
Azt is hangoztatták, hogy amikor Heltai 

Jenő és Lengyel Menyhért a Belvárosi Szín
ház élére kerültek, számos nyilatkozatban 
fejlelték ki, hogy ők a fiatal magyar irodal
mat fogják istápolni. Elmúlt már a szezon 
egyik fele és u Uelvárosi Színházban semmi 
sem történt, a fiatal szerzők érdekében, el
tekintve egy gyászosan végződő kisérlettől. 
amellyel a fiatal szerzők egyáltalán nem 
azonosították magukat.

Heltai Jenő és Lengyel Menyhért jól érte
süllek ezekről a kifogásokról, amelyek ter
mészetesen nem Írhatók a színigazgatók 
rovására. Hiszen a s/ínházigazgatásnál neni- 
csnk szerzői szempontok az irányadók, ebbe 
beleszólásuk van a tőkés vállalkozóknak is. 
Éppen ezeknek a ténveknek jó átgondolása 
vezette a kél illusztris írót arra, hogy meg
váljanak a szerzők egyesületében viselt ak
tív szereplésüktől, amely minden bizonnyal 
sulyos kárral fog végződni a színpadi szer
zőkre vonatkozóan

Heltai Jenő és Lengyel Menyhért távozá
sával megürcsedot* elnöki helyekre termé
szetesen az önjelölt) k és a tényleges jelöltek 
egész tömegét kombinálják. Mig a legtöbben 
Földes Imrét az c».yík alelnöki állásra sze
retnék megnyerni, addig az elnökség körül 
dúlnak az igazi harcok. Van egy sereg szín
padi szerző, aki

Iluszkn Jenőt szeretné az elnöki szék
ben látni

Iluszkn Jenő zeneszerző ugyan, de mint a 
Szövegírók és Zeneszerzők Egyesületének 
elnöke, már jelentékeny vagyont szerzett az 
egyesületnek. Kitűnő adminisztratív erő, 
emellett, mint miniszteri tanácsos olyan po
zícióban van, hogv a szerzők érdekeit a ha
tóságok elölt eredménnyel képviselheti. Más
részt kitünően beszéli az idegen nyelveket 
és elnöki reprezentációra is teljesen alkal
mas.

Természetesen nagy ar ellentét ebben n 
kérdésben is, hiszen nagy pártja van Hol
tainak és Lengyelnek, mert sehogysom tud
nak megnyugodni abban, hogv a kél ki’ áló 
színpadi szerző már nem képviseli többé 
ügyeiket

Stáb Zoltán.

Ki ne ismerné a 
„Vig özvegy", 
„Luxemburg grófja", 
„Éva" stb. Q 
melódiáit •

Ezt a békebeli hangulatot elevenít! fel a

LEHAR-REYO
Filmen: Lehár és Miss Uníverse
Színpadon: Dalmady Erzsi, Anlók Ferenc, Abonyi 

Nusi és Tamás Benő

Babmadár
Steinhardt első magyar filmeseménye

Ma premier az

0MNIÁ.„i

NAGY SZILVESZTERI KABARÉ
fél'12 órai kezdettel

vezér" c. egyfclvonásos vigjátéka.
Hamburg. 20: Kollo „A bolond grófnő" c. há

rom felvonásos operettje.
Kasán. 22—22.15: Közvetítés Prahából. 22.15: 

Közvetítés Brnóból.
Katowice. 20.30-' Operaközvetítés Warsza- 

wából.
Lclpzig. 19.30: Millöcker-Onnep. Az elátkozott 

kastély c. operett öt felvonásban.
Mór. Osíravo. 20—22.15: Közvetítés Prahából. 

22.15: Közvetítés Brnoból.
München. 21.15: A Studeny-vonósnégyes hang

versenye
Napolt. 21; Ginrdano „Fedora" c. háromfet- 

vonósos operája.
Pozsony. 10.30: Smelana szerzeményei. 18: 

Kamarazene. 20—22.löt Közvetítés Prahából. 
22.15: Közvetítés Brnoból.

Praha. 20.15—22.15: Nagy Foerstner-ünnep- 
-.ég a zeneszerző 70. születésnapja alkalmából 
a morva tanítók dnlegytetének hangversenye 
Foersler dalaiból.

Róma. 17.30—19: Scbwarz Boris hegedűhang
versenye. 21.02: Operaközvetítés.

Stuttgart. 18.35—23-ig: Közvetítés Frank
furtból.

Varsó. 20.30: Henberger: „Bál az Operában" 
c. operettje.

Wien. 20: Kienzl Vilmos müveinek előadása a 
wleni szimfónikus zenekar előadásában a szerző 
személyes vezetésével.

z= Magyar számok a külföld műsorán. Az 
újév első hetében is hoz magyar számokat a 
rádió európai programja. Bécsben hétfőn este 
például Kíen.-Lhnngv rsetist rendeznek, amely
nek során Anday Piroska is fellép. Kedden éj
jel pedig München hez magyar műsort, amikor 
előadja Békeffi Lászlónak „\z uj pincér" cimü 
bohózatát.

= A pesti rádióműsor érdekességet. A buda
pesti műsorban kedden Zichy János gróf elő
adása tarthat nagyebi) érdeklődésre számot. 
Szerdán r«te Bartók Béla hangversenyét várják 
n zencérlök, pénteken ped-g Móricz Zsigmond- 
nak |psz minden vulószinüséj szerint nagy hall- 
ffniók özönsésc

A Rádió mai műsora
BUDAPEST

0.15: Gratnöfonhangverscny. 0.50: Hirek. 9.45: 
A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi 
vizjelzöszolgálat. Vízállásjelentés. 12.00: Déli 
harangszó nz Egyetemi templomból, időjárás 
jelentés. 12.05: A Mándils-szalonzenekar hang 
versenye. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny 
folytatása. 13.00: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vizálásjelentés. 14.30: Hirek, élelmiszerárak 
15.00: Piaci árak és érfolyamh’rek. 15.45: Fül- 
lon-rendszerü képátvitel. 10.20: Asszonyok la 
nncsadőjn. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés, hirek. 17.10: Küríhy Emil: 
„Régi színházi apróságok". Felolvassa Kíirthy 
György, a Nemzeti Színház tagja. 17.40: Ma 
gyári Imre cigányzenekarának hangversenye 
19.00: Német nyelvoktatás. 19.35: Rádió-amatőr- 
posta. 20.15: A m. kir. Operaház tagjaiból ala
kult zenekar hangversenye. Közreműködik 
Sándor Erzsi knmaraénekesnó, a ni. kir. Opera
ház örökös tagja. Vezényel Bcrg Ottó karnagy 
l. Schumann: Julius Caesar — megnyitó. 2. Do
nizetti: Linda — nagyária. Előadja Sándor 
Erzsi kamaraénekesnő. 3. Brahms: Változatok 
egy Haydn-témóra. 4. Tatiber: Erdei madárka 
(Vogel im Walde). 5. Snint Saöns: Algíri suite 
fi. Glinka: Egy madridi éjszaka — ábránd 
21.40: Almás! Balogh Elemér fölolvasása: „A 
szövetkezeti mozgalom Magyarországon". Utána: 
A Fejes szalonzenekar, továbbá Horváth Gyula 
és clgányzonekaránnk hangversenye. 22.12: 
Pontos Időjelzés, tdőjárásjclcntés, hirek. Majd: 
A hangverseny folytatása.

KÜLFÖLD:
Brlgrúd. 20: Erit Rudolf heogradi operaéne

kes hangversenye. 21.10: Puccini-esl. 22.10: 
Cilerajálék.

Berlin. 21.15? Kamarazene.
Breslau. 19.30; Mil'öcker: „Az elátkozott kas

tély" c. háromfclvonásas operettje.
Bmn. 20-—22.15: Közvetítés Prahából.
Bukarest. 20: A Cobilovici vonósnégyes. 20.45: 

Beethoven X. négyese 21.30: Brahms I. négvese. i
Frankfurt n/M- 20.45—22.15: Shaw: ...A had I

Utölérlietetlen
kétszerakkora tápanyagkivonatra átváltoztatott, csökkentett alkoholtartalomban, ízben, minő

ségben # Fővárosi Sörfőző rt Kőbányán

NEKTÁR gyógy tápsöre 
lábbadózók. vérszegények, gyermekágyas anyák, tüdőbetegek, gyomorbajosok hatásos és 

jól bevált itala!
Ha mé<T nem ismerné 8 véleményt kér. orvosa, ismerősei, kik már fogyasztották, ajánlani fogják! 

Nehezen megszerzett egészsége érdekében más készítménnyel ne kísérletezzék!
Ha egészséges, mély álomból kipihent testtel, friss kedéllyel akar ébredni, 

fogyassza állandóan!
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Szükséges-e bankfúzió vagy sem
Bankigazgatók nyilatkozatai a

Szükségese bankfúzió vagy sem, megtörté
nik-e a közeljövőben egyet bankoknak, takarék
pénztáraknak, pénzintézeteknek egybeolvasz
tása, erre a mostanában oly sokat emlegetett, 
nagy fontosságú közgazdasági problémára akar
tunk kielégítő választ kapni, amidőn ebben nz 
ügyben kérdési intéztünk több budapesti pénz
intézet igazgatójához Érdeklődésünkre a kö
vetkező nyilatkozatokat kaptuk:

STEIN EMIL
kérdésünkre Igy nyilatkozott:

— Szerintem igenis foglalkozni kellene a fű
ztő gondolatával Mindinkább azt látjuk, hogy 
nagy eredményeket csak a racionalizálás utján 
lehet elérni. Bizonyos mértékben nálunk is 
szükség van egy erőteljes racionalizálási pro
gramra. Olyan bank- s hitelműveleteket, ame
lyeket ma különállóan bonyolítanak le egyes 
intézetek, együttesen, a mainál racionálisabb 
módon kellene végrehajtani. Növelni kellene 
vállalataink prosperitását. A megfelelő módon 
végrehajtott, kellő átgondolás után keresztül 
vitt fuzionálási munkaprogram azt hiszem meg
hozná az ahhoz fűzett reményeket.

— A fuziónnk elsősorban is

közép- és kisbankok között volna jogosult
sága, főképpen a vidéki pénzintézetek kö

zött

lenne üdvös annak végrehajtása. Jól tudom, 
hogy számos és számos tárgyi és személyi ér
dek ütközik össze egv egy fúziónál, azonban a 
gazdasági egészségesedé* folyamata mégis oda 
fog vezetni, hogy tűhegyük magunkat a részlet 
kérdéseken s a nagyobb tél ik elérése érdeké
ben végrehajtsuk a bankegycsitést.

KÁDÁR GUSZTÁV

■ Magyar Leszámitolóbank Igazgatója ezeket 
mondotta:

— A bankfúziónak nálunk szükségessége 
nincs. Elsősorban is azért, mert a mngyar pénz
intézeteknek, bankeknak, takarékpénztáraknak 
nemcsak a nagymezeteknek, de a kisebl>eknck 
is teljes a mobilitása. Intézeteink rendelkeznek 
a szükséges tőkékkel s éppen azért, mert a 
múltban is mindenkor óvatos üzleti politikát 
gyakoroltak, most a válságos gazdasági időkben 
is kellőképpen megállják helyüket, rendelkez
nek még az inflációs időkből átmentett túrta 
lékokkai. Ne feledjük el, hogy a mi intézeteink 
sohasem hágták át a rezsik bizonyos színvona
lát. vigyáztak a saját és az idegen tőkék ará
nyára s ez a körülmény megfelelő bázist nyújt 
számukra, hogv a nehéz, sőt kritikus gazdasági 
helyzetben kitartva továbbra is megfelelő ön
álló tevékenységet fejtsenek ki. Ilyen körülmé
nyek között tehát

nálunk a fúzióra szükség nincsen.

HALÁSZ MANÓ
a Mngyar Általános Takarékpénztár ügyv. igaz 
gatója igy nyilatkozott:

— Ha összehasonlítást teszünk a magyar ve
zető pénzintézetek é' az osztrák vezető pénzin
tézetek között, ha átvizsgáljuk a nagy budapesti 
és a nagv bécsi bankok kimutatásait a azt néz 
zük. hogy mit mutat k1 Bécs bankjainak és ez
zel szemben Budapest bankjainak adós- és hi
telező számlája, úgy ez az összehasonlítás jelen
tékeny mértékben a mi pénzintézeteink javára 
dől el Kitűnik, hogy

sokkal jobban fundálfak, megfelelőbb üzlet 
vltcll politikát gyakoroltak, jóval kisebb 
költséggel, rezsivel tartották fenn magukat

Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank R. T. ■
Budapest, V., Dorottya-utca 6. sz. j

Magyar Általános 
Takarékpénztár RT.

Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 8110
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pénzintézetek egybeolvadásáról
a mi Intézeteink, mint az osztrák intézetek. 
Ezek a körülmények nagy mértékben játszottak 
közre abban, hogv Ausztriában nagymérvű 
bankösszcomlások történhettek a múltban, mig 
nálunk ilyesmiről beszélni nem lehet. Ausztriá
ban tehát indokoltnak látszik bizonyos fúzió- 
szükségesség,

míg nálunk ez nem indokolt.

Ott a lisztviselőfizetések tulmagasak, s Igy ott 
sokat jelent a fúzióból előálló költségapautás. 
Nálunk az intézetek nem dotálták túl tisztvise
lőiket, a meglévő munkaerők ki vannak hasz
nálva, igy tehát ez a körülmény sem teszi in
dokolttá fúziók keresztülvitelét.

— Tudnának-e több hitelt szerezni intéze
teink, ha fúziók történnének? Erre a kérdésre 
nagyon egyszerű a válasz: nem. Nem pedig 
azért, mert azok a hitelezők amelyeket külön- 
külön megszereznek pénzintézeteink, több 
bank, illetőleg intézet fuzionálása esetén a ma
gúk teljes összegében meg sem lennének szerez
hetők, sőt egészen bizonyos, hogy a bankok 
egybeolvasztása esetén nem tudnák elérni azo
kat n kölcsönösszegeket, amelyeket igy, külön- 
külön meg tudnak szerezni bankjaink s inté
zeteink.

SZIKRA KÁROLY

a Magyar Általános Ingatlanbank Rt. igazgatója 
a következőkben fejtette ki véleményét:

— Arra a kérdésre, hogy szükséges-e a fúzió, 
vagy sem, igy hirtelen, egy interjú keretében 
válaszolni nem lehet. Inkább úgy lehetne fel
tenni a kérdést, időszerfí-e ma bankfúzió ke 
resztühdtele, vagy sem. Erre megvan a konkrét 
válaszom: éppen a mai gazdasági viszonyoknál 
fogva

a bankfúzió keresztülvitele nem lehet Idő
szerű.

Ma, amikor nagy a munkanélküliség, bankok é- 
takarékpénztárak egyesítése esetén csak foko 
zódnék az állástalanok, munkanélküliek száma, 
már pedig eminens nemzetgazdasági érdek is 
kívánja, hogy semmiféle olyan akciót, amely 
a munkáHanságot növeli, végre ne hajtsunk. 
Ha majd megoldódott a munkanélküliség pro
blémája, lehet beszélni arról, hogy kell-e fúzió, 
vagy sem

— A fúzió végeredményében olcsóbbodást 
kell, hogy jelentsen s ennek a célnak az érdé 
kében esetleg a teljesen azonos munkaprogramé 
intézetek hajthatnak végre egymásközt egyesi 
tést, de ismétlem csakis az egymással konkur 
ráló bankok, vagv takarékpénztárak,

a versenytársak között jöhet létre Ily 
fuvló.

Az elképzelhetetlen, hogy egy nagy bank egye 
süljön egy kis takarékpénztárral, vagy akár egv 
takarékpénztár egy bankkal, mart hiszen mind
egyik intézet részvényesei mást várnak az illető 
intézet prosperitásából, mást vár egy bank rész 
vényese a banktevékenységtől, mint egy taka
rékpénztár részvényeinek tulajdonosa annal- 
működésétől. Az egyik banknak merőben má* 
a programja, az üzletviteli politikája, mint n 
másiké, hogy lehel alárendelni az egyiket r 
másiknak, hogyan fuzionálhat például olyat 
bnnk. amely főképpen ipari jellegű tevékenysé
get folytat, olyannal, amelynek működése ki 
zárja ipari vállalatok tőkeellátásának intézését 
És végül: a személyi kérdés. Ki legyen a fuzio
nált intézetnek vezérigazgatója s kik tegyenek 
ügyvezető igazgatói. Ez azonban már nem köz 
gazdasági probléma s igy ennek a megvitatása 
már nem is tartozik ile

KÖZLEK EDfiSI ÉS IPARI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
non A PEST,
V., i.ipAt-körvt
TFI.FFOW: A VT. ssi-oe.
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6-18 havi részletfizetésre is kaphatók.
Ismertető füzeteket készséggel küldaz

Egyesüli izzólámpa és Villamossági R.-T., Újpest 4.
PEST VÁRMEGYE SZEGÉNYSÉGE - 

egy valorizációs pör aktáiban
fest megye törvényhatósága azzal védekezik egy valorizációs pörben, 
’Ogy a vagyona papirkoronában és hadikölcsönben elveszett és Pest 

megye közönségének egyetlen vagyona a megyeháza
Rendkívül érdekes valorizációs perben itélke- 

<11 a napokban a bíróság Az ügy érdekességét 
őkép az adja meg, hogy

a valorizációs per alperese: Pest vármegye 
közönsége.

Harminc esztendővel ezelőtt egy budapesti tég
lagyár szerződést kötött Pestvármegyével és 
328.600 koronáért elvállalta a budapcst—zimo- 
nyi törvényhatósági ut 610 méter hosszú utsza 
kaszának keramittal való burkolását. A szerző
ié* szerint Pest vármegye törvényhatóságának 

ötven éven át évi 6572 koronás részletek
ben kellett volna kifizetni az összeget.

:899-től 1918-ig rendesen fizették is a részletet, 
•kkor azonban beszüntették a fizetést és a hát- 
•alékos összeget öt év múlva,

1923-ban elértéktelenedett papirkoronában 
utalták át a vállalathoz.

\ téglagyár pert inditott a vármegye ellen és 
százszázalékos valorizációt kért. A valorizáció

AUTéNAPLÓ
)( Hóláncok csörömpölnek a dunai hidakon 

.ilfuló automobilokon. A pesti automobilisták 
korán és alaposan kihasználják a tél örömeit, 
nennek gépkocsijaikon ki a havas hegyekbe. A 
hóláncos automobilok simán törnek fel a he- 
»yes utón s viszik magukkal a sí-felszerelése
ket. Esztendők óla mindnagyobb a sikultusz 
Budapesten s lesz idő, hogy miniatűr San Mo- 
ritz-ot építenek a havas Budán. Az egészséges 
■portok, mint minden kulturális dolog, szoros 
kapcsolatban állanak az automobilizmussal. Az 
Idei tél is sok barátot szerez majd az automo- 
bilnak.

)( A Királyi Magyar Automobil Club verseny- 
izabályszerkeszlö bizottsága minden kedden 
délután 6 órakor tartja üléseit a klub helyisé- 
gében A KMAC ezúton is felhívja a bizottsági 
.ngokat, hogy a heti üléseken feltétlenül meg
jelenni szíveskedjenek.

)( A főváros most szándékozik rendezni a 
benzinkut-engedélyek kérdését. A fejlődő fővá
rosunk érdekeit kell legelőször szemmeltarlani, 
ami azt jelenti, hogy az automobilizmus köve
telményeinek megfelelően, olyan komoly ke
zekben kell a benzinkut-engedélyeket ki
helyezni, akik régi szakértelemmel, igazolt meg 
bizhatósággal és kiépített gazdasági erejükkel s 
nem utolsósorban rátermettségükkel hivatottak 
arra, hogy a mind nagyobb számú gépkocsikat 
az egyes állomásokon benzinnel elláthassák.

Irúnyjelzök, automatikus kikap
csolókészülékek, speciális hátsó* 
lámnák, figyelötükrök, hit tő ín 
karók, hóláncok, autókályhák, 
hűtőfolyadékok, dús választék

ban legolcsóbban

NAGY JÓZSEF
Bpest, AndrAssy-ut 34. lel. . 221-B7 2815-63

)( Január lén lép életbe az uj közlekedési 
rendelet, amely előírja, hogy az nulószámtáblán 
a világító berendezés ne a sofőr ülésénél legyen 
eloltható, hanem csupán a számtábla melleit 
elhelyezett lámpán közvetlenül.

földhitel/^
BÜDRPEST
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szükségességét azzal Indokolták, hogy a kera- 
miltal burkolt ut ingatlannak tekintendő, már 
pedig az ingatlan vételárából származó követe- 
lés a törvényhatósággal szemben is valorizál
ható. A vármegye a kereset elutasítását kérte, 
mert

a kérdéses útszakasz nem közforgalmi ni, 
de nem is telekkönyvezett terület 

és igy magánjogi per és eljárás tárgya nem le
het. A valorizáció mérve ellen is tiltakozott a 
vármegye. A törvényhatóság állítása szerint,

a vármegye semmit sem mentett át a há
ború előtti vagyonából, készpénze és hadi- 
kölcsönclnilctel elértéktelenedtek éa egyet

len vagyon a megyeháza.
A bíróság elutasítói ta a téglagyár keresetét az
zal, hogy az útépítésből és anyagok szolgáltató- 

1 sából eredő követelést nem lehet az ingatlan vé- 
I felárának fogalma alá vonni és ezért a tör
vényhatósággal szemben nincs helye a valorizá
ciónak.

)( A Királyi Magyar Automobil Club igazga
tósága a KMAC sporttitkári teendőinek elvégzé
sével Petrovich Vidort. a népszerű fiatal autó
versenyzőt bízta meg. Petrovich Vidort azért ta
lálták alkalmasnak a jelentős tisztség betölté
sére. mert elsőrendű szakember, sziwel-lélekkel 
rátermett automobilista, aki széles látókörre 
lett szert több esztendei külföldi tanulmányútja 
során. Petrovich január Lén foglalja el uj tit
kári állását a KMAC-nál.

)( Az ünnepek miatt január 8-án tartja meg 
legközelebbi klubvacsoráját a Királyi Magyar 
Automobil Club.

ssfe íffiiii) csepp 
NVlnf-GHVi*! 
Eredmény: Dugbltyuk és szelepek olajozva hűtve, 
tömitve. Az elégés erőteljes, kopogásmentes és ma- 
radványnélkűli. Ar elajkorom feloldása és tökéletes 
eltávolítása, f'zembizlonság. megtf.karitás javítások
ban. azonnali könnyű indítás a legnagyobb hi

degben is atb.
Kapható minden aulósz.nkOr.letben

Importőr; LÁNC. LÁSZLÓ Budapest, VI.. Lázár-n. 13. 
Telefon- 185—89

)( Az autómotor üzemzavarainak okai. Az 
autómotornál észlelt üzemzavarokat, a legutolsó 
angol statisztika szerint, legnagyobbrészt a du
gattyúk és szelepek okozzák, minthogy ezek 
legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A 
Wing-Oil, felülről kenő olaj, a tüzelőanyagban 
lényeges javulást idéz elő. A különleges eljárás
sal kezelt, kiválóan nemes ásványi anyagokból 
előállitott felsőolajat egyszerűen a hordókba, 
vagy lanklelcpckbe, vagy pedig kényelmesen 
kezelhető kisebb csomagolásokból egyszerűen 
a jármű benzintnrtányába öntik, ahol az azzal 
nyomban önmagától tökéletesen egyesül. Ami
dőn n gázkeverék belekerül a robbanótérbe, 
abból állandóan apró, friss olnjrészecskék vál
nak le, azok az összes fémrészekre barmatszc- 
riien lecsapódnak és ilyen módon kenik, hütik 
és tömitik a dugattyúkat és szelepeket. A 
Wing-Oil a könnyű tüzelőanyagok kompresszió
ját emeli a szárazon elégő mint például alko- 
holtarlnlmu tüzelőanyagok hátrányait kiküszö
böli. Másodrendű tüzelőanyagok energiáját s 
azoknak tisztán való elégetését elősegíti

BARlU.il
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SI’OKT
Újpest második egyiptomi 

meccsén tönkreverte 
Alexandria válogatottjait

Újpest—Á lexandna
Alexandria, december 29.

A lila-fehérek’ pénteki 2:1 arányú győ
zelme után fokozott érdeklődés nyilvánult 
meg a csapat iránt. Újpest ezúttal is komplett 
összeállításban vette fel a küzdelmet s szen
zációs csatárjáték után imponáló fölénnyel

„Nem akarjuk a Bíró- 
testület autonómiáját 

felszippantani!**
Összefogási!... Fegye’met!... Nincs semmi bajunka Test
nevelést Tanáccsal! A parancsnoki hídon ál’ónak szembe 

kell nézni a támadások pergőlüzével
— mondja a magyar labdarúgás vezére a 

Hétfői Naplónak adott újévi nyilatkozatában
Az eljövendő ujesztendő labdarugósportjának I mérkőzéseink pedig gerincét képezik a szövet 

mozgalmassága, eseményekben dús volta felül-1 ség nemzetközi érintkezésének. Hogy mit vá-mozgalmassága, eseményekben dús volta felül
múlja előreláthatóan az elmúlt éveket. A közel 
30 esztendős MLSz. még nem állt ily hatalmas 
feladatok megoldása előtt, mint éppen most. A 
Középeurópai Kupa mellé megszerezhetjük a 
legértékesebb világtrofeút: az Európai Kupát! 
A döntő meccset az olaszokkal vívjuk. Azon
kívül Ausztria, Csehország, Svájc, Németország 
és Spanyolország válogatottjaival találkozunk. 
Budapesten lesz a futball-világszövclségnek, a 
FIFÁ-nak a kongresszusa. A kis Magyarország 
nagyszerű futballsportjával ismét a világsporl 
érdeklődésének a központjába kerül. Aztán van 
nak érdekes belső problémák is, melyek meg
oldásra várna'- ..

A viharos ócsztendő kapui lassan bezárulnak 
s a legnépszerűbb sportág tízezreit most az ér
dekli, hogy mit várhat az újtól. Erre a kér
désre feleletet adni Zsarnóczay János a leg- 
hivatottabb. ö az egykori rettegett aktív játé
kos, a kérlelhetetlen futballhiró, az amatőr
szövetség elnöke az MLSz. ügyvezető társ
elnöke, az OTT reprezentáns futballdctegátus- 
jelöltje az igazság őre, a jogtalanságok osloro- 
zója, a mindenre kiterjedő flgyelmcsségü, óriási 
munkaképességű ember. Zseniális. Markáns tí
pus. Karakter

ö az, aki azt szeretné, hogy a nap ne huszon
négy órából, hanem legalább harmincból állana, 
mert akkor privát dolgaira is jutna idej

ekkor is csak talán . .. Mert mint futballnyel- 
ven mondani szokták: „mellékfoglalkozása is 
van". A beígért interjút is a budai Auguszt- 
cukrászdában rögtönzött uzsonnakávé szürcsö- 
lése közben teljesíti, öt perce van csupán ...

— Tessék kérdezni, s majd én felelek, — 
mondja. S a rapszódlkus kérdés-pergötüzben a 
következő határozott válaszokat adja:

— Befelé, remélem, sikerül megteremteni azt
• légkört, mely előfeltétele a felfelé törő ma
gyar labdarúgás érdekében a köz minden mun
kása által kifejteit erőfeszítés sikerének.

Egy nagy összefogást remélek, amely lehe
tővé tenné ■ köz érdekében lévő céloknak 
együttes akaratiul történd megközelítéséi.

—- Kifelé a nemzetek közötti és nemzetközi 
llkerek folytatását remélem, az Európai Kupa 
megszerzésére gondolva, s a júniusi FIFA- 
kongresszusra, mely mindkettő hivatva vnn ta
núságot tenni a tőle várt egyszerű propagandán 
túl ékes bizonyságául élnlakarásunknak, nem
létünk kultúrája és annak értékes résre: ma
gas sportkulturánk mellett.

— A szövetség nemzetközi programja nz 
1980-as évben első pillanatra túlzsúfoltnak lát
szik. Ennek oka a Svájccal szemben hosszú 
évekkel erelőltről reánk hárult kötelezettség 
teljesítése s egyben a magyar szövetség obligá- 
dója, hegy a júniusi FIFA kongresszusra a 
Budapesten egybegyülő közel harminc nemzet 
képviselőjének attrakciót nyújtson. A németek
kel lekötött őszi mérkőzés a bojkott elleni fal
törő kos szerepét van hivatva betölteni, többi

válogatott 6:1 (2:0)
hat gólt juttatott a nagyszerűen játszó 

egyiptomiak kapujába.

A csapat legjobb része a csatársor volt. 
Stofftán, Auer, és P. Szabó osztoztak a gólo
kon.

:g nemzetközi érintkezésének. Hogy mit vá
rok e mérkőzésektől?

Egyesült akarást, összefogást, fegyelmet, a 
a nemzeti célok és gondolatok belső átérzé- 

séből és átéléséből fakadó lelkesedést
és akkor a poklok kapui sem vehetnek erőt 
rajtunk.

— A FIFA-kongresszus előkészítésére bizott
ságot küldött ki a szövetség elnöksége Fischer 
Mór, a szövetség nemzetközi bizottságának el
nöke, a FIFA alelnöke vezetésével, s ez egyben 
biztosiléka annak, hogy a kongresszus Ugyan
úgy mintaképül fog szolgálhatni hasonló kon
gresszusoknak. mint a Budapesten cgyizben 
már megrendezett kongresszus. A program 
most van kidolgozás alatt, s arról természet
szerűleg idejekorán tájékoztatni fogjuk a sajtói 
s rajta keresztül a közvéleményt.

— A Birótcsliilet ügyei, értve a belső ügye
ket, mint szövetségi ügyvezető, csak annyiban 
érdekelhetnek, vájjon eleget tesz-e a körteiben 
vállalt kötelezettségeinek, igen-e vagy nemf A 
BT belső ügyei egyébként ily minőségemben 
nem érdekelnek Természetes azonban, hogy 
úgyis mint a testület tagja, de azért is, mert 
évek óta hirdetem, hogy a magyar labdarúgás 
sok megoldott kérdése után nem hanyagolható 
el az egyik legégetőbb dolog, a birókérdés el
intézése sem. Tudom, látom, hogy a bírói mű
ködésen pillanatnyi diszpozíciók, mérkőzések, 
bajnokságok, kiesések, szóval egyesületi élet
érdekek dőlhetnek el. Élénk figyelemmel kísé
rem a BT működését, s annak úgyszólván min
den mozzanatáról Informálva vagyok.

Tévednek azok, akik azt hirdetik, hogy 
mindenképpen a BT autonómiáját kívánjuk 
megszüntetni, sőt továbbmenűleg a IIT-I 
magát kívánnék n szövetségbe felszippan

tani. Nein. Határozottan nem!
De viszont a BT mint olyan, nem lehet öncél, 
hanem a magvar labdarúgásnak nz n szerve, 
amely a biróképzést, nevelést, továbbképzést, 
ellenőrzést van hivatva, de kötelezve is ugy 
megoldani, hogy az kifogástalanul feleljen meg 
a labdarúgás érdekeinek. Az autonómia nem
csak jogosít hanem a köz érdekében elsősor
ban kötelez. Teljes bizalommal viseltetünk a BT 
mai elnöke és programja Iránt, s amikor őt 
barátaimmal maradásra igyekszünk bírni, ugy 
hiszem, a labdarúgás érdekeit szolgáljuk.

(A szövetségi kapitány személyét ért támndá 
sokról ml a véleménye?)

— Mindenkinek, aki n fórumon áll, köteles
sége állni egyben a kritikát is, legyen nz akár 
objektív, akár nem. Kötelessége egyben a kri
tikákból helyes meglátással kivonni azt, amit 
meggyőződése szerint a köz érdekében helyesen 
használhat fel. Annak, aki válságos Időkben 
nem állja a kritikát, nincs helye a parancsnoki 
hídon. Sohase kutassuk a támadások esetleges 
hátsó indító okait, de szigorú önkritikával 
használjuk fel a minden kritikában bent levő

bemutatja csütörtökön a

Corvin Szinház

Őserdők félelmes csendjét, vadállatok 
borzalmas üvöltését érzékelteti meg 

a leggrandtózusabb film, a

SYMBfi
Kamara

— ha ez csak százalékosan van is benne — 
objektív gondolatokat.

Ez az elgondolás és egyben meggyőződés 
teszi feleslegessé, hogy a szövetségi kapi
tányt ért támadásokkal a szövetség elnök

sége, mint Ilyenekkel foglalkozzék.
Egyébként a szövetségi kapitányi tiszt az, amely 
az általa irányított ügykör mindenekfeletti 
pontosságánál fogva nenysak a legszélesebb te
ret nyújtja a kritikára, hanem kell is, éppen 
az érdekeknél fogva, melyek ehhez a tiszthez 
fűződnek, hogy a közvélemény — melyet a 
snjtó képvisel — legszigorúbb ellenőrzése alatt 
álljon

(Gyakran tendenciózusan elferdített hírek 
látnak külföldi lapokban napvilágot. Várható-e 
valami reform e téren?)

— A külföld helyes informálásának kérdése 
esetleges sajtóbizottság utján ismételten foglal- 
korláttá a szövetség elnökségét s e kérdésben 
a saltá képviselőinek bevonásával megtartandó 
értekezlet után fog véglegesen határozni az 
MLSz.

(Mit szól a főiskolai kérdéshez?)
— Az MLSz.-ben és alszövelségciben nincs 

főiskolai kérdés. A főiskolai egyesületek ugyan
olyan jogú tagjai a szövetségnek, mint a többi 
egyesületek s minden súrlódás nélküli, sőt 
benső s barátságos összeköttetésünk mindenkor 
a főiskolai sportszövetséggel.

(Az OTT-ra Irányítjuk figyelmét.)
— Az OTT a legnagyobb szeretettel és meg

értéssel támogatta az MLSz.-nek az adók és 
segélyek ügvéhen előterjesztett kérelmét, amiért 
a labdarugólársadalom köszönettel is adózik. 
A szétválasztás óta nem volt ügy, melyben 
visszautasításra találtunk, volna, s ha a jelen 
pillanatban

az OTT átirattal knnc<o!atbnn. az Ismeri 
cseh ügyben feszültséget is szimatolnak a 
r.|őlértesllltc’»**,  semmi okom sincs e pilla
natban az MLSz. és felügyeleti hatósága 
közötti jóvlszonynnk akár gyengüléséről Is 

beszélni.
Teljes bizalommal vagyunk az OTT iránt, ha 
,'dott esetben álláspontunk nem kongruál is tel
jesen.

(Van-e remény a proletáregyesületek segélye
zésére?)

— Az e kérdésben foglaltak szorosan össze
függnek az ország gazdasági helyzetével. Ugy 
az országos szövetség, mint az elnökletem alatt 
álló BLASz. mindent megtesznek nz egyesületek 
támogatósára és én 
látszat 
n

minden szerénytelenség! 
oda 

a legnehezebb időkben is
ellenére igenis, büszkén állítom 

BLASz.-t, mely ..............................   '

Bély Miklós az abszolút győztese 
a szezon elsc

Az egész héten szállingózó hó az utcákon ha
mar elolvadt, vagy eltakarították s n robotoló 
pesti polgárnak fogalma sincs arról, hogv a 
budai hegyekben már komoly tél van. A Sváb
hegyen és a Jánoshegycn bezzeg nincs egy 
talpalatnyi hely sem, melyet be ne födött 
volna a szűzies fehér lepel. Hótenger min
denütt. Az évszázados hatalmas fáknak csak 
a törzsei tarkállanak, a felső ágak s a meg
maradt száraz lombok szinte roskadnak a hó
tól. A fenvőfák nyújtják mégis a legfeslőibb 
képet... Béggel nyolc órakor mór százával 
várakoznak a sf-sporf hívei a fogaskerekű vasul 
végállomásán. Férfiak és nők vegyesen. Nyüzs
gő, zsibongó tömeg A sítalpak s a kormányzó 
botok gondosan összekötve a villáikon. Mind
egyiknél elemózsiás tarisznya. Amint felérünk a 
kipusztult Normafát megörökítő táblához, egy
szerre megelevenedik előttünk egész festői 
táj Lassan kisüt a nap. Arany sugarai áttörik 
a reggeli ködfátyolt s a hegyek szivárvány
színeket tükröznek vissza. Háromszáz méterre 
a milliós város felett vagyunk, amelynek csak 
halvány skicckonlurjal látszanak ... Az Anna- 
kápolna melletti meredek lejtőn a síelők óriási 
raja siklik egymást követve a mélységbe. Akik 
már leértek, azok lassan bandukolnak vissza 
a hegyre, hogy ismét átadják magukat annak 
a rövid élvezetnek, amellyel a lesiklás öröme 
jár. Vannak köztük egészen kezdők is. Bük 
nak, hemperegnek a hóvaftában, de nincs 
baj.. A nők is férfinadrágban vannak Álta
lában ők sokkal többet bukdácsolnak, mint a 
férfiak. Kedves kacagással örvendenek, ha pór 
métert sikerül bukfencezés nélkül siklaniok. 
Ruzsmentes arcukat pozsgásra csípi a jános
hegyi szél. Sikkesek, 
ez az élet...

Kissé távolabb egy 
Kovács-féle vendéglő 
versenyének a résztvevői. A jeles budai klub 
nevéhez fűződik az idei első sí verseny megren
dezése. Féltiz tájban van a start A 34 nevező 
közül buszonketten indultak el n különböző ka
tegóriában Köztük Szepes Béla is, aki csuk a 
napokban jött haza hosszú külföldi tanulmány- 
útjáról. Még nincs tréningben, s igy nem csoda, 
ha negyedik lelt. A versenyzők általában nagy

bájosak. Ez az egészség,

komolyabb csoport All n 
előtt. Ezek a BBTE sí-

Szilveszter
GunMtii!

aaiierí sz&ieo
összes éttermeiben

Sztlve zterl vacsora
(Menü 7 - vagy étlap szerinti étkezéa) 

Berkes B6la tnuzs kát

A iHáruSnijcscrnoliljan 
és a Tétikeriüen

i-onatre azz-band zeneje mellett nAvéhAz jellegű 
fogyasztás (4 i.engös consomma los égjék aiaolán) 

kikeli Éi Grmfiöen 
í hangulatos Szilveszter-est

Zongora
I Asr.tnlokat tanácsos (óelöre megrendelni

megtalálta a módját annak, hogy szegény'egye
sületeinek támogatásával sportolási lehetőséget, 
életet nyújtson. A vidéki aiszövetségek fokozott 
támogatása nz utóbbi esztendőkben indult meg, 
ugy hogv most már ők is abban a helyzetben 
vannak, hogy egyleteiket támogathassák.

— Nehéz idők jönnek, talán nehezebbek, mint 
az elmúlt idők voltak, s csak az önzetlenül tör
ténő erőösszefogás mentheti át a ma értékeit a 
holnapnak, őrizheti meg a mull tőkéjét a jövő
nek. Hiszem, hogy megtaláljuk mindig a helyes 
utat, mely kifelé vezet a mai idők szomorú 
perspektíváiból.

♦
Letelt az őt perc. A határozott, markáns arc

ról az optimizmus egy-egy pillanatra elsimí
totta a redöket, de a mérhetetlen gond, a fele
lősség tudata, h jövőért való aggódás állandó 
nyomai ott ülnek a komor vezért arcon. Sok 
ellensége van Zsarnóczaynak is, sokan támad
ják . . De ő parancsnoki hídon van s tudja 
kötelességét

G. L.

mp. 6. Har-

siversenyének
ambícióval készülnek az idei versenyekre. A 
mostan* * tizcentimétcres hó még nem nagyon 
konveniá) nekik, de a jól csúszó porhóval be
vont pálya azért tetszett mindegyiknek.

A jól megrendezett verseny nliszolut győz
tese Bély Miklós tanár, a Sí-Szövetség fő

titkára lett.
aki egy teljes másodperccel előzte meg a má
sodiknak befutót. A részletes eredmények a 
következők:

I. osztóig (táv 1500 m ): 1. Szendey András 
(MSK) 1 perc 43 mp. 2. Szepes Béla (MAC) 
1 perc 44 mp.

II. osztály (táv 1500 m): 1 Béig Miklós
(BBTE) 1 perc 38 mp 2 Glalz Eri. h (BBTE) 
1 p 39 mp. 3. Mczey Ferenc (BBTE) 1 p. 
58 mp. 4 Slohnuser József (MTE) 2 p 04 mp. 
5 Raum László (BBTE) 2 p. 09 
gittay Géza (BBTE) 2 p. 21 mp.

Szenior-csoport (táv 1500 m ): 
Gyula (BBTp) 2 perc 31 mp.

Ifjúsági csoport (10—18 évig): 
Almos (Toldy-reál) I perc. 2. 
(Toldy-reál) 1 p. 3 mp. " ~
(Toldy-reál) 1 p. 10 mp. 
(Toldy-reál) 1 p. 23 mp.

Abszolút eredmények: 1.
1 perc 38 mp 2. Glatz Erich (BBTE) 1 p. 39 
mp. 3. Szendey András (MSK) 1 p. 43 mp. 
4. Szepes Béla (MAC) 1 p. 44 mp 5. Balatoni 
Levente (MAC) 1 p. 48 mp. Két versenyzőt a 
zsűri diszkvalifikált

A verseny lezajlása után a még nem teljesen 
kész ugrósáncról néhány versenyző próbaugrást 
végzett. Szepes Béla itt szuverén fölénnyel ab
szolválta a szebbnél-szebb ugrásokat s bár még 
Iréningjének legelején tart, pompás kondíciója 
arra enged következtetni, hogy hamarosan eléri 
szokott rekordformójót.

1. Csekey

t. Tassonyi 
Kőrist Imre 

Csombay Dezső 
Jancovius Béla

3.
4.

Bély Miklós (BBTE)

TOMISAM



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1929 december 39'.

Az MHC győzelme 
a tátrai jéghokbitornán

Ijtátrafüred, december 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Ma kezdődőit meg a tátrai jékhokkitoma, 
amelyen magyar részről az MHC állt starthoz. 
Első meccsén a BC Junghunzlau csapatával 
mérkőzött az MHC s azt gr. Révay, Teleky, 
MárfTy és gr. Bell.len góljaival 4:0 (1:0, 2:0, 
1:0) fölényesen legyőzte.

A többi mérkőzés közül kiemelkedik a prágai 
Slavia 10:0-ás győzelme, amelyet Beszterce
bánya ellen ért el.

Az Orgonista—Szalay-pár 
nyerte az első páros mű

korcsolyázó versenyt
Vadas a férfi, Levifzky Piri a högy- 

▼ersenyzfik legjobbja — Wintner nyerte 
az 500 méteres versenyt — A BKE 

4:2-re győzött az FTC ellen
Az idei szezon első szenior műkorcsolyázó és 

harmadik gyorskorcsolyázó versenyét rendezte 
meg tegnap a BKE. Különösen n műkorcso
lyázó versenyt kisérte nagy érdeklődés, a meg
állapíthatjuk, hogy

a műkorcsolyázók bemutatkozása minden 
tekintetben kielégítette a várakozást.

Különösen az Orgonista—Szalag-pór rngad- 
tatta gyakran tapsra n közönséget, s egyhangú
lag az a meggyőződés alakult ki, hogy

a bécsi bajnokságban. — feltéve, hogy a 
bírák elfogulatlanok lesznek — az Orgo
nista—Szalay-párnak az első helyen kell 

végeznie!
Kora délelőtt, helyesebben mondva, reggel 

került lefutásra az 500 méteres gyorskorcso
lyázó verseny, amelynél azonban a Davosba 
készülő korcsolyázóink — igy Eötvösön kivül 
Kauser, Kimmcrling és Erdélyi — távolmarad
tak. így az ő távoliélükben Wintner nyerte a 
versenyt a nagyon feljavult Vidával szemben.

A II osztályú 1500 méteres versenyben Pa- 
taky aratott szép győzelmet.

Eredmények:
500 méteres verseny: 1. Wintner, 50 mp. 

2. Vida, 50.3 mp. 3. Blazsejovszky, 50.7 mp. 
4. Sehneller, 51 mp.

1500 m. II. o.: 1. Pataky, 2 : 47.3 mp. 2. Sógor, 
2:48.3 mp 3. Vita 2:49.1 mp. 4. Blazse
jovszky, 2 : 50 mp.

M fi korcsoly ózó-verseng
Férfi egyet: 1. Vadas. 2. Szendrő. 3. Hajós. 
Nő/ egyes: 1. Leóitzky Piroska. 2. Tóth Silvia. 

3 Nyilas Vilma.
Páros: I. Orgonista—Szalay. 2. Phillipovils— 

Diliinger. 3. Roller—Szollás.
♦

A gyorskorcsolyázó-, majd a műkorcsolyázó
verseny miatt mindössze egyetlen jéghokki- 
mérkőzés volt tegnap. Ezt a BKE és n Minder 
rel megerősített FTC vívta meg Az FTC bebi
zonyította, hogy a karácsonyi körmérkőzésen 
mutatott jó formája nem o véletlen müve volt s 

teljesen egyenrangú ellenfele volt a nem 
teljes erővel Játszó és erősen tartalékos

BKE-nek.
Eredmény:

BKE—FTC 4:2 (111, 3:0, 0:1).
Weiner szerezte meg az első gólt a 3. perc

ben, amit a hnrmad végén szép lefutás után 
Minder egyenlített ki.

A második harmadban a BKE nagy fölénybe 
kerül, s Krempels már az első percben gólt ért 
el, majd szép összjálék után Ábel ütötte a har
madik BKE-gólt. Rögtön utána Weinernek van 
nagy helyzete, de üres kapu mellé lő. A 9. perc
ben azonban a kifutó knpus mellett már nem 
hibázza el a kaput (4:1).

A harmadik harmadban a BKE már nem 
erőlteti a játékot, s az FTC Minaer vezetésével 
sok szép támadást vezet, de a BKE jól védeke
zik. A 15. percben azután Minder egyedül le
fut, s Heinrich mellett az FTC második gólját 
lövi (4:2).

Internacionális események 
a davosi jégen

Davos, december 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) Tegnap folytatódtak a Spengler-kupáért 
vivőt! jéghokki-küzdelmek , amelyek során a 
tavalyi kupagyőztes, a Berliner Schlittschuh 
C|ub a H. C. Davos I. ellen 1:5 arányban 
alulmaradt.

Az Oxford-Canadlans csapata az A- H. C. 
Zürich ellen fölényesen 7 : 1 arányban győzött.

Duha Jenő nyerte a 
rendőrtiszti vivóversenyt 

Vasárnap rendezte meg a rendőrség a har
madszor kiirt Szalay-vándordijas vivóversenyt. 
A nagy számban megjelent előkelő közönség 
soraiban ott láttuk Scitovszky Béla belügymi
nisztert, hsckutz Aurél államtitkárt, Bezcgh- 
Huszágh Miklós főkapitányt, Andréka Károly 
főkapitány-helyettest stb.

A verseny eredménye: 1. Duha Jenő 8 győ
zelem. 2. Dingfelder Imre 7 győzelem. 3. Eckl 
Viktor 7 győzelem. 4. Dr. Fejér Albert 6 győ
zelem.

X A síelés rlőlrénlngjét tárgyalja a „Száraz 
sí-tréning" cimü füzet, amely a Testnevelés- 
Sport könyvtárának 2-ik számaként most hagyta 
e| a sajtót. A megvár sportirodalomban egyedül
álló kézikönyv bőséges képanyaggal magya
rázza a száj-nzon végzendő sí-tréningmunka fon
tosabb gyakorlatait. A münvomópapiron meg- 
jelent értékes füzetet az ismert versenysíelő, 
Rély Miklós, a si szövetség főtitkára Irta,

A Bástyát súlyos vereség érte Triesztben
US 7riestina—Bástya 5:1 (3:0)
Trieszt, december 29. I összeroppant s nem tudta megakadályozni, a 

(A Hétfői Napló tudósitójának telefónjelen- rendkívül durva ellenfél gólratörö játékát. 
'été.) At utazásoktól fáradt csapatunk teljes*** | Egyetlen gólunkat Korony lőtte.

Moldenhauer németbirodalmi fenníszbajnok vasárnap 
éjjel autószerencsétlenség következtében meghalt

Berlin, december 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hans Molden- 

hauer német teniszbajnokot szombatról vasár
napra virrndó éjjel Grünewaldban halálos autó
szerencsétlenség érte s anélkül hogy eszméletét 
visszanyerte volna,

vasárnap este hét órakor az achenbacbl 
szanatóriumban klszenvedett.

Halálát a közben beállott agyvérzés idézte elő.

Moldenhauer elvesztésével a német tenisz
sportot érzékeny veszteség érte. Kétizben is 
megnyerte a német birodalmi bajnokságot (1920 
és 1927), azonkívül Aussem Cilivel együtt n ve
gyes páros bajnokságot (1026) és Matej kával 
együtt a fedett pályabajnokságot. Moldenhauer 
Németország Davis Cup-csapatának is kiváló 
tagja volt s az európai zónában a döntő küz
delemig vitte fel Németország színeit. A világ
híres német bajnok mindössze 28 éves volt.

BELGIUM:
SC Brűgge—Racing Gént 1:3. Racing Manir.ís 

—FC Brűgge 0:3. Daring Brüsszel—FC Malines 
6:3. Racing Brüsszel—Barchem Sport 3:1. Royal 
Antwerpen—SC Anderlecht 3:4. Boersoot—St. 
Unión Gilloise 3:1. Standard Lüttiqh—Lierscha 
SK 1:2.

FRANCIAORSZÁG:
O. S. Monlpelier—Eintracbt Frankfurt 2:4. 

Stade és Club Francais tömb. Paris—A. S. Roma 
5:4. C. A. Paris—C. A. S. G. Paris 3:1. A. S. 
Cannese—Pro Vercelli Torino 3:2.

SVÁJC:
Grasshoppers—Yong Fcllows 3:1 (bajnoki). 

Eloile Chaux-de-Fonds—Etoile Carouge 3:2 
(bajnoki). FC Lugano—FC Modena 4:2 (barát
ságos, nemzetközi). FC Luzern—FC Chaux do 
Fonds 0:0 (barátságos).

A tutballsér ülések európai hírű specialistáfa 

húsz év után, ma délután elhagyja 
a Zsidókórházat

Molnár főorvos uf működési területe: a Bródy Adél-kórház, ahová 
betegeit is átköltöztetik — A sérült futballistákat ezután, a Bródy 

Adél-kórházban fogja kezelni
A magyar sporttársadalom őszinte szeretet

tel kíséri Molnár Béla dr. főorvosnak, a fut- 
ballsérülésck európai hírű szaktekintélyének 
működését. Megszámlálhatatlan azoknak a fut
ballistáknak a száma, akiknek munkaképessé
gét, egészségét Molnár főorvos adta vissza. 
Egyetlen szava uj, boldog reményeket fakasz
tott a lelkekben. Meleg atyai szeretettel gon
doskodott fiatal futballista-betegeiről, akik há
lával emlegetik őt.

Molnár főorvost január 1-töl kezdődően a

Bródy Adél-kórház főorvosává választották meg 
és a jeles operatőr

ma délután betegeivel együtt átvonul a 
Bródy Adél-kórliázba.

Itt fogja tovább kezelni a futballista-betege
ket is. Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy 
vele együtt távozik a zsidókórház sebészeti 
osztályáról hűséges munkatársa: Kreisz László 
dr., a magyar sporltársadalom rokonszenves és 
értékes tagja is.

Vasárnapi sporthírek
X Vasárnap délelőtt Jubilált n KÉVE Sport 

Egylet. Alapításának 20 esztendős évfordulóját 
ünnepelte meg tegnap délelőtt a KÉVE Sport 
Egylet. Kevés olyan egyesületünk van, amely 
nagyobb hősiességgel állotta volna az idők 
viharát, mint a jubiláris egyesület, amelynek 
tegnapi jubiláris díszközgyűlésén az úttörők 
társaságában ott láttuk a társegyesülctek kép
viselőit is. Utóbbiak üdvözlő-beszédekben mél
tatták a Jubiláns egyesületnek a fársegyesüle- 
tckkel szemben mindenkor tanúsított koncilliáns 
magatartását. Az ünnepi beszédeket Kemény 
Oszkár elnök és vitéz Karsay József főtitkár 
tartották.

X Kik képviselik n magyar műkorcsolyázókat 
Krymlcában? A BKE műkorcsolyázói közül Le- 
viczky Piri, Benediktné, Wittmann és a Szalay—■ 
Orgonista-pór utaznak Krymicába, miután a 
lengyel rendezöbizottságtól rendkívül szívélyes 
hangú meghívást kaptak.

„Bár csak engedelmeskedtem volna jó szüleimnek 
és ne nyúltam volna labdához" —

mondta Rábl-Rákosi Béla, akit ma délelőtt megoperálnak 
és átszállítanak ma a Bródy-kórházban

ötperces látogatás a zsidókőrház sebészeti 
osztályán, a nagybeteg Rábl-Rákosi Béla beteg
ágyánál. A Halai futballista mór messziről meg
érzi az ő hűséges barátját, az újságírót és nagy 
fájdalmai ellenére boldogan nyújtja lesoványo
dott kezeit:

—- Hála Istennek, túl vagyok az aggodalma
kon. Biztatnak a doktor urak, hogy már nem 
amputálják a lábamat. Hétfőn — sajnos — 
még mcgoperálnak, mert egy tályog nőtt a lá
bamon. Még a hétfői nap folyamán átvisznek 
a Bródy-kórházba, Molnár főorvos ur uj műkö
dési helyére Csak már túl volnék a bajon. Há

rom hónap múlva — ha Isten segít — már 
eltávozhatom Grác mellett fekvő birtokunkra.

— Bár csak engedelmeskedtem volna jó 
szüleimnek és ne nyúltam volna labdához. .. 
Jaj, de éhes vagyok Kedves nővér, nincs va
lami ennivaló? e

A nővér kisiet és egy nagy darab vajaskenyér-- 
rcl tér vissza A nagybeteg futballista jóízűen 
falatozni kezd és mi nem zavarjuk.

♦
Este 9 órakor nyugtalan percei voltak a be

teg futballistának Láza nem volt, de nagy fáj
dalmakról panaszkodott.

A Hungária Nápolyban szenvedte el 
második vereségét 

FC Napolt-Hungária 4:3 (0:1)
Nápoly, december 29. i érdemtelen vereséget szenvedett. A gólokat Ba- 

(A Hétfői Napló távirata.) Fárasztó utazás I rátky (2) és Bihámy lőtték. A közönség lelkesen 
után a sérültekkel teletűzdelt kék fehér csapat ünnepelte mérkőzés után a csapatot.

A ül. kerületiek legyőzték Firenze bajnokcsapatát
III. kér. FC—Fíoreotina 3:2 (1:0)

szükség, hogy gyözedel- 
közül Lengyel kettőt, 

lőtt. Werner egy öngólt

Firenze, december 29. jobb tudásunkra volt
Hittől S’aplő tuiióillófánalc Wr/ón/rf.n-1 Frthlkh'':(A

lése.) Rendkívül erős ellenfelet kaptunk s leg- • vételt.

A Nemzeti gólnélküli döntetlenje Olaszországban
Nemzeti—La Dominante 0:0

(A Hétfői S'apló lud/Mléiáfél.l A pártos bíró . meg bennünket b gyfleelem kivívásában. A esa- 
ás a lulerélyesen játszó ellenfél akadályozóit | pat szép játékával nagy tetszést aratott.

A BSE iolytatja diadalutját 
spanyol földön 

BSE-FC Malaga 3:2 (1:0)
Malaga december 29

CA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Csapatunk pompás játékot mutatott s 
Szűcs, Cseh II. és Kozma góljaival biztosan 
győzött. A közönség nagy ünneplésben részesí
tette a csapatot.

A bécsi csapatok győzelmes hadjárata 
Olaszországban
JUGOSZLÁVIA

Subotica: A serlegmérkőzések a kővetkező 
eredményekkel fejeződtek be; SAND —SMTC 
3:2 (2:1), ZsAK—Sport 4:3 (2:2). A serleg 
győztese tehát a SAND lelt, mig a vignszdijat 
a ZsAK nyerte.

Bclgrád: Jugoslavin-Sibalia (Vinkovci) 14:0 
Í8 :0).

Nnvlsad; NAK—Radnickl 3 : 0 (0:0).

Szakorvosi

AUSZTRIA:
Becs. A karácsonyi körmérkőzéseket tegnap 

Lefejezték. Az utolsó meccseken a WAC 9:3 
(5:1) arányban győzte le a Hakoaht, mig a 
Rapid 6 5 (4:2) arányban verte a Herthát. — 
A Brigittenau a tegnap lezajlott aranyserleg- 

| mérkőzésen 3:2 (1:1) aranyban győzött a
Slovan ellen.

NÉMETORSZÁG:
Berliner SV 92—Südstern 8:1. Minerve 93— 

Concordia Zágráb 4:3. I. FC Nürnberg—VFR 
Heilbronn 7:0. Borussia Neunkirchen—Offen- 
bacher Cickerc 2:1. WFR Mannbclm—Stuttgar- 
ler Cickerc 2:3, Sch'csien—VFR Breslau 2:6, 
Spielverein 09. Duisburg-Red Slar Olimpiquo 
Paris 3:2. Preussen Krefeld—DFC Prága 1:5 
Sportfreunde—Eintracht Lipcse 6:5. Fortuna— 
Lipcsei Viktória 1:0 TUB Lipcse—Lipcsei Spiel- 
vereinigung 2:1. SC Planitz Zwickau—Club 
Francois Páris 4 7 (2:0).

München—Berlin 6:1 (3:0). Városközi mér
kőzés.

OLASZORSZÁG:
WAC (Bécs)— Lazio Roma 1:0. Vienna (Bécs) 

FC Bologna 4:1. Admira (Bécs)—Livorno 2:0. 
Alcssandria—FC Chiasso 4:3.

Dl*. KO«IDflCSV • zakoruo*
rendel es

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTÍ.ZET B. T. KORFOBCÖGÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI ICCA

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Érdekes versenyekkel zárta be vasárnap dél
után az ügetősport idei szezonját A nap leg
szebb küzdelme a Babám-dijban folyt le, ame
lyet Eion nyert meg Horpacs és Baba előtt. A 
favortoknak az esztendő utolsó versenynapján 
sem volt szerencséjük, mert közülük egyedül 
Eion tudta valóra váltani a hozzájuk fűzött 
bizalmat.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Rudnyánszky D. báróné Fény- 

bogár-ja (3) Kallinka. 2. Fenolon (2) Maszár J. 
Indultak még: Csalfa, Cyklon, Bessie Watts. 
Tót.: 10:49; helyre 10:34, 23. Olaszí 10:32. 
II. FUTAM. 1. Deák S. Senator M.-j<? (2) 
Maszár J.. 2. Picolo (l1/* reá) Marschall. Indul
tak még: Feucy (mint első diszkv.), Alabaster 
(mint harmadik diszkv.), Ernani. Tót. : 10 : 38; 
15, 13. Olasz : 35. — in. FUTAM. 1. Tripolszky 
M. Express-e (2) Jónás. 2. Keringő (6) Kallinka. 
Indultak még: Emden, Ebadta, Csitri, Fergetcg. 
Tót.: 10:31; 21, 27. Olasz- 51. — IV. FUTAM. 
1. Pális-ist. Eion-ja (1% reá) Wiesner 2. Hor
pacs (4) Maszár F. 3. Baba (2*/t) Dózsa. Indul
tak még: Codero, Pogány. Lea, Avanti II., Urá
nak. Tót.: 10:20; 12, 13. 13. Olasz: 42. — 
V. FUTAM. 1. Steinilz M. Néha-ja (1 */«) HoíT- 
inann G. 2. Sevrig (2 reá) Stein. Indultak még: 
Picolo, Arabella, Cyklon. Tót.: 10:22; 11, 11. 
Olasz : 34.

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
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Telelőn 97.
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