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Tragikus módon meghalt vasárnap 
Kenózy Gyula dr. egyetemi tanár felesége, 

aki gyógyszer helyett mérget vett be
Az Idős uriasszony, Bársony János professzor lestuérhuga nagy
beteg férje operálása alatt rosszul len, haza ment csiliapifőszerért 
és véletlenül mérget vett be - Két napi szenvedés után meghalt

————■ n -

Kenézy tanáron gégemütétet hajtottak végre
Debrecen, április 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A va
sárnapi napon Debrecen .városának elő
kelő társadalma egyébről sem beszélt, 
mint arról a megdöbbentő tragédiáról, 
amely a városban lejátszódott. Tragikus 
módon elhunyt a debreceni tudomány- 
egyetemi szülészeti klinika vezetőjének, 
dr. Kenézy Gyula egyetemi tanárnak, a 
hjrneves nőorvosnak közszeretetben álló 
félesége, a nemrégen elhunyt Bársony 
János professzornak a tes'vérhuga.

Debrecen város egyik legnépszerűbb 
alakja..- dr. ‘Kenézy Gyula debreceni 
egyetemi orvosprofesszor, az ismert
nevű nőorvos, súlyos gégebajban meg
betegedett. Kénézyt néhány nappal ez
előtt a debreceni sebészeti klinikára 
szállították be, ahol ' megállapították, 
hogy az egyetemi tanár gégerákban 
szenved. Kcnézyn

nem tettek említést az elhunyt uri
asszony férje előtt,

aki a debreceni sebészeti klinikán fek
szik s akinek állapota a szombatról va
sárnapra virradó éjszaka rosszabbra 
fordult.

A tragikus körülmények között el
hunyt uriasszony elhalálozása ügyében 
megindult a rendőri vizsgálat s a holt
testet beszállították a debreceni törvény- 
széki orvostani intézetbe, <ihol hétfőn 
megejtik a boncolást.

nyomban műtétet kellett végrehaj
tani. Verzár Gyula egyetemi tanár 
csütörtökön megopcrálta Kenézyt.

'A sikeres operáció után-a professzor ál
lapota javult.

Kenézy betegsége miatt az utóbbi idő
ben álmatlanul töltötte éjszakáit a pro
fesszor felesége, aki csütörtökön a mű
tét napján többizben súlyos idegroha
mot kapott. Az uriasszony ennek elle
nére is ott akart lenni a klinikán férje 
mellett a műtét alkalmával. A műtét 
ulán gyorsan hazasietett. Nem tudta 
elviselni idegességét s odahaza férje, la
kásán izgatott állapotban idegcsillapitó 
szerek után kutatott, minthogy az ő 
idegcsillapitói már elfogytak. Férje or
vosságai között keresgélt s csakhamar

be is vett nagyobb adagot egy ideg
csillapítónak vélt fehér porból.

Kenézy Gyuláné néhány perc múlva el
vesztette eszméletét. Az előhivott orvo
sok csakhamar megállapították, hogy 
végzetes szerencsétlenség történt

a professzor felesége nem Idegcsil- 
lapltót szedett be, hanem izgalmá
ban az idegcsillapitó szerek keres
gélése közben, egy súlyos méreg
hez nyúlt, amelyről azt hitte, hogy 

az a keresett csillapltószer.

Kenézy professzor feleségét nyomban 
° leggondosabb ápolás alá vették,-az 54 
éves idős uriasszony szervezete azon
ban nem tudott megbirkózni a gyilkos 
méreggel.

Két és fél napi kínos szenvedés 
ulán, vasárnap reggel 9 órakor ki

szenvedett.

A tragikus haláleretröl, amelynek 
kire futótűzként terjedt el a városban,

A csendőrök elfogták Mészáros Istvánt, 
a hitvesgyilkos sorok sárpéteri kertészt
Három revolvergolyóval szétroncsolta az asszony koponyáját — A gyil
kosság után három napig bujkált, szombaton hazament aludni és álmában 

ütöttek rajta a csendőrök

Töredelmesen beismerte a kegyetlen gyilkosságot
Vasárnap reggel érkezett meg a főkapitány

ságra a hir, hogy a soroksárpéteri csendőrőrs 
három napit] tartó bravúros nyomozás után el
fogta Mészáros István székesfővárost kertészt, ki 
szerdán délután bestiális kegyetlenséggel meg
gyilkolta feleségét

Szerdán este a soroksárpéteri csendőrség egyik 
őrjárata a község határában, a templomhegyi 
erdőrészen, Bakonypuszta irányában egy kis 
cserjés előtt szétroncsolt fejű női holttestre 
akadt. A holttestbem a községbeliek Mészáros 
István, volt székesfővárosi kertész feleségét is
merték fel. Már az első jelekből arra lehetett 
következtetni, hogy gyilkosság történt. Az 
asszony fején hatalmas seb tátongott, amelyről 
nem lehetett tudni, hogy baltacsapástól vagy fa
husángtól származik.

Kétségtelen volt azonban, hogy gyilkosság 
történt.

A csendőrök azonnal Mészáros Istvánt keres
ték, mert tőle vártak közelebbi felvilágosítást. 
Keresték a Rákóczi-ulca 92. számú házban levő 
lakásán, azonban nem találták otthon. Rövide
sen feléje terelődött a gyanú. Az Ötvenhárom 
esztendős Mészáros István, aki régebben a szé
kesfőváros szolgálatában óllt, néhány esztendő
vel ezelőtt házat vásárolt Soroksárpétérin. Né
hány hónappal ezelőtt összeveszett a feleségé
vel. Az asszony elköltözött a szomszédos Ba- 
konypusztára egy ottani ismerőséhez, a férj pe
dig tovább is Soroksárpéterin maradt. A község
beliek úgy tudták, hogy anyagi természetű kér
dések miatt vesztek össze. Éz a körülmény még 
jobban megerősítette a csendőrség gyanúját. 
Azonnal megkezdték a nyomozást ebben nz 
irányban. A csendőrőrs vezetőjének. Keresztes 
tiszthelyettesnek utasítására őrjáratok járták 
végig az egész határt, valamint a környékbeli 
községeket, hogy itt szerezzenek adatokat. 
Csakhamar meg is volt az első eredmény.

Jelentkezett néhány tana, akik látták, hogy 
• gyilkosság délutánján Mészáros István a 
templomhegyi erdőrési felé sétált ■ felesé- 

géveL

Az az idő, mikor együtt látták Őket, körül
belül megegyezett azzal az idővel, amikor a 
gyilkosságnak történnie kellett. A csendőrök 
telefonon jelentért tettek a főkapitányságnak, 
közölték Mészáros István személyleirását és kér
ték, hogy felkutatására indítsanak nyomozást,- 

mert valószínűnek látszott, hogy Budapesten 
bujkál.

Napokon át folyt Budapesten a nyomozás, 
de itt nem találták meg. Közben a soroksár- 
péteri csendőrök napról-napra bejárták az ösz- 
szcs környékbeli községeket és többször hirt is 
hallottak arról, hogy egy Mészáros Istvánhoz 
hasonló személyleirásu ember járt a környé
ken, Cinkotán és más községekben. A csend
őrök valóságos hajtóvadászatot rendeztek el
lene.

Az őrjáratok széles körben bekerítették 
ar egész környéket és községről községre 
haladva igyekeztek bekeríteni Mészáros 
Istvánt, mert most már bizonyosnak lát
szott, hogy a környéken bujkál és nem tud 

átszökni a csendőrök gyűrűjén.

Mivel nagyon sok esetben megtörtént már, 
hogy a gyilkos visszatért a bűncselekmény he
lyére, a csendőrök állandó megfigyelés alatt 
tartották a templomhegyi erdőrészt és csendőr
posztok cirkállak a Rákóczi-utca 92. számú ház 
körül is.

Szombaton este kilenc óra tájban a Rákóczi- 
utcai csendőr-posztok észrevették, hogy a ház 
körül egy férfi ólálkodik. Mikor jobban szem
ügyre vették, legnagyobb meglepetésükre

Mészáros Istvánt ismerték föl benne.
Arra gondolva, hogy a hirtelen megrohand* 

esetén talán öngyilkosságot követ cl, nem fog
ták Ír azonnal, hanem figyelték, mit csinál. 
Mészáros bement a házba. A csendőrök minde
nütt észrevétlenül nyomóban. A feleséggyilkos 
kertész a csendőrök legnagyobb meglepetésére 
nyugodtan, mintha mi sem történt volna,

a .szobájába ment, levetkőzött, gondosan 
összehajtotta ruháit, lefeküdt az ágyba, 
eloltotta a lámpát és néhány pere múlva 

mély álomba merült.
A csendőrök, akik az ablakon keresztül figyel

ték, most már nem vártak továhh, beléptek a 
szobába és felkeltették Mészáros). Az álmából 
ébredt gyilkos kertész szó nélkül, felöltözött és 
ellenkezés nélkül köbefte őket a ‘ csendőrlakta- 
nyába, ahol Keresztes tiszthelyettes kihallgatta. 
Mészáros István töredelmes beismerő vallomást 
tett. Elmondotta, hogy mikor a házat megvet
ték. felesége nevére íratta az ingatlant, amit 
pedig saját vagyonából vásárolt. Akkoriban 
ugyanis arra számított, hogy mivel ő idősebb.

A megdöbbentő halálesetről értesítet
ték Bársony János dr. egyetemi tanár 
özvegyét, az elhalt uriasszony sógornő
jét. Kenézy orvosprofesszor feleségé
nek halálát kiterjedt előkelő rokonság 
gyászolja.

hamarabb hal meg, mint felesége s azt akarta, 
hogy a rokonok ne támadhassák meg a végren
deletét. Közben azonban anyagi okok miatt 
összeveszett a feleségével, az asszony elköltö
zött tőle és válni akartak. Most már Vissza 
akarta szerezni a házat. Át akarta íratni a maga 
nevére, az asszony azonban nem egyezett bele.

Szerda este, megvárta feleségét, mikor Ba- 
konypuszla felől Soroksárpéterire igyekezett. 
Kapacilálta. hogy egyezzen bele az átírásba, az 
asszony azonban elutasította. Erre felháborodá
sában rátámadt, meg akarta verni. Az asszony 
futásnak eredt. A közeli kis cserjés irányában 
menekült.

Dühében előrántotta Frommer pisztolyát 
és ntána lőtt. A golyó jobb lábán találta az 
asszonyt, aki hnngos sikoltással összeseit. 
Ekkor már nem bírt uralkodni magán, oda
rohant a földön fekvő asszonyhoz és köz
vetlen közelről, a revolver csövét koponyá
jához illesztve, háromszor belelőtt. A ke
gyetlen gyilkosság után a cserjés szélén el

ásta a revolvert, azután elfutott.

Három napon ál kóborolt a környékbeli 
községekben, végül is arra gondolt, hogy talán 
mást gyanúsítanak a gyilkossággal ' és ezért, 
hogy elterelje magáról a gyanút, haza akart 
menni.

A Rákóczi-utcába érve, még egyszer óvatosan 
körülnézett, azonban nem látta az elrejtőzött 
csendőröket s megnyugodva arra gondolt, hogy 
még sem őt gyanúsítják Bement a lakásba és 
lefeküdt.

Beismerő vallomása után két szuronyos 
csendőr vasárnap reggel a község határába ki* 
sértc, ahol a halálsápadi, roszkeiő ember pon
tosan eljátszotta a gyilkosság lefolyását. A 
cserjés szélén megtalálták az elásott revolvert.

A községi orvos ismét megvizsgálta Mészáros 
Istvánná holttestét és most derült ki. hogy mért 
gondoltak először arra, hogy fejszével történt a 
gyilkosság. Mészáros István ugyanis a három 
revolvergolyót egymástól alig néhány millimé* 
ternyire engedte az asszony koponyájába s a 
három golyó annyira szétroncsolla a fejéti 
hogy a sebből fejszeütésre következtettek.

Az apstikusan viselkedő gyilkost a csend* 
őrök letartóztatták és hétfőn délben beszállít- 
jók a pest vidéki ügyészség fogházába.

Sági PáL
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Ma Miután nagy űratót vegRimerUfosig 
tart a tovaros obstruhclűs Közgyűlésé

Elaltattak 8 partközi Konferencia lárvát. -- Hegy elhöM 
hat áranként váltogatja egymást. - az ellenzők a Ház 

alá viszi az Egyesült Fővárosi TaKarákogyát
A székesfőváros törvényhatósági bizott

sága ma délután négy Órakor folytatja az 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztár átvéte
lére vonatkozó tanácsi előterjesztés tárgya
lását. Wolff Károly szombati nyilatkozata, 
amely a legélesebb harcot jelentette he az 
obslrukció ellen, elmérgesitette a helyzetet. 
A városházi ellenzék számára ezek után 
nincs más ul, mint az obstrukció folytatása. 
Várospolitikai körökben bizonyosra vették, 
hogy a hétfői közgyűlést megelőzően Rlpka 
PTrenc főpolgármester pártközi konferen
ciát hív össze, minthogy azonban megegye
zésre és a szemben álló felek meggyőzésére 
remény nincs,

a pártkttzl konferencia tervét elejtették.
'A főpolgármesteri hivatalban viszont vasár
nap délelőtt élénk tárgyalások folytak ar
ról a kérdésről, hogy milyen eszközöket 
vegyenek igénybe a városházi ellenzék ob
strukció jónak letörésére. Az elterjedt hí
rek szerint a főpolgármester a főváros ve
zetőségével abban állapodott meg, hogy

a ma délután összeülő folytatólagos köz
gyűlést addig tartják együtt, amíg a szó
nokok sora ki nem merül és szavazásra 

nem kerül a sor.
Vasárnap erről a döntésről azonnal ér

tesítették a jobboldali pártok tagjait, akiket 
turnusokba osztanak be. Az elnöklést is 
turnusokba osztották és abban állapodtak 
meg, hogy Ripka Ferenc főpolgármester, 
Sipöcz Jenő polgármester, Folkusházy La-

Az olasz képviselők és szenátorok, 
akik kedden délben érkeznek Budapestre, két hétig 
lesznek vendégei az egységespártnak, amely hatal
mas programot állított össze szórakoztatásukra

- - T-------- '

Az ellenzék a kormányoárt házi ügyének tekinti az olasz kép
viselők látogatását

Az egységeapárl Eszlerliázy-ulcal klub- 
helyiségében

vasárnap délelőtt állapították meg az 
olasz vendégek budapesti tartózkodásá

nak programmját.

á programm megállapítását hosszas tárgya
lások előzték meg, mert az egységespárt ve
zetősége elhatározta, hogy az olasz látogató
kat olyan lelkesedéssel és vendégszeretettel 
kell fogadni, amilyenre még példa nem volt. 
A fogadtatás lebonyolítására bizottságot vá
lasztottak, amelynek elnöke Berzeviczy Al
bert, ügyvezető elnöke Almásy László és 
előadója Ncubarth Sándor, ar cgységespárt 
igazgatója.

Az olasz vendégeket, akik mintegy har
minc-harmincötén lösznek, a délivasuti pá
lyaudvaron ünnepélyesen fogadják. A ked
den délelőtt 11 óra 15 perckor befutó trieszti 
gyorsvonatot o fasiszta himnusz fogadja, 
majd Puky Endre, a képviselöház alelnöke 
üdvözli az olaszokat, akik legnagyobbrészt 
képviselők, de vannak közöttük szenátorok 
és polgármesterek, sót közgazdasági vezető
emberek is.

A programul
amelyet vasárnap délelőtt véglegesen megái-

ALFRÉD KERR:
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jós és Búzát li János alpolgármesterek hal 
óránként váltják fel egymást, tehát mindenik 
elnökre hatórai elnöklés után tizennyolc
órai pihenő sár. Ezzel a megoldással szem
ben egyelőre csak az az aggodalom merült 
föl, hogy a gyorsírók nem fogják birni az 
iramot.

A Hétfői Napló munkatársa az obstrukció 
folytatásáról beszélt

dr. Baracs Morcéi
országgyűlési képviselővel, a demokrata
párt községi frakciójának vezetőjével, aki a 
következőket jelentette ki:

— Nem tudok arról, hogy a közgyűlést 
megelőzően pártközi konferenciát akarná
nak összehívni. Ilyesmiről hozzám értesí
tés nem érkezett. Nekünk semmi okunk 
sincs arra, hogy álláspontunkon változtas
sunk. Azok az urak, akik távolról mint 
mumusok dirigálták a harcot, most szemé
lyesen veszik át a vezetést. Ez meg fogja 
élénkíteni a vitát.

A történtek után ml mindenesetre a 
képviselőház elé visszük az Egyesült 
Fővárosi Takarékpénztár ügyét, mert 
elvégre Itt nemcsak várospénzek elpo- 
caékolásáról van szó, hanem az állam 

pénzügyi gesztiójáról is.

Arra vonatkozóan, hogy az obstrukció 
mennyi ideig tarthat, jóslásokba sem lehet 
bocsátkozni. Egyelőre az a helyzet, hogy 
ma délután négy órától kezdve végkimerü
lésig tart a főváros közgyűlése.

lapítottak, a következő:
17-én, kedden délelőtt ünnepélyes fogad

tatás a délivasuton, elszállásolás, délután 4 
-6-ig autóséta a fővárosban a nevezetessé
gek aiegtckintésc céljából, este 9-kor ban
kett nz egységespártban; 18-án u Szépművé
szeti Muzeum, a Mezőgazdasági Muzeum és 
a képviselőhöz megtekintése. ‘' - ■■■ -

Távoli utak - fáradság nélkül
Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik 
mint a városiaknak. Oríkhosszat tartó fárasztó gyaloglások 
egyik helyről a másikra még mindig szükrégesek. Valóságos 

jótétemény a fáradt testnek a 

Palma-kaucsuk sarok
PALMA továtJö tart mint a Mr. olcsóbb annál, ruganyosabb 

látást biztosit és védi úgy a szervezetet mint a cipőt
Nöknei és az Ifjúságáét a Palma kaucsuk sarok elegáns külszínt ad a 

cipőnek minden többkiadás nékűl,

szállóban. Délután fogadtatás az olasz kö
vetségen, este 9 órakor a főváros bankettje 
a GeNért-szállóban. 19-én az iparnál latotok 
megtekintése, délután fogadtatás az olasz
magyar kereskedilmi kamarában és a fassió 
bon ,este a GyOSz. bankettje a Hungáriában. 
20-án délelőtt 12 órakor Horthy Miklós kor
mányzó fogadja az olasz vendégeket. Ebéd 
a Duna palotában. Este: estély Bethlen mi
niszterelnöknél. 21-én délelőtt a Weiss Mán- 
fréd-gyárban, az állami gépgyárban és egyik 
sörgyárban. Délután 4 órakor kirándulás a 
Jánoshegyrc, este: estély Zsitvay Tibornál, 
a képviselőhöz elnökénél. 22-én félkilenc 
órakor hajókirándulás az Eötvös-térről Esz
tergomba, az országhatár megmutatása. Fo
gadtatás a hercegprímásnál, délután 4 óra
kor indulás vissza Budapestre, este Tisza- 
nacsora. 23-án reggel indulás a nuugati pá- 
!y udvarról Mezőhegyesre. 24-én a mezőhe- 
gyesi állami birtok megtekintése, este indu- 
'ás vissza. 25-én délelőtt a királyi vár. a Má
tyás-templom, a Halászbástya és a Margitszi
get megtekintése, délután pihenő. 26-án ipar
vállalatok megtekintése. 27-én reggel indu
lás a Déli Vasútról Siófokra. 27-én pénteken 
délután és 28-án szombaton délelőtt balatoni 
programm: az egész Balaton megtekintése. 
Este visszaérkezés Budapestre. 29-én vasár

A

Három jelölt pályázik Sbvoy Lajos örökére
A Regnum Marianum hívei Balísz Pál mellett folytatnak akciót

legnagyobb katolikus egyházközség, a 
Regnum Marianum Shvog Lajos székes
fehérvári püspökké való kinevezésével meg
üresedett tisztségének betöltése körül nagy 
bonyodalmak várhatók. Az egyházközség 
nagyszámú híveinek már

megvan a jelöltjük Halász Pál dr. 
a Regnum Marianum adminisztratív 

vezetőjének személyében

és ezért a hivők sorában nagy nyugtalansá
got keltett, hogy a plébánost tisztséget má
sok is megpályázták.

Shvoy Lajos helyének betöltésére ugyan
is pályázatot Írtak ki, amelynek határideje, 
április 15-én járt le. A plébánosi tisztségre

bárom reflektálja van: Ortvay Rezső, 
a terézvárosi templom káplánja, Ká
roly János a krisztinavárosi templom 

káplánja és Halász Pál dr.

A Regnum Marianum egyházközség plé
bánost tisztjének olyan egyénnel való bétől- 
lébe, -aki a«hivQk».9zerint járatlan, az egy- 
bdzközaég ügjA ez^tósáben, az egyházközség 
által kifejtett jelentékeny szociális és népjó
léti munkálkodásnak teljes megszakításával 
járna. Halász Pál dr., aki a Regnumbán 
majdnem Shvoy Lajossal e&yidőben kezdte 
meg működését, teljesen összeforrt az egy
házközség ügyvezetésével, a Regnumnak 
Damjanich-utca és Aréna-ut sarkán épí
tendő templom megépítésében is oroszlán
része van. A Regnum hiveinek körében azért 
olyan a hangulat hogy ha nein Halász Pál 

Ebéd a Gellért- dr.-t választják meg az épülő templom

nap délelőtt a Corvin Mátyás Társaság elő
adása, délután részvétel q budapesti sport
eseményekben. 80-án, hétfőn délelőtt az. 
Árumintavásár megtekintése, este 7 órakor 
díszelőadás az Operában. Május 1-én, ked
den: visszautazás Olaszországba.

Mint e programúiból kitűnik az egységes
párt vezetősége valóban példátlanul nagy 
vendégszeretettel fogadja az olasz vendége
ket és minden lehetőséget felhasznál arra, 
hogy őket szórakoztassa.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint az

olasz vendégek fogadtatásában sem a 
polgári ellenzék, sem a szociáldemokra
ták nem vesznek részt, de távolmarad a 
purlamenti ellenzék mindazokról az es
télyekről is, amelyeket az olasz vendé

gek tiszteletére rendeznek.
távolmaradás legfőbb indoka az, hogy az .1 t ... . . _______ „

olaszokat az egységespárt hívta meg.
Az ellenzék — mint előttünk kijelentették 

— az olasz képviselők Látogatását
az egységespárt házi ügyének tekinti.

Amikor a kormánypárti képviselők leg
utóbb Olaszországban jártak, nem hívták 
meg ellenzéki képviselőtársaikat. Ezúttal is 
egyoldalú akcióról van szó.

plébánosává .akkor el vannak szánva arra’ 
a szokatlan tettre hogy

testületileg kivonulnak a Regnumból és 
uj egyházi szervezetbe tömörülnek.

Az egyházközség hívei Tabódy Tibor, a 
Regnum világi elnökének vezetésével öttagú 
küldöttséget menesztettek Esztergomba Se
rédi Jusztinián dr. hercegprímáshoz. A kül
döttség a hercegprímást az épülő templom 
fővédnökének kérte fel és egyszersmind ki
fejtette azon óhaját, hogy Halász Pál legyen 
az uj templom plébánosa. A hercegprímás 
megígérte a küldöttség tagjainak, hogy 
ügyüket pártfogólag fogja kezelni.

Az egyházközség vezetősége ezzel egyide
jűleg listát köröztetett a Regnum választó
híveinek táborában s ebből kiderült, hogy

a 4800 választó közül 4700 Halász Pál 
dr.-t kívánja plébánosának.

Ezt az aláirásos ivet a Regnum vezetősége 
memorandum kíséretében át fogja nyújtani 
a főváros vallásügyi vezetőjének, valamint 
a fővárosi . törvényhatósági , bizottsági pár
toknak ügyük támogatása érdekében, .

A levágott féllábért 
nem jár kártérítés

A biróság szerint a láb elvesztése 
nem csökkenti a munkaképességet
Az együk kőbányai kavicstermelő telepen « 

kaviccsal megrakott csille, melyet a munkások 
a lejtős utón lefelé gurultáhan magára hagy
tak, az iparvágány körül játszó gyermekek kö
zül egyet elkapott, kerekei alá sodort, úgy 
hogy Czakő Mária egy államvasuti altiszt gyer
meke, rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett

A kerekek átmentek a szerencsétlen gyer
mek lábán

és csak az azonnali amputációsai menthették 
meg életét.

Felgyógyulása után a gyermek atyja 20.000 
pengő kártérítés erejéig pert indított a kavics
termelő vállalat ellen s ebbe az összegbe be
számította a jelentékeny gyógykezelési költsé
geket is, úgyszintén azt a kárt, ami

féllábának elvesztésével a gyermeket jövő 
munkaképességének csökkenésével és há

zassági kilátásainak csökkenésével éri.
Rágó dr. törvényszéki biró tárgyalta szom

baton az ügyet és Czakő Mária apját a kereset
tel elutasította s mindössze 240 pengő gyógy
kezelési költséget ítélt meg. Az ítélet indoko
lása szerint munkaképesség csökkenése címén 
nem érvényesíthet igényt leánya nevében az 
apa, mert

ülő foglalkozással is szerezhet 
a leány később annyit, amennyit ép testtel, 
mindkét láb épségét feltételező munkával keres
hetne, kártérítés pedig a házassági esély csök
kenéséért csak abban az esetben járna, ha be
bizonyosodott volna, hogy a szerencsétlenségért 
u kavicsbánya vállalatot terheli a felelősség. 
Minthogy erre a tárgyalás során megbízható 
bizonyítékok nem merültek fel, a keresetet el 
kellett utasítani.

Mélységes fájdalommal jelentjük, hogy 
jóságos, lildottlelkü anyánk, nagyanyánk 

ozv. Honnan Jahabne 
szüL Weisz Szeréna

f. hó 14-én, 69 éves korában csöndben 
elköltözött az élők sorából

Áldott lelke és jóságos szelleme köz
tünk marad, haló porait f. hó 17-én, 
kedden délután 4 órakor temetjük az új
pesti izr. temető halottasházából.
R. Vlrágh Gézáné szül. Hofman Frida, 
Gábor Jenőné szül. Hofman Erzsébet, 
Hofman Pál gyermekei, B. Vlrágh Géza, 
Gábor Jenő vejei, Hofman Pálné szül. 
Kiss Erzsi mennye, Vlrágh György, Ist
ván. László és Zsuzsi, Gábor István és 
Miklós unokái, Uzv., Világi Jézsefné 

nővére.
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Borzalmas uiiiamosszeren- 
csétienség Berlinben nagy 
hálónál és 22 sebesülttel

NslMott a Stadion sportkűzünségéuel telezsúfolt uiiiamos- 
szereiuény

Berlin, ápr. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnap délután borzalmas sze
rencsétlenség történt Berlinben. A Stadion
ban rendezett sporlmérkőzések után a ki
tóduló közönség megrohant és zsúfolásig 
megtöltött egy három kocsiból álló villa
mosszerelvényt. A villamos zsúfolásig meg
telve indult el, még a lépcsőin is valóságos 
emberfürtők lógtak. Alig indult el a szerel
vény, mikor a lejtős utón, egy kanyarodó

Féltékenység! jelenet közben 
a Dunába vetette magát egy 

magántisztviselő
Dunai evezősök mentették ki

Vasárnap délben a szentendrei sziget partján, 
Szentendre község közelében heves féltékeny- 
ségi jelenet játszódott le egy kirándulótársaság 
egyik nő és két férfi tagja között, melynek so
rán a fiatalemberek egyike

a Dunába vetette magát s már-már elme
rült a hullámokban, amikor nagynehezen 

kimentették.

A szentendrei Monostori-szigetre tett a va
sárnapi napon kirándulást egy nagyobb társa
ság, melynek tagjai közt volt Kelen Jenő buda- 
pesti magántisztviselő, Futó Gyula építészeti 
rajzoló s a szép Erzsiké, aki miatt a heves fél- 
tíkengségi jelenet történt.

Kelen Jenő régóta udvarolt a szép Erzsiké
nek, aki

egy előkelő budapesti család egyetlen 
leánya.

Kelen eleinte nem is sejtette, hogy rokona, Futó 
Gyula ugyancsak udvarol a fiatal urilánynak. 
Később azonban maga a leány bevallotta, hogy 
Futó, aki gyakori vendége házuknak, ugyancsak 
udvarol neki s kijelentette, hogy feleségül 
akarja venni s megkérte atyjától a kezét. Ke- 
lent rendkívül fájdalmasan érintette ez a kö
rülmény s csak az vigasztalta meg, hogy a leány 
kijelentette elölte, hogy nem fog Futóhoz fele
ségül menni.

Kelen úgy tudta, hogy a leány ezt közölte az 
építészeti rajzolóval s az többé nem is kereste 
lel Erzsiknek házatáját. Annál nagyobb volt 
Kelen megdöbbenése vasárnap reggel, amikor 
abban a kirándulótársaságban, amelyet a fiatal 
prileány és annak családja hívott egybe,

megpillantotta Futó Gyulát is.
A kirándulás során egész délelőtt kínos jelene

A női szabók vasárnap viharos gyűlésen 
tiltakoztak a diákleányok ruhájának 

uniformizálása ellen
Francia szabócégek divatrevüje a magánlakásokban

'Az ébredők hajdani székházában, a Sörház- 
utca 3. számú házban, amely most a Nőiruha- 
készítők Országos Szövetsége, vasárnap dél
előtt a nőlszabók rendkívül viharos, népes 
gyűlést tartottak, hogy tiltakozzanak a diák
lányok ruháinak kultuszminiszteri rendelettel 
való uniformizálása ellen.

II I

a mai lázas, lüktető társadalmi életben minden nő mert ideg
zetét, szellemi munkaképességét és testi ereiét néha a vég
letekig kimerítik az élet felfokozott igényel. Ereje megacélo- 
zódlk, ellenállóképessége megkétszereződik, kedélye felélén
kül és arcszíne rózsás lesz, ha naponta étkezés után elfo
gyaszt néhány táblácska gazdag vitamintartalmú

ARNEA gyogytápszert.
Többféle ízváltozatban minden gyógyszertárban és drogériá

ban kapható.Ára í.öO P.
VTT

nál kisiklott az első kocsi és magával rán
totta a másik kettőt is.

A zsúfolásig tömött kocsik valósággal 
kirepültek a sínekből 

és maguk alá temették az utasokat. A sze
rencsétlenség megdöbbentő volt:

négy holttestet és huszonkét sebesültet 
szedtek ki a villamos roncsai alul.

A hatóság szigorú vizsgálatot inditott annak 
megállapítására, hogy kit terhel a felelős
ség.

tek játszódtak le a két fiatalember s a leány 
között, amely végül is a déli órákban a sziget
monostori kirándulóhelyen, Szentendre község 
közvetlen közelében, a Duna partján

heves féltékenység! jelenetben robbant Id.

Kelen súlyos szemrehányásokkal illette Futót, 
aki egykedvűen, sőt nevetve hallgatta végig a 
féltékeny fiatalember kifakadásait. A két fiatal
ember közös menyasszonyjelöltje szótlanul 
nézte végig a jelenetet .melynek során Kelen 
végül is

izgatottan futásnak eredt s a néhány mé
ternyire lévő Dunapartról a folyóba vetette 

magát.
Futó és társasága megdöbbenve szemlélte a 
pillanatok alatt lejátszódó eseményt, ijedten 
a part szélére rohantak s hangos segélykiál
tásba törtek ki.

A segélykiáltozásra figyelmessé leitek egy 
közelben elhaladó evezősesónak utasai és 
> lsszafordították a csónakot s gyors tem
póban közeledtek a parttól már jó mesz- 
szire eltávolodott fuldokló fiatalember felé,

aki már-már elmerült a hullámokban.

A csónak csaknem az utolsó pillanatban 
ért a fuldokolóhoz. akit kimentettek a víz

ből
s a parira szállítottak. Az eszméletlen állapot
ban levő magántisztviselőt nyomban éleszt
getni kezdték s az pár percnyi élesztési kísér
let ulán magához is tért, majd hazaszállították 
lakására.

A kiránduló társaság a szomorú esemény 
ulán befejezte kiránrulásál és sietve hazatért 
otthonába.

Iiolzcr Sándor elnöki megnyitójában hang
súlyozta, hogy a mai gazdasági helyzet főkép
pen a nőiszabóságot sújtja. Felemlitette, hogy 
a tavaszi vásárra a francia cégek külön pavil- 
lont foglaltak le s emellett — mint hírlik —

egyes előkelő családoknál divatrevüt akar
nak rendezni,

>

T

hogy ereken megrendeléseket gyűjtsenek. Tűr
hetetlen dolog az, hogy párizsi cégek, amelyek 
itt adót nem fizetnek, minden eszközt felhasz
nál japak megrendelések gyűjtésére. Szóvátette 
az uj fényüzésiadó rendszerét, amely kétszer 
adóztatja meg az ipart. Adóval sújtja a nyers
anyagot es adóval sújtja a feldolgozott kész 
árut', is.

Ezután Moór Jenő igazgató ismertette a 
diák^gyenruhák kérdéséi. Beszédét mindvégig 
izgatott hangulatban, szenvedélyes közbekiál
tásokkal hallgatták.

— Helyesnek tartjuk — mondotta — ha az 
iskolákban szabályozzák azt, hogy meddig ér
jen a szoknya és nem engedik meg, hogy uj
jatlan ruhát hordjanak, de helytelenítjük az 
uniformist, mert

az egyforma ruha viselése már gyermek
korukban kiöli a leányokból a szép iránti 

érzéket és az Ízlést.
— .Ha már mindenáron egyenruha kell, ezek

ben is vannak különböző motívumok, lehet az 
anyagot és a szabást variálni, nem kell min
den budapesti diáklánynak egyforma ruhában 
járni. Egyes cégek máris igyekeznek kihasz
nálni a helyzetet, pnsztókereskedök fölajánlják 
vevőiknek ,hogy náluk csináltassák meg a ru
hát. Ezenkívül igen sok iparigazolvány nélküli 
nő is foglalkozik már primitív kivitelű diák
ruhák készítésével.

E szavakra óriási zaj támad a hallgatóság 
soraiban, elkeseredett kiáltások hangzanak ei. 
Az izgalmakat még fokozza, amikor Moór Jenő 
megemlili, hogy

egyes Iskolákban cégeket, sőt iparigazol
vány nélkül működő szabőnöket is aján

lanak.
Nagy örömet kelt viszont, amikor bejelenti, 
hogy az Iparművészeti iskola igazgatója is he
lyesli a nőlszabók mozgalmát az uniformis el
len.

— A nöiszabóipar elveszti munkájának 30— 
iO százalékát, a leányruhakonfekció pedig tel
jesen tönkremegy — mondotta Moór Jenő — 
ha a diáklányokra rákényszerítik az unifor
mist.

Többen szóltak hozzá c . kérdéshez s mind 
elkeseredetten tiltakoztak az uniformisruhák 
terve ellen.

Ezután határozati javaslatot fogadtak el,

Bethlen István szerdán kül
politikai beszédet mond a Házban 
„Nagy érdeklődéssel várják a miniszterelnök fel
szólalását, mert debreceni beszéde óta kilépett 
rezerváltságából“ — mondják a kormánypárton

— Apponyi Albert gróf nagy költségvetési 
beszédre készül

A képviselőház több mint két hetes hús
véti szünet után, kedden nyolcórás ülésben 
folytatja a költségvetés tárgyalását. A keddi 
ülésen mindenekelőtt szavaz a Ház az 
1928-29. évi költségvetésről, majd a vita so
rán benyújtott határozati javaslatok fölötti 
szavazásra kerül a sor. Mintegy

negyven határozati javaslat fekszik a 
Ház előtt,

legnagyobbrészt javaslatok, amelyeknek — 
kevés kivétellel — előreláthatóan elvetés 
lesz a sorsuk. Minden egyes határozati ja
vaslatnál felszólal az érdekelt szakminisz
ter és megindokolja álláspontját. Ilyen kö
rülmények között kedden az ebédszünetig a 
határozati javaslatok eldöntése veszi igény
be a képviselőhöz idejét és igy csak dél
után térhetnek át a költségvetés tárcánkénti 
tárgyalására. Az egyes tárcákat a kinyoma- 
tás sorrendjében tárgyalja a Ház és igy az 
első tárca, amely tárgyalásra kerül, a mi
niszterelnökségi tárca lesz, amelynek elő
adója Örffy Imre.

A miniszterelnökségi és az ezzel kapcso
latos tárcák vitájáról

örffy Imre dr.

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Előreláthatóan csak kedden délután 
tarthatom’ meg előadói beszédemet. A mi
niszterelnökségi tárcán kívül képviselem a 
kormányzó, a kormányzóság, az ország
gyűlés, az államadósságok, a békeszerző- 
dcsi terhek, a legfőbb állami számvevő
szék, a közigazgatási bíróság és az Orszá
gos Földbirtokrendező Bíróság költségveté
sét is. Nagyobb vita c tárcák tárgyalásánál 
aligha lesz. Azokkal a hírekkel szemben, 
amelyek szerint a miniszterelnök ur a mi
niszterelnökségi tárca tárgyalása során fog 
felszólalni, én a magam részéről valószí
nűbbnek tartom, hogy

a miniszterelnök ur felszólalására a 
külügyi tárca tárgyalásánál fog sor 

kerülni.

Magunk is nagy érdeklődéssel várjuk a mi
niszterelnök ur külpolitikai felszólalását

<A miniszterelnök ur ugyanis a debre
ceni beszámolóbeszéd óta kilépett re- 
zervállságából és Igy Indokolt a ml 
várakozásunk, amellyel a miniszterel
nök ur külpolitikai beszéde elé nézünk.

A külügyi tárca vitája egyébként is rend
kívül élénk lesz. A legutóbbi külpolitikai 
események ugyanis erősen éreztetik hatású 
kat‘minden oldalon. Hir szerint, uj külpoli

amelyet eljuttatnak a kultuszminiszterhez. E 
javaslatban hivatkoznak arra, bogy az unifor
mis megöli a szépérzéket és tönkreteszi a női- 
szabókat.

Holzcr Sándor ezután bejelentette, hogy az 
Opera-bál ügyében tárgyalásokat folytat Ker
tész K. Róbert kultuszállamtitkárral. Idén már 
az előrehaladott szezon miatt nem tudják meg
rendezni a bált, de minden remény megvan 
arra, hogy

jövőre az Operaházban nagyszabású bált 
rendezhetnek a nőlszabók.

Megemlítette még. hogy a napokban felkeresik 
Radnay Miklóst, az Operaház igazgatóját s en
gedélyt kérnek tőle, hogy a tavaszi vásár alatt 
az Operaházban divatrevüt rendezhessenek.

tikai orientáció van folyamatban. .4 kül
ügyi tárca költségvetésének vitájában vár
ják Apponyi Albert gróf felszólalását is, 
bár nem lehetetlen, hogy

Apponyi Albert gróf csak a megaján
lás! törvényjavaslat általános vitájában 

fog felszólalni.

Minthogy a Ház kedden végez a minisz
terelnökség és az ehhez kapcsolt tárcák 
költségvetésével, szerdán már sorra kerül a 
külügyi tárca, amelynek vitáját előrelátha
tóan Bethlen miniszterelnök beszéde fogja 
bevezetni.

Ili a lauasz 1
A csalóka napsugártól könnyel
műbbek lesznek az emberek, 
sutba dobják a melegebb ruhát, 
elfeledik, hogy az időjárás sze
szélyes és már kész a

meghűlés 
nátha 

torohiaiás 
rheuma

KOszvúny
sőt örülni kell, ha komolyabb baj 

nem lesz!

Kellő Óvatossággal
sok bajnak elejét lehet venni és 
aki félti az egészségét, az legyen 

előrelátó!

Minden háznál nagyszerű szolgá
latokat tesz ilyenkor

1 tiveg valódi

súsüorszesz
edz, enyhít, erősít, 
fájdalmakat csillapít!

I
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— Idűjárá*. A Meteorológiai Intézet vasárnap 

■s időjárásról i, követkelő prognózist adta ki: 
Változékony idő, löbbhelyütt esővel és való- 
srinOlég hősültyedéssei.

— Mayer Jánoa Debrecenben. Szombaton 
este Debrecenbe érkezett Mayer János föld- 
mivclésiigyi miniszter. A miniszter estére 
Baltazár Dezső püspök vendége volt. Vacsora 
utón éjjel egy ómkor Mayer János földmi- 
velésügyi miniszter Debrecenből visszaütő- 
toll Budapestre. \ földmivclésügyi miniszter 
debreceni látogatásához politikai kombiná
ciókat fűznek.

— Bethlen Ilona grófnő beteg. Bethlen 
Ilona grófnő, a miniszterelnök nejének, 
Bethlen Margit grófnőnek buga néhány nap 
óta középfültőgyullndásban szenved s a Fasor
szanatóriumban ápolják. Va'sárnap érdek
lődtünk a beteg állapota iránt s azt a felvilá
gosítást kaptuk, hogy állapota javult s mi
előbbi meggyógyulása várható. Bethlen Ilona 
grófnőnél, akit a Fasor-szanatóriumban szá
mosán felkerestek, a kormányzó neje is lá
togatást tett.

— Mussolini bankettet rendezett a len
gyel külügyminiszter tiszteletére. Rómából 
jelentik: Mussolini miniszterelnök tegnap 
este Zaleskl lengyel külügyminizter tiszte
letére bankettet adott, amelyen a kormány 
valamennyi tagja résztvett. Mussolini és Za- 
leski meleghangú pohárköszöntőket mond
tak.

— A hercegprímás vasárnap ünnepi nagy
tant pontlflkált ■ Bazilikában. Dr. Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás vasárnap 
délelőtt a lipótvárosi Szent István Baziliká
ban fényes papi segédlettel ünnepi nagy
misét pontiükált. Az ájtatos hívők serege 
zsúfolásig megtöltötte a Szent István Bazili
kát, ahol nz ürnepi nagymisén résztvett a 
kormányzó neje. József főherceg, Albrecht 
főherceg, flipka Ferenc, főpolgármester és 
számosán mások az előkelőségek közül.

— Kálmán Mária hcgcdllmíivé^rnö nagy si
kere Milanóban. Kálmán Mária hegedű mű
vésznő. a milánói Conservalorie Giuscppe Ver
diben hangversenyezett nagy sikerrel. Miisorún 
Kodály, Vivaldi, Bach és mások szerepeltek. 
A hangversenyről az összes nagy olasz lapok 
u legnagyobb dcsérel hangján emlékeznek meg.

— Mrilbclőtlc magát egy Nxerelnifs pénzügy
őr. Vasárnap éjszaka a Petróc zl-utca 23. szám 
alatti lakásán Umlaut János 23 éves pénzügy
őr. aki néhány nappali ezelőtt érkezett Bajá
ról ide. mellbclőtte magát Súlyos állapotban 
átállították a Rókus-kórházba. Tettének oka 
szerelmi bánat.

— OecMmÖboltteatet találtak az utcán. Va
sárnap hajnalban a Járókelők n Füzes- és Tak- 
anny-utca sarkán rongyokba burkolt csecsemő
holttestet találtak A rendőrorvos megállapítása 
szerint a csecsemő az éjszakai hidegben meg
fagyott A cscc.semőholtlestet a rendőri bizottság 
intézkedésére a bonctanl Intézetbe szállították 
és a lelketlen anya kézrekerltésére megindítot
ták a nyomozást

—■ Leszlaurr Gyula a Mészároalpartestülct 
rlnökJcIAItJe. Vasárnap délelőtt az Erzsébet
városi Körben gyűlést tartottak n Mészárosiphr- 
testület tagjai. Á gyűlés keretében az Ipartes
tük! elnöki állását egyhangúlag felajánlották 
Leszlauer Gyulának, aki elvállalta az elnök
jelöltséget és nagy beszédben vázolta az Ipar
testük! munkaprogramját.

— Eskű»*ö Hoffmann Imre vasárnap vezette 
oltárhoz dr Pollatschek Elemér orvostanár leá
nyát, Erzsikét. Az esketés alkalmából, amelyet 
dr. Hevet! Simon főpap végzett el, a fényesen 
kivilágított Dohány-utcai templomot zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, amelynek soraiban ott 
láttuk társadalmi, írói és művészi életünk szá
mos kiválóságát is.

— Pincérek éjféli nagygyűlése. A magvar- 
országi .szállodai, éttermi és kávéházi alkalma
zottak országos egyesülete az Általános gazda
sági helyzet és a nyolcórai munkaidő kérdésé
ben kedden. 17-én éjfél után 2 órakor a régi 
kép viselőhárban nagygyűlést tart.

— Tanltóképrzdel tanárok gyűlése A Tanító
képző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete 
vasárnap délelőtt a Pedagógiai Szeminárium
ban közgyűlést tartott. Pdrvy Endre elnöki 
megnyitójában a tanító és tanárképzésről be
szélt Ezután megválasztották ar uj tisztikart, 
■melynek elnöke Quint József lett.

Megérkezett Szentgotthárdra 
a népszövetségi bizottság

Hétfőn reggel kezdik meg a vizsgálatot
Szentgotthárd, április 15.

A Népszövetség hármas bizottsága ál
tal kiküldött bizottság tagjai ma délután 
2 óra 45 perckor megérkeztek Szentgott
hárd r«n.

A bizottság tagjai Kjelinau Rezső 
svéd és Skerman Oszkár angol fegy
verszakértők, Artúr Foímann, a Nép*

Vasárnap szántalpaKKal 
felszerelt repuiogfip indult a Brémán 

segítségére
Benzint vitt, hogy a Bremen tovább folytathassa utiat

Quebeck, április 15.
Tegnap délután repülőgép indult el Greenley Islandba. A repülőgépen újságírók 

és mozioperatőrök is mentek. A gép benzint vitt a Bremennek, amely a Point-Ameuri 
állomás benzlnkészletét nem használhatja. A repülőgép száhtalpakkal van felszerelve, 
hogy a Jégen Is felszállhasson. A repülőgép érkezését még vasárnapra várják. A Men
tege jégtörő hajó, melyet tegnap küldtek ki. minden valószínűség szerint, hétfőre ér ki
tűzött céljához.

Lengyelország nem lép be 
a kisantantba — Trianon 

miatt
Csehellenes hangulat Lengyelországban

Milánó, április 15.

Zalcsky lengyel külügyminiszter nyilatko
zatát egyes lapok teljesen elferdítve közöl
ték, illetőleg olyan megjegyzéseket fűztek 
Zalesky nyilatkozatához, amelyek helyüket 
schogysem állják meg. A lengyel külügy
miniszter Milánóban úgy nyilatkozott, hogy 

..5.-. dA'V-Vd; AH
a klMÍntántba Lengyelország nem lép be 
és nem is fog belépni — Trianon mlat.

A kisántántnak — mondotta a lengyel kül
ügyminiszter, — különleges céljai vannak, 
amelyeke! Lengyelországnak semmiféle azo
nos érdeke nincsen. Lengyelország ugyan 
fentartja n jóviszonyt úgy Csehországgal, 
Romániával, mint Jugoszláviával, azonban 
ezekkel az államokkal szövetséget nem köt 
és pedig ezen államok különleges érdekei 
miatt.

A Hétfői Napló tudósítójával előkelő 

— Véres kommiinlatazavargás Párizsban. 
Párizsból jelentik: Párizs kapuinál kommu
nista tüntetők és rendőrök között összeüt
közésre került a sor, melynek sorún 40 
rendőr és néhány járókelő megsebesült.

— Hatmillió frankos gyöngyöt lopott egy 
pontatisztvlsclő. Párizsból jelentik, hogy a 
rendőrség letartóztatott egy postatisztviselöt, 
aki bevallotta, hogy ellopott egy hatmillió 
frank értékű gyöngynyakéket, amelyet feb
ruár 24-én adtak fel Párizsban londoni ren
deltetéssel. A postatisztviselö bevallotta az 
észer rejtekhelyét is. Remélik, hogy a nyak
éket sértetlenül megtalálják.

— Letartóztattak három tikkasztót. Né
hány nappal ezelőtt tömeges följelentés ér
kezett a főkapitányságra Nagy Ferenc, a 
Burgonya és Zöldségvállalat vezérigazga
tója ellen, aki a feljelentés szerint nagyobb 
összegeket vett át az óvadékos alkalmazot
taktól és sem a beígért fizetéseket nem 
tudta folyósítani, sem pedig a felmondások 
utón a nála letétbe helyezett óvadékössze
geket nem tudta visszaadni. A nyomozás 
során a detektívek megállapították, hogy 
Nagy Ferenc, álnév alatt Emder Ferenc hú
zódik meg, aki két társával, Aufrichtig Ti
bor és Finster Gyula közreműködésével ká
rosította meg a hiszékeny áldozatait. A 
rendőrségen vasárnap délelőtt Georgevics 
Béla dr. rcndőrfogalmazó Emder Ferencet, 
valamint két társát, Aufrichtig Tibort és 
Finsler Gyulát előzetes letartóztatásba he
lyezte.
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HÓK USZ-PÓK USZ 
Kurt Gőte 3 felvonásos vigjátéka.

Főszereplők:
Ga«I I ranelaka, Rajnai, Goth, Kürti, MakMry, 

M*ly, Gárdonyi, Zátony.

szövetség osztályigazgatója, Arocha 
és Hiam népszövetségi titkárok s a 
bizottsághoz tartozó két gyorsíró.

A bizottságot Szentgotthárdban vár
iák. A szakértő bizottság tagjai, akik a 
hosszú ut után kifáradtak, vasárnap dél
után pihenőre tértek. Holnap reggel 9 
órakor kezdik meg munkájukat.

lengyel politikusok közölték azt is, hogy 
Lengyelország magatartása mire vezethető 
vissza. Kijelentették, hogy a kisántántnak, 
legelsősorban

Csehországnak mostani alakulása telje
sen megbénítja Lengyelország gazda-

■ - "vaágf boldogulását,

éppenugy, miként gátolja Közép-Európa 
gazdasági életének fejlődését is. Az egész 
lengyel nemzeti sajtó, a lengyel nemzeti köz
véleménnyel együtt

csehellenes.

A cseh propaganda erősen dolkozik Lengyel
országban, azonban minden eredmény nél
kül. A lengyelek azonban mégsem nézik jó 
szemmel ezt a propagandát s nem felejtik el 
azt sem, hogy 1020-ban, az orosz oflenziva 
idején, a csehek voltak azok, akik nem en
gedték át Lengyelországba a franciák részé
ről a lengyeleknek szánt muníciót.

— Portugália elnöke: Carmona. Lissa- 
bonból jelentik. Az elnökválasztás végleges 
eredménye szerint Carmona 738 '‘35 szava
zatot kapott. Carmona letette az esküt az 
alkotmányra.

Elkészült a főváros 1927 évi 
zárszámadása

A főváros 1927. évi zárószámadása elkészüli 
és a vaskos kötet e héten kikerül a nyomdából. 
Sebő Béla főszámvevő szombaton bejelentette 
■ munka elkészülését a polgármesternek s kö
zölte azt az örvendetes tényt, hogy

■ zárószámadás több millió pengő felesleg
gel zárult

Ez a kedvező mérleg elsősorban annak köszön
hető, hogv a múlt év bevételei jelentékenyen 
túlhaladták a költségvetésben felvett előirány
zatot. Kivétel nélkül az összes adónemek több 
bevételt hajtottak a városnak, mint amennyit 
Vártak.

Az adóprés kitünően működött
a ezzel magyarázható, hogy a pesszlmiszlikus 
előirányzatok mellett a bevételek jelentékenyen 
megnövekedtek.

A nagy költségvetési felesleg emellett annak 
Is tulajdonítható, hogy számos beruházást nem 
hajtottak végre s a különböző tételeknél nagy
arányú megtakarítást értek el. A tanács legkö
zelebb foglalkozik a zárószámadás ügyével s 
egyidejűleg javaslatot készít arra vonatkozóan, 
, ,Ry Wyössregil felesleget mire használják 
fel. Előreláthatólag a tervbevett építkezések 
és beruházások pótlására fordítják a több mil
lió pengős bevételi többletet és mcatakaritást.

— A Wiener Bank-Vereln, Wien, igazgató
tanácsa megállapította az 1927. flzletév mérle
gét, mely 6,132.604.36 schllling tiszta nyereség
gel zárul, a tavalyi 4,615.870.81 achlllinggel 
szemben. Az igazgatótanács a folyó évi Április 
30-lkl közgyűlés elé azt a jfl’aslatot terjeszti, 
hogy részvényenként •— mint múlt évben —» 
1.80 schilling — 9% osztalék fizettessék.

A Magyar-Cseh Iparbank Rt. dr. Forbáth Frí* 
gyes elnöklete alatt megtartott XVII. rendes 
közgyűlése elhatározta, hogy az 1927. éri 
285.850.23 P nyereségből részvényenként 1 P 
osztalékul fizettessék. A szelvények f. hó 14-tŐ! 
kerülnek az intézet, valamint a Böhmische 
Industrial-Bank központja és összes fiőkinté- 
zctet pénztárainál beváltásra.

— A Magyar Általános Kőszcnbánya Rt. igaz
gatósága elhatározta, hogy az ápirllis 28-ára 
egybehívandó évi rendes közgyűlésnek indítvá
nyozni fogja a tartalékok és jóléti alapok meg
felelő gyarapítása mellett részvényenként har
minc pengő osztalék fizetését.

— A „RéMvénjUrMeág Villamos 4o KVzlekeUsI Vál
lalatok számúra** cég (Trust) közgyűlése Jóváhagyta az 
1027. évi mérleget és elhatározta, hogy a részvények 2. 
tzúmu osztalékszelvénye t. t. április 14-től kezdve 2 
P-vcl váltassák be a Magyar Általános Hitelbanknál.

— Az Első Mngjar G.apjumosó éa Bizományi R. T. 
50-lk évi rendes közgyűlés elhatározta, hogy az elért 
594.066.79 1* tiszta nyereségből az 1927. üzletévre minden 
darab 15 P n. é. részvényre 1.50 P ~ 10% fizettessék 
osztalék dinén c hónap 2Ö-tól kezdve.

— a „p.p.mr remek áprilisi műsora min
den este frenetikus sikert arat. A legelőkelőbb 
közönség látogatja a kedves szórakozóhelyet 
éa Oláh Gyárfás Mihály igazgatónak mindenki 
a legnagyobb elismerését fejezi ki az Igazán ki
tűnő, változatos és vidám előadásért.

— A hosszú egészséges élet titka. Sorra meg
buknak a megflalalitási kísérletek, megint nem 
marad más hátra, mint vigyázni az életünkre és 
lehetőleg kikerülni a ránk leselkedő ezer vesze
delmet. Ehhez pedig segítőtársak, biztos fegy
verek kellenek. „A hosszú egészséges élet titka** 
címmel most jelent meg egy kitűnő füzete dr. 
Kapóig István Károlynak, amelyet kiadóhiva
talunk díjtalanul elküld mindenkinek, aki cí
mét levelezőlapon beküldi.

— Két halálos öngyilkosság Pécsett. Pécsről 
jelentik: Pécsett Friedrich .Ibisei hetvennyolc 
éves gazdálkodó vasárnap reggel konyhakéssel 
nyakán átvágta ütőereit. Vérbeborultan talál
tak rcú. Már csak annyi ereje volt, hogy hozzá
tartozóihoz néhány szót szóljon. — Meguntam 
ezt a gyalázatos életet, — mondta. Ezek voltak 
utolsó szavai. Miközben a klinikára szállították, 
meghalt. Néhány órával később, a déli órákban 
öngyilkosságot követett el Pécseit Gfall Kon- 
ráané, hetvenöt éves jómódú pécsi uriasszony. 
Nagymennyiségű marólúggal megmérgezte ma
gát. Eszimóletlen állapotban szállították a kli
nikára, ahol este meghalt. A jómódú uriasszony 
lettének oka Ismeretlen,

— A Petőfi Társaság ülése. Vasárnap délolőtt 
a Petőü Társaság az Akadémia dísztermében 
felolvasó ülést tartott. Pékár Gyula elnöki 
megnyitójában megemlékezett Bársony István
ról és a Sorbonneon lezajlott Petőfijönnepsé- 
gek morf elhunyt rendezőjétől. Jéárt db'Bbhne- 
f ónról. Lampérth Géza főtitkár tejeién tette, 
hogy Petőfi kiskőrösi szülőházát nemzeti za
rándokhellyé kívánják megtenni. Ezután több 
felolvasás következett.

— Ébredő postások közgyűlése. Ma dél
előtt az Ébredő Magyarok Egyesületének Irá
nyi-utcai helyiségében a postás szakcsoport 
közgyűlést tartott. Elnökké Asztalos Domonkos 
dr.-t választották meg.

— Hétfőn döntenek az áremelésről a pékek. 
A sütők ipartestülete napok óla tanácskozást 
folytat a kenyér és a sütemények árának fel
emelése tárgyában. A pékek arra hivatkoznak, 
hogy megdrágult a gabona, a liszt, drágább lett 
a fa, emelkedtek a rezsiköltségek, úgyhogy a 
mai árak mellett nem tudják kiszolgálni a kö
zönséget. A sütőiparlestúiet hétfőn gyűlést tart 
s ezen fogják elhatározni, milyen mérvű legyen 
nz áremelés. Az uj árak már kedden érvénybe 
lépnek.

— Súlyos .szerencsétlenség egy égő gyertyával. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka súlyos 
szerencsétlenség történt az Örömvölgy-utca 44. 
számú házban lakó Ketzer Antalné magánzónő 
lakásában. Az asszony késő éjszakai órákban 
égő gyertyával a szomszédos sötét szobába 
akart átmenni, de a nyitott ablak következtében 
támadt légvonat a gyertya lángját fellobban- 
totla s a következő pillanatban az asszony inge 
nagy lánggal égni kezdett. Ketzer Antalné se
gítségért kiáltozott, mire a szomszédos szobi- 
bó| Hermina leánya berohant és látva a kriti
kus helyzetben levő édesanyját, két kezével 
kezdte az égő ruhadarabokat eloltani. Az oltás 
közben Ketzer Antalné a mellén, Ketzer Her
mina pedig a kezén szenvedett súlyos égési se
beket. A mentők az idős uriasszonyt súlyos 
sérülésével a Szent István-kőrházba szállították.

— Kétszáz ember a hólavina alatt. San
tiago di Chilc-böl jelentik: Eddig megerősi- 
tetlen jelentések szerint a Taloa-vidéken 
nagy hölavina több gazdaságot elborított. 
Hir szerint 200 személy és többezer állat 
került a hótömegek alá.

— Meghalt az angol királyné unokaöccse. 
Londonból jelentik, hogy Trematon lord, az 
angol királynő unokaöccse, akit nemrég 
autóbaleset ért, meghalt.

Alapfftafott iMg
LBGJOBB

PAP^ UMOLcsóea

PAP,«
Kárpitoséra, vss- 
és rézbutorgyára

ÖICHNER JÁÍMOÓ
Fsa Mágust 40 Ml. eHeaftau portta Wmttn kZMBI
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Egyre szaporodik a bulgáriai 
widrangds áldozatainak szama

Szófia, április 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Dél- 

Bulgáriában pusztító erős földrengésről 
egyre borzalmasabb adatok érkeznek. | Az 
eddigi jelentések szerint, a földrengés a leg
nagyobb kárt Csirpan községben okozta. A 
földlökések pénteken este il óra után kez
dődtek. A lakosság már aludt s igy

az összedőlt házak rengeteg embert te
mettek maguk alá.

A táviró- és telefon összeköttetések meg
szakadtak, de eddig már olyan jelentés ér
kezett, amely szerint

több mint száz ház összedőlt.

Kerékpár és hullaszállitó- 
kocsi összeütközése

A hullaszállító kocsiból kiesett a 
koporsó, a kerékpáros életveszé

lyesen megsebesült

Nobile tábornok vasárnap 
léghajóján elindult az északi

sarkra
Bécs felett hózivatarba jutott és eltévedt

Debrecen, április 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Súlyos ki
menetelű szerencsétlenség történt a vasár
napra virradó éjszaka Debrecen egyik fő
utcájában, közvetlenül az egyetemi klinikai 
telep előtt. Szentpéteri Kun Béla felsőházi 
tag, debreceni egyetemi tanár 21 esztendős 
fia, Szentpéteri Kun István szombaton a 
késő esti órákban hazafelé indult motor
kerékpárján. A motorkerékpár az éjjeli 
órákban a néptelen utcán meglehetősen 
gyorsan robogott utasával. Szentpéteri Kun 
István nem vette észre, hogy az egyik utca- 
kereszteződésnél egy lassan ügető kocsi 
halad s csak az utolsó pillanatban állította 
meg motorkerékpárját, de akkor a szeren
csétlenség már megtörtént.

Magyarország számíthat Olaszországra 
a feltámadásért folytatott munkájában— 

mondotta vasárnap az Akadémia dísztermé
ben Bottai Giuseppe, olasz államtitkár

Á Magyar Tudományos Akadémia dísztermét 
vasárnap délután félöt órakor zsúfolásig meg
töltötte az előkelő hallgatóság, amely Bottai 
Giuseppe államtitkár előadására gyűlt össze. A 
MOVE cserkészek díszsorfala között egymás

ELIZABETH ARDEN
személyes megbízottja, aki a lon
doni Arden-Salonban hosszú évek 

tapasztalatait gyűjtötte össze

■ Április lö-tói 20-ifl
áruházunkban tartózkodik, hogy t. 
vevőinknek kalapszalónunk külön 
helyiségeiben (I. emelet) a helyes 
bőrápolás módszereiről tanáccsal 

szolgáljon.
Használja fel ezt az alkalmat és 
vegye igénybe e kiváló szak
tekintély díjtalan útbaigazításait 
bőre egyéni ápolására vonatkozóan

CORVIN ÁRUHÁZ RT.
VU. BLAHA LUJZA TÉR 1-1.

ELIZABETH ARDEN, 25. Old Bond Street, 
London W. 1.

NEW-YORK: 673, Fifth Avtnut 
PARIS: 3, nt la Palx

A romok alól eddig
<35 halottat és több mint 100 súlyos se

besültet húztak ki.
Nagy károkat okozott a földrengés Stara 

Zagora városban is, ahol hir szerint
több mint tíz ember meghalt.

Csirpan város nagyresze elpusztult, u ha
lottak számát

több mint negyvenre becsülik.
Késő este érkezett jelentés szerint, Filip- 

popolisz városban összedőlt a mecset és ren
geteg lakóház, a halottak száma 15, a sebe
sültek száma felül van az ötvenen.

A motorkerékpár csaknem teljes erővel 
nekiszaladt az utcakereszteződésnél ép

pen elhaladó hullaszállító kocsinak.
A hullaszállító kocsi felfordult,

kiesett a benne lévő koporsó is,

a halottaskocsi kocsisa azonban oly szeren
csésen ugrott le az utolsó pillanatban a ko
csi bakjáról, hogy apróbb horzsolásokon és 
zuzódásokon kívül egyéb baja nem történt. 
Szentpéteri Kun István, akinek motorkerék
párja felfordult s aki fejjel esett a köve
zetre, súlyosan megsérült.

Koponyaalapi törést szenvedett
s egy arra haladó kocsin szállították a kö
zeli egyetemi klinikára, ahol nyomban ápo
lás alá vették.

ulán jöttek Magyarország politikai éleiének elő
kelőségei, igy: Bethlen István gróf miniszter
elnök, Walkó Lajos, Vass József, Klebelsberg 
Kunó gróf miniszterek. Dréhr Imre államtitkár, 
Ripka Ferenc főpolgármester, Puky Endre.

Nagy taps fogadta az előadói széken helyet 
foglaló Battai államtitkárt, akihez

Apponyi Albert gróf
a következő beszédet intézte: ,

— A Magyar Külügyi Társaság nevében üd
vözlöm azt a kiváló olasz államférfiul, aki 
azért jött közénk, hogy kifejtse előttünk a fás- 
cista kormány társadalmi paciflcátiós munká
ját. Semmi más tárgy sem kelthetett volna 
élénkebb érdeklődést, mint ez az életbevágó 
fontosságú iniciativa. Ha sikerük lesz, akkor 
az egész világnak tanulságos példát adnak és 
ezzel a legtisztább nemzeti dicsőségei fogják 
aratni, amely nem jár vérontással és könnyek
kel és amelyet az összes nemzetek áldanak.

A fascista himnusz után Bottai államtitkár 
megkezdte előadását.

— Két politikai felfogás keletkezett az utc ’»bi 
években a demokratikus-liberális állammal 
szemben: a fascismus és a bolsevismus. Mind
kettő tagadja a polgári individualizmus alap
elveit, mégis mélységesen különbözők a jellem
vonásaik és ellentétesek cselekvésük eszközei. 
A bolsevismus a proletariátus diktatúrájára 
törekszik és teljesen szétrombolja a társadalom 
kapitalista rendszerét, hogy valami egészen 
újat alkosson helyette. A fascismus nem rom
bolta le a társadalmi építményt, hanem elmé
letileg és gyakorlatilag egyformán okos Ítélő
képességgel a régi jogi, politikai és társadalmi 
formák határai között dolgozva a saját elvei és 
céljai szerint alakította át. A fascismus mint 
politikai tan visszahatás! mozgalomként kelet
kezett az olasz szociálizmus háború utáni túl
kapásaival szemben, de ez nem jelenti azt. 
hogy a fascismus reakciós tant képviselne.

A fascista állam célja, hogy tökéletesítse a 
balesetbiztosítást, megjavítsa és kiterjessze az 
anyasági biztosítást, megvalósítsa az egyes fog
lalkozásokkal járó betegségek és a tuberkulózis 
elleni biztosítást, tökéletesítse a munkanélküli
ség és a patai munkások biztosítását. A tuber
kulózis elleni biztosítást már törvénybe iktatták. 
A termelés érdekében a Carta egyenlő jogot 
biztosit a munkásoknak és a munkaadóknak 
Védi a művészetet, az irodalmat, szabályozza 
nz egyéni boldogulás viszonylatát. Behatol a 
klasszikus közgazdaság rejtekhelyeire és ki
nyilatkoztatja, hogy a munkndijnuk viszonyul
nia kell az élet természetes törvényeihez, a ter
melés lehetőségeihez és a munka hozamához. 
Állami intézményre bízza a munkadij megálla
pít á sál.

Előadása végén Bottal Giuseppe állam titkár 
kijelentene, hogy a magyarok nyugodtak lehel
nek: a fiatal Olaszország, — különösen az a 
generáció, amelyet a fascismus juttatott ura
lomra — nagyon tisztán látja, hogy Magyar- 
országnak milyen szerepe volt a történelemben. 
Ahogy Magyarország a szláv áramlattal szem

ben mindig képviselője volt az európai törek
véseknek; — a vaTlásreformokkal szemben őre 
volt a katolikus kultúrának; — az izlammal 
szemben megvédte az egész európai civilizációt 
— a legutóbbi időben a bolsevizmussal szem
ben is a legenergikusabb harckészségésiek adta 
bizonyságát. Kérte, hogy Magyarország ezután 
is folytassa a kommunizmus elleni védekezését. 
Majd megköszönte azt a türelmet, amellyel a 
közönség az ö technikailag nyers előadását vé
gighallgatta. Különösen

örömmel üdvözölte Bethlen István gróf 
miniszterelnököt,

aki már többlzben élőszóval is kifejezésre jut
tatta, hogy át van itatva attól a szellemtől, 
amely Olaszországot újjá teremtette.

Végül átadta Bethlen István grófnak Musso
lini miniszterelnök üdvözletét: (Nagy taps.)

Magyarország mindig számíthat a fiatal 
Olaszország segítségére abban a munká

ban, amelyet feltámadásáért folytat —
végezte be nagy éljenzés és taps közben — elő

Nybile tábornok szombat reggel óta 
startra készen várta a kedvező időjárás be
álltát, hogy elinduljon az északi sarkra. Az 
volt a terve, hogyha az Alpokban kedvező 
az időjárás, akkor a Splügel-hágó felett, Sváj
con keresztül a bodeni tó fölé repül, ha pe
dig az idő kedvezőtlen, akkor Velencén, 
Trieszten és Bécsen át, a pomerániai Stolpig 
repül. Nobile tábornok startjáról a követ
kező híradás érkezett;

Róma, április 15.
Az Italia kormányozható léghajó ma 1 

óra 50 perckor elindult Milánóból.

Becs, április lő.
Hajnalban Bécs fölött olasz léghajót 

láttak. Csakhamar elterjedt a híre, hogy 
Nobile tábornok a késő esti órákban star
tolt és Velencén, Trieszten át

Becs fölé érkezett.

A bécsi rádióállomáson a léghajóról rádió
jelentést vettek fel, aifielyben Nobile tábor
nok közli, hogy Hír

nagy hóviharba került s a viharban nem 
tud tájékozódni.

Sopron, április 15.
Vasárnap délben fél 1 órakor Sopron fö

lött olasz jelzésű léghajót láttak, amelyről 
azt hiszik, hogy Nobile. tábornok gépe. A

KÉNYES SELYEM- ÉS
GYAPJUANYAGOK MOSÁSÁBA LfGMfGBI7UATÓBB
Z d. O8) A G Y £ £

adását az államtitkár.
Apponyi Albert gróf meleg szavak kíséreté- 

ben köszönte rncg. az érdekes fejtegetéseket és 
kijelentette, hogy az előadás koránt sem volt 
nyers. A hallgatóság nagy csodálattal látta sze
mei' elölt felépülni azt a gyönyörű épületet —i 
mondotta Apponyi Albert gróf — amelyet a 
fascista Olaszország már eddig .felépített. Min
den magyar ember nagyon jól tudja, hogy 
Olaszország volt az a nemzet, amely Magyar
országot az izoláltságból kivezette és ezért az 
egész magyar nemzet hálás Olaszországnak. 
Bizonyos abban, hogy azok az olaszok, akik je
len vannak szereteti államtitkáruk előadásán, 
barátok között érzik magukat, mert a legtisz
tább barátság fűzi össze Magyarországot Olaszt 
országgal. (Éljenzés és taps.)

A Magyar Külügyi Társaság este a Bristol- 
szállóban bankettet rendezett Bottai államtitkár 
tiszteletére, amelyen Apponyi Albert gróffal az 
élén Magyarország politikai és társadalmi éle
tének reprezentánsai vettek részt. Bottai állam
titkár kíséretével együtt kedden utazik Buda
pestről Becsbe.

gép Szombathely felől jött, hosszú időig kó
válygott a város fölött, eltűnt, majd később 
ismét előbukkant. Azt hiszik, hogy a tábor
nok vagy

eltévesztette az utat,

vagy a rossz időjárás miatt visszafordult.

Zalaegerszeg, április 15.
Az Italia 10 óra 30 perckor délnyugati 

irányból jőve, a város fö|c érkezett, majd 
félkörben elkanyarodva, északi irányban to
vább repült. A város fölött a léghajó lejebb' 
ereszkedett, úgy hogy az „Italia** felírást 
jól lehetett látni. A léghajónak igen sok né
zője volt.

Bécs, április lő.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) Becs fe

lelt alacsonyan repült el az Italia. Prága fe
lett délután 4 óra 15 perckor látták. Brünn 
felett 7 óra 17 perckor. Az Italia később, mi
után a heves zivaatr és villámlás között foly
tatta útját a hegyek felett, tájékozást kéri, 
hogy északi irányban folytathatja-e útját s 
nem kell-e visszatérnie.

Berlin, április 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Italia 

9 óra ulán azt kérte, helyzetét állapítsák, 
meg, s folytathatja-e tovább útját. Az idő
járás aránylag kedvező, bár az ég borús.

*
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A görl és

az

és

1.
Lassanként visszatérünk a békeidőhöz. 

Ma már kis dolgokon buknak el a ragyo
góan induló szélhámos karriérek. Táncosnő
kön. kicsi görlökön. . Veress Emmi ken.

Mn már újra .nmantikus a dolog. A grófi 
korona nimbusza jobban ragyog a színházi 
segédszinésznök szemében, mint a milliár
dos butónokban kifejezett tőzsdei karrier. 
Kis malidéval lehetne axl is mondani, hogy 
ma tavaszi divat egy-egy nyúlánk, cnervált 
arcú, monoklis arisztokrata fiatalembert 
..viselnie" minden jóravaló görlnek, aki túl 
aknr nőni nz első, vagy h harmadik sor 
*zük színpadi keretén. Ezért van at, hogy 
operctlszinházaink kiskapuja előtt esténként 
több százezer holdnyi hitblzomdny ifjú vá
rományosait tehetne csokorba kötni.

És éppen itl ne legyen szélhámos? Éppen 
itt ne szédülne el egy húszéves, aki kiállásra 
felveszi a versenyt bármely kékvérűvel és 
akinek többek között az a haja, hogy 
semmiféle családi tanács nem őrködik ki- 
sebb-nagyobb botlásai elhárítása érdekében.

Ilcr: György’ mögött nem volt családi fa 
nács, sem hithizomóny. Mit tehet ez a húsz
éves szerelmes ifjú arról, hogy ezen a tava
szon divat arisztokratát viselni a színházak 
környékén* Hát erre a háttérre kell festeni 
gróf Zichy György alias Herz György 
Veress Emmi bűnügyi komédiáját

2.
Hát erről is kell írni egyszer.
Amint elnézem, itt egynegyednyolé. órakor, * 

Király Színház müvészbejárójának kopottan 
-árga, kanyargó folyosóján, a színpad apró ciil- 
ttignli — fiatalokat, nyulánkokat, jó növésüeket, 
tlzcnöttöl-huszonötig. trencskótban, vedlett téli
kabátban, vagy fáiós koaztümöcskében, hónuk 
alatt a papirbaesomagolt uiroskenyér vacsorá
val fs másokat démoni eleganciában, rozsosán, 
Cotu felhőben, kótyagoa csirkemámorral a fe
jükben — kinyújtott ujjal mutathatunk egyikre- 
másikra, aki tegnap egy polgári család kiegyen
súlyozott életében volt nebántsvitág, vagy aki 
kétpengöa napi keresettel siet n család éleiét 
segíteni, vagy másikra, aki a házmeslerlakás 
nyirkos légkörét máról-holnapra a luxusautó 
benzinszaga fölölében felejti.

Azokat is megismerem, akik a színpadért 
vetkőznek félmeztelenre esténként. Ilyenek Igen 
kevesen vannak!,.,

3.
A Veress Emmi éa Hctz György tragiko

médiája a színház szenzációja. Bent a tö- 
megöltörrtk azomorufalu négyszögében, az 
izzó villnnyláinpák vakító tüzelésében, az 
egymáshoz tapadó meztelen leányhusok ki 
ábrándító fehérségében csak erről beszélnek:

— Egy kell az Emminek!
— Minek volt olyan nagyravágyó!
-— Mintha nem lett volna elég neki is egy 

kishivatalnok!
Ezt mondogatják a piroiramnzolt leány

szájak. némi megvetéssel, némi gúnnyal s 
némi irigységgel. Titokban ugyanis irlgylik 
o tizenhétévé* Emmi barátnőjüket, aki máris 
ilyen „híres" lett.

4
A tizennyolc-személyes öltöző homályos sar

kában cgv leány hasul. Emmi legjobb barát
nője, a Szenlgyörgyi Stefi, ö nz. akinek két- 

pengöjébe került a „grófi" ismeretség

a világ legnugysr.ertibb komédiásai minden este a

ROYAL ORFEUMBAN
Kezdete 8 órakor Telefon: J. 421-68

GYURKOVICS FIUK
nAMGVI.IT KACAGÁR BÉRC

Z1LAIIY IRÉN
KÖHÖNY ANGÉLA
SÍRÓ ANNA
BÁLLÁ MARISKA

legdrágább
HF.LT • PENGŐ

• • •

MOZI

A többiek ujjal mutatnak rá, talán egy kicsit 
ki) is nézik az eset óta maguk közül. Persze, 
irigységből. így Írom ide, izórul-szóra, ahogv 
ez a tizcnnyolcévea Stefi elmondta az „esetet .

— A múlt hét szombatján azt mondta nekem’ 
Veress Emmi, aki azelőtt nem in volt barátnőm, 
hogy akarok e 
gróffal. Persze.

Emmi olyan

az 
mind a 

Kérdeztem.

HÉTFŐI NAP0

este velük tartani. Vele és n 
hogy akartam, hiszen

hegyesen kérkedett mindig 
gróffal.

Mindenfelé együtt mászkáltunk. Egyszer 
55-ös villamoson, csak láttam, hogy 
kelten nagyon elszontyolodnak. ’ . 
hogy mi baj. Nem feleltek. Faggatni kezdtem 
Őket.

Ekkor a gróf azt mondta, hogy főbelKvl 
magát még máma.

Lélegzetet vesz u Stefi, azután tovább fújja 
mondókájál:
— Emmi Is azt mondta, hogy a Dunának 

megy, mert nagyon szereti a Gyurit,
sem bírja ki a dolgot tovább. Ekkor már 

.................... " meg-

■

a

6 ....... ... ..
tudtam mi a baj. Pénzük nincs. Gyuri 
mondta végre, hogy

▼állót hamisított, amit délutánig be kell 
váltani.

i óhaja előtt éa harmadik hétre Is PROLONGÁLJUK

AZ ELSODORT EMBERT! j ROYAL APOLLO

Üí mOsoFa lerfiziíoruti Színpadon 
Kezdete tél 9. Telelőn: 265—54.

Harry Pi€ 
az oroszlá

Harry Pici, akit nemrégiben film felvétel kői 
ben a filmen szereplő tigris megtámadott, fel 
gyógyult sebeiből és befejezhette

A pánik
cimü filmjét. Harry Picinek, ennek az utol 
érhelellen akrobata-színésznek ex ar. első óriás 
filmje, amely millió márkás költséggel készül 
a berlini Ufa érdekeltség égisze alatt. A filrr 
másik főszereplője egy idomított tigris, Harrj 
Picinek ezzé! n fenevaddal sikerült ártalmat 
fanná tenni azt a bűnszövetkezetet, amely 
berlini „Ma/estíc‘‘-holelbcn oroszlánokkal ope

d bravúrja 
nők között

rálvn, pánikot keltve, akarja kirabolni a mil
liárdosokat. A rendkívül izgalmas és minden 
részében lenyűgözően érdekes filmmel egyidő- 
ben Lillán Harvey bűbájos vigjátékát is mű
sorra tüz.ik ar Vfa és az Omnia mozgóképszín
házak. Ennek a filmnek a cime

Manci* ne lopj!
Lilién Harvey, a közkedvelt amerikai sztár egy 
kis jasszleányt játszik a kedves meséjü film
ben.

Mindkét filmet az Ufa és az Omnia mozgó- 
színházak csütörtöktől tűzik műsorukra.

III műsor a Tor szí
Kezdete fél 9.

körúti színpadom
Telefon: 285—54

látványom tAncattrakciók 
SZIKLAI JÓZSEF 
FF.NYVIíS NÁNDOR 
O'ARKIGÓ KORNÉL 
KOMPŐTHY GYILA

ha a papája, aa öreg gróf megtudja, kitagadja. 
Barátaitól nem kérhet, mert szégyellt a dolgot. 
No. mondom én, mennyi az összeg? Száznuolc- 
vanát pengő, mondja ő. Meddig kell? — kérte- 
zeni. Nagyszombatig, mondta határozattan. 
Erre ridlkfllömbe nyúltam és kivettem a pénzt, 
odaadtam, azután még többet adtam.

— Honnan volt annyi pénze, Stefiké?
— Hasúról, Erdélyorstágból kapok havonta 

kétszáz pengő apanázst. Akkor, 4-ikén még 
száznyolcvanöt pengő volt belőle, de nem fizet
tem ki sem a lakást, sem a kos ttot, sem a mö
gött. Lázár direktor adott most előleget. Na
gyon jó ember

De ar Emmlt nem akarja vÍmmvciuiI, mert 
szerződést szegett

Már táncol is helyette valaki. Tetszik tudni, Ő 
volt az első sorban balról a harmadU'

5.
KÖrénk gyűlnek a szőke, barna leányfejek. 

Kiválasztok egy sápadt, szőke leányt. O lesz 
a görl, aki a morált képviseli.

— No, mit szól ehhez?
— Akárki akármit mond, velem ez nem 

történhetne meg, — feleli Andrék Rózsi kis
asszony. — Engem minden este vár valaki, 
akiről tudom legalább, hogy ki.

Kis ajkbiggycsztéssel aztán hozzáteszi:
— Nálam nem cikk a gróf ...
A véleményhez nem csatlakozik egy má

sik, akiről köztudomású, hogy egyik ifjú 
arisztokrata, a hódolója. Ez szerényen, 
szinte szégyenkezve teszi hozzá:

— Én ma este elkérem a keresztlevelét...
Stób Zoltán.

a kontinens legismertebb és legkeresetebb 
regényírója, kétségtelen aszal aratta az első 
átütő sikerét, hogy máról-holnapra megírta 
Josephine Baker élettörténetét. Josephine akkor 
Párizs uj ragyogó csillag* volt. Párizs és az 
ott csoportosult inlernaclonális világ őrjöngött 
a fekete sztárért, akit Maurice Dekobra „A 
fekete szirén" cimü regényében ismertetett meg 
az egész világgal. Ezt a regényt filmesitették 
meg és ez a film

„Fekete sátrán"
címmel kerül csütörtöktől a Fórum mozgószin- 
báz vásznára. Az izgalmas és minden részében 
.cnyilgöző erejű film mellett a Fórum mozgi^ 
színház egy alkalmi revfltréfát iátszik, amelyet 
Vadnay László Irt. Ennek a színpadi miniatűr 
rcvflnek főszerepeit

Somogyi Noel,

Gallup Nándor, Létzay Kató és Sebő Miklós 
fogják játszani. Somogyi Nusi ez alkalommal 
Josephine Baker imitációival lép a közönség elé, 
amely bizonyosan sokat fog kacagni a kitűnő 
le vöt rátán.

CSORTOS GYULA __ 
A SZŐRÖS MAJOM
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színházi napló
Vasárnap este n Reinhardt-tArsulat Pau! 

Geraldynak

Róbert és Maríanne

cimü színmüvével lépett a Vígszínház közön
sége elé. Paul Geraldy színmüve az érzéki* 
ség által veszélyeztetett házasság, az érzéki* 
lelki és a házassági szerelem problémája 
körül mozog. ízt a kérdést finom eszközök
kel teregeti, a kissé hosszabb retorikáju 
színpadi monológjaiban, amelyek azonban 
egy pillanatig sem untatták a Vígszínházát 
az alkalommal zsúfolásig megtöltő közönsé
get. A főszerepekben Helene Thímig, Hans 
Rehman és Tcrvia Moissi érdemelnek dicsé
retet. A Reinhard-szinházak vendégjátékának 
szükségszerűsége ezzel ar előadással is iga. 
zolást nyert.

Vasárnapi koncertek 
között legnagyobb érdeklődésre tartott számot 
a Lehner-kvartett hangversenye. A zsúfolásig 
megtelt nézőtér lelkesen tapsolta a kiváló kvar
tett minden számát. Vasárnap volt az erdélyi 
irök bemutatkozó estje a Zeneakadémián. Er
dély három reprezentáns Írója, Bárd Oszkár^ 
Szabó Mária és Szántó György, léptek Rotten- 
steiner Sándor zeneszerzővel a közönség elé. Ab 
erdélyi írókat Baló Elemér, Somogyi Pál szín
művészek, Fekete Margit zongoraművésznő éa 
még többen interpretálták. — A pesti Vigadó
ban a székesfővárosi zenekar egy sereg művész 
közreműködésével francia hangversenyt adott, 
A nagyszabású közönség érdeklődéssel fogadta 
a változatos programot.

A Színigazgatók Egyesülete vasárnap dél* 
előtt közgyűlést tartott, amelynek egyetlen 
pontja a vezetőség megválasztása volt. 4 
Színigazgatók Egyesülete a tavalyi vezető, 
séget választotta újra meg, ezek szerint 

elnökül Beöthy László,
alelnökökül Faludi Jenő és Roboz Imre ke
rültek az egyesület élére. A Színigazgatók 
Egyesülete a jövő héten kezdi meg a jövő 
szezónra szóló szerződtetés! tárgyalásokat, 
a már kinyomtatott kollektív szerződési 
blanketták alapján. .4 kollektív szerződési 
blanketta csendes sikert jelent a színészek 
és a színigazgatók harcában. A blanketta sze
rint ugyanis a színészek a múlt évi űzustól 
eltérően, újra tizenkét hónapos szerződést 
kapnak, amivel azután biztosítva van a 
színházak nyári szünete alatt is a színészek 
megélhetése.

A Terézköruti Színpad áprilisi műsora ha le
het, rádupláz az eddigiekre is és ért a megáll*- 
pitást jelezte as a folytonosan felvlharzó kaca- 
gás, amely a színház obiigát sztárjának,
rSalamon Bélának 

minden mondatát kísérte. A boriul várt, ciitííi Noti 
darab a kabaréirodalom egyik gyöngye, amely
ben Salamonon kívül Várnai adott meglepőén 
értékes alakítást. Nagy Endre, a kabarénak «8 
az utölérbetetlen szatirikusa, mondatainak ex
panzív erejével vitte ezt a műsort is- A szinhia 
vendégei és tagjai, igy Dénes György, Gárdonyi 
Lajos, Keglevieh Marietta, Berezelly Magda, 
Komlót, a magával ragadó humoru Rajna Alicfl 
éa a többiek, mind méltóan vették ki részüket a 
közönség tapsaiból.

Érdekes színházi jubileum lesz szombaton. 
Ekkor tartja ugyanis a Terézköruti Színpadon 
vendégssercplő „Igazi gyertMkszinház”

tízéves jubileumát
amely alkalomból ar apró gyerekstméstek méltó 
visftajönnek vendégszerepelni azok a sxinész- 
nők, Gaál Franciska, Relle Gabriella, Sándor 
Böske és Básony Rózsi, akik valaha sztárjai 
voltak a gyermekszinhásnak s akik ma Jelen, 
tős pozíciót foglalnak el a főváros színházi vi
lágában.

De egy másik érdekes gyennekszinhéz-elő- 
adás is lesz a jövő szombaton a Király Szín
házban, ahol a Rákosi Szidi szinészi'knla nö
vendékei tartják meg

első gyermekelőadásukat
Ezen a délutánon A kit lord kerül színre, 

amely után akrobatikus mutatványok, torna éa 
vívás fogja szórakoztatni a színház apró kösön- 
ségét.

PAPAGÁJ
Erwrtbat tórát M. Tel.: 4Í1-(T7.

Mindé* nü W, 
órakor aaenaáelAe /T

TáNC- «S M 
KABARÉ VU 
IROBORI
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1. rnerf fartői. 
Z. meri kenuelmei 
3. meri kfinnuiJ. 
*-mert telire tő*.

E héten mutatja be a Vígszínház pompás 
uj vígjátékét, a liókusi-pókusz-l. A Hókusz
pókusz keretdarab, amely azzal kezdődik, 
hogy a szinház irodájában tárgyalnak a leg
közelebbi újdonságról. A szinház drama
turgja (Rajnay) kijelenti, hogy sikerüli 
megszereznie Pirandello legújabb remekét, 
amelyet azonnal el is mond, illetve a szín
padon eljátszanak. A darab végén, .mely 
nagyon tetszett, derül ki az, hogy maga a 
dramaturg irta. A színházigazgatónak azon
ban az az álláspontja, hogy darabot csak 
holt, vagy külföldi szerzőktől ad elő. Raj- 
nay erre öngyilkos lesz, hogy a darabja elő
adásra kerüljön. Nagyon érdekes, hogy a da
rabban

kettős szerepet játszik

Gaál Franciska, Rajnag é« Góth Sándor.
Május elsején egy ser filmes, Tasnády 

Szűcs András államtitka esetésével, Mün
chenbe. Párizsba és Londonba utazik tanul
mányútra. Ez alkalommal tisztelegni fognak 
Londonban Lord Rothermere előtt, akinek 
ajándékképpen egy itthon készült filmet fog
nak átnyújtani. A film, amelyet Lakner Ar
túr készített, fel fogja sorolni, hogy

hány mozit vesztett el az ország

a trianoni szerződés következtében és hány 
jelentős magyar filmember, iró, rendező és 
ssinész működik külföldön, mert a hazai 
filmgyártás haldia ólá idehaza elhelyezkedni 
nem tudtak.

A Belvárosi Szinház Török Rezső Mezte
len ember-övei minden bizonnyal

folytatni fogja sikersorozatát.

Török Rezső társadalompolitikai problémá
ját, a városi és falusi ember különállóságá
nak kérdését, amelyet „A meztelen ember" 
rendkívül ügyes és szinpadszerü formában 
tárgyal, megértéssel fogadták a nézőtéren. 
A közönsége rendkívül soka' tapsolt a darab

KI akartafosztaniaMthGyorgv múzeumot 
az ai-zichy grűt es Aiioidv István

Herz György, *a ál-Zichy gróf ügyében a fő
kapitányságon vasárnap délolölt is tovább foly
tatták a kihallgatásokat. Pászkán Ferenc dr. 
rendőrkapitány most igyekszik összeállítani a 
fiatal scélhámos bünlajstromál, aki eddigi 
vallomásai során konokul tagadta, hogy 
mogkárositási szándékból követte volna el a 
kisebb-nagyóbb sz-ihámosságokat.

Herz György elmondotta, hogy Kemence köz- 
•égben egy ismerősüket kereste fel és amikor 
egy pillanatra egyedül maradt a hálószobában, 
az iljsliszekrényen levő vaskazettát kinyitva, 
onnan

egy nehéz eaflat cigarettatárcát emelt el, 

amelynek fedőlapján a kővetkező felírás volt: 
„József főherceg, 1936". Herz György vallomása 
szerint ezt az ezüst cigarettatárcát az ellopott 
Talbot-auló ajtajának belső részén levő úgyne
vezett srerszámzsebbe tette, amelyet azonban 
« rendőrségnek már nem sikerült a lelteit be
tgen megtalálni. A fiatalember vallomása szerint 
a tárca vagy útközben esett ki, vagy pedig Is
meretlen kezek tüntették el.

Ugyancsak ma délelőtt hallgatta ki Pászkán 
Ferenc dr. rendőrkapitány a tegnap letartóxta- 
tolt Alfőldy Istvánt Is, aki tagadta azt, hogy 
bűnrészest lenne Herz Györgynek, de ezzel

A mert g
oloso.

főszereplőinek, elsősorban Makay Margit
nak és Honthy Hannának, majd a megle
pően drámai készséget mutató Délig Ferenc
nek, a remek kabinetfigurát formáló Rózsa
hegyi Kálmánnak és Gózon Gyulának. Török 
Rezső darabját a második előadás közönsé
gének tapsai is szankcionálták a sikerre.

Májusban nagy
művészkongresszus lesz Budapesten.

A müvéazko'ngressrus, amely az aktuális mű
vészeti problémákat fogja tárgyalni, meghív 
minden jelentős Írót, festőt, zeneszerzőt ét szí
nészet. A müvészkongresszus elnökéül az előké
szítő bizottság Klebelsberg Knnó gróf kultusz
minisztert kéri fel, aki minden bizonnyal vál
lalja a megtisztelő felszólítást. A Fészekben dol
gozó előkészítő bizottságnak terve az, hogy a 
hazai müvészkongresszust jövőre internaciona- 
lis müvészkongresszussá szélesíti ki és Buda
pesten, illetve a Margitszigeten látnák vendégül 
a világ minden reprezentáns művészét, akik 
a Budapestre való utazás fáradalmait elvállal
nák.

Holnap érkezik el a Fővárosi Operelt- 
szinház ötvenedik előadásához, amelynek 
külön érdekessége az lesz, hogy Lía szerepéi 
a Bécsből hazaérkezett

Molnár Vera játssza

Molnár Vera az ötvenedik előadáson túl is 
megtartja szerepét, amelyet néhány betét
számmal bővítettek ki.

' Sebestyén Géza ott volt a. pályaudvaron, 
ahova amerikai ütjük után Sipőer polgármaste- 
rék megérkeztek. A várakozó városi tanácsno
kok és blzotlsági tagok természetesen körül
vették Gézát, aki adomákkal szórakoztatta a 
társaságot. Egyszerre az egyik városi ember 
félre hívja Gézát és a kővetkezőket súgja :

— Gézám, ajánlanék neked egy női kar
mestert!

— Miii? — hördül fel Sebestyén. — Hiszen 
bárom hete azért nem lakom otthon, mert fele
ségem dirigálni akar. Most még a színházba is 
vegyek egy nöl dirigenst?

szemben a nyomozás már megállapította, hogy
Alfőldy volt az, aki minden alkalmat meg
ragadott, hogy Herz Györgyöt, mint Zichy 

grófot szerepeltesse
és minden tekintetben kezére játszott sorozatos 
szélhámosságainak elkövetésében. A rendőrsé
gen szembesítették a két tettest, akik megfeled
kezve a jóbaráságról, hevesen támadtak egy
másra, mire Herz György rendkívül érdekes és 
a rendőrség elölt még teljesen ismeretlen és uj 
esetről tett vallomást.

Elmondotta, hogy Alfőldy István néhány nap
pal ezelőtt azzal a konkrét tervvel kereste fel 
őt, hogy

egy autóval legyen a segítségére, mert hl 
akarja fosztani a Ráth György-muzeumot.

Alföldy annakidején előadta Herz Györgynek, 
hogy ő és egy társa mint fiatal festőművészek 
fogják a múzeumot fölkeresni és a személyzet 
érdeklődésére azt fogják mondani, hogy régi és 
híres, nagynevű festőművészek képeiről akar
nak skicceket készíteni,

a velők levő duplafenekfi, állítólagosán tett
lékel tartalmazó bőröndökben pedig alkal- 
■M pillanatban hl fogják csempészni as 
előre kiszemelt featméaycket és as ott ki

állított nagyértékli szőnyegeket.
—En első percben ellene voltam a tervnek — 

fejezte be vallomását Herz György — de Al- 
földg állandóan nógatott, úgy hogy végül lát
szólag bele is egyeztem a Ráth fíyőrgg-muzeum 
kifosztásába. De a közbejött események felborí
tották a tervünket és Igy a terv; ciak terv ma
radt.

A rendőrségen egyébként a mai nap folya
mán állították össze a sértettek által bejelen
tett kárösszeget és Pászkán kapitány, az ügy 
referonsc, a késő délutáni órákig egész sereg 
tanút hallgatott ki, majd a kihallgatások befe
jezd*! után Alfőldyt As as ál-grófot vbasakUór- 
telte a kétszázas számú cellába, ahonnan holnap 
délelőtt folyamán fogják mindkettőjüket ál 
szállítani az ügyészség Markó-utcal fogházába. 
A rendőrség egyébként megindította a nyomo
zást a gyanús körülmények közölt elttat ciga
rettatárca Ügyében is, i

Windisciigraetz Lajos herceg finanszírozza 
az első magyar őceánreplilő aRciéí

Rlrin magyar pilóta indal ai óceán fölé: Dobás István és Karz Sándor Budapestről 
Newyorkba. Korányi Zoltán pedig Newyorkból Budapestre és vissza akar repülni

Köhl kapitány gyönyörű teljesítménye, 
amelyet ar egész világ őszinte öröme kisért, 
újabb lendületet adott a magyar aviatika 
törekvéseinek is. A rendkívül sok nehézség
gel küzködő magyar aviatikusok, az Ador-j 
jani János és Székely Mihály körül tömö
rült régi rákosi repülők erőteljes akciót 
folytatnak egy magyar oceúnrcpülés meg
valósítása érdekében.

Dobos István, az Ismert pilóta vállal

kozott Is, hogy Budapestről Newyorkba 
repül.

Dobos, aki a kommün alatt Budapestről 
Moszkvába és onnan visszahozta Szamuely 
Tibort. «i diktatúra bukása után vissza
vonult az aviatikától, mert terhére írták ezt 
az utat. Azóta azonban minden kétséget ki
záróan igazolta, hogy életveszélyes fenyege
téssel liényszcritették az útra, úgyhogy

teljesen rehabilitálták,
az Aero Szövetség felvette tagjai sorába és 
megkapja a repülési engedélyt. A vállal
kozó tehát megvolna és a magyar aviatiku
sok megbizpak a kitűnő pilóta teljesítő- 
képességében, csak anyagi eszközök hiá
nyában nem tudták eddig megvalósítani a 
tervet Most azonban valószínűleg mégis

sikerül megszerezni az oceánrcpülőgép- 
bez szükséges tőkét.

Székely Mihály mérnök, aviatikus révén — 
aki nemrégiben még Windischgractz Lajos 
herceg titkára volt — tudomást szerzett az 
akcióról a herceg és nagy érdeklődéssel 
fogadta a tervet. Közben Székely elhagyta 
titkári állását és ezzel ugylátszott, hogy 
megszakadt az összekötő kapocs Windisch
gractz herceg és az oceánrepülési akció ve
zetői között. Most azonban a szakkörök 
értesültek, hogy

Wlndlsehgraetz Lajos herceg egyáltalá
ban nem ejtette el a tervet és foglalko
zik azzal a gondolattal, hogy flnanei- 

roznl fogja a repülést.
Aviatikái körökben nagy örömmel fogadják 
a hercegnek a magyar aviatika érdekében 
tanúsított áldozatkészségét és remélik, hogy 
most már rövidesen megvalósul a terv.

A másik akció az amerikai magyarság 
áldozatkészsége révén már a legközelebbi 
megvalósulás stádiumában van. Korányi 
Zoltán pilóta, Aki Budapesten ejtőernyővel 
való lóugrással tette híressé a nevét, kiváló 
képességei dacára nem tudott itthon boldo
gulni. Két évvel ezelőtt kivándorolt Délame- 
rikába, ahonnan nemrégiben egy osztrák re
pülőgépgyáros ajánlatára Newyorkba ke
rült és egy ottani nagy repülőgépgyár pilóta 
repülője lelt.

A fiatal pilóta nemrégiben levelet Irt 
Budapesten élő édesapjának, aki a 
Llpót-köruti Lafayette áruház alkalma

zottja

és levelében megírta, hogy oceánrepülésre 
készül. Amerikai magyarok adják össze a 
gép építéséhez szükséges tőkét

Korányinak az a terve, hogy New- 
Yorkból Budapestre repül speciális

• nfll népiig .vgnagyobb elleniéire, mert elforlaszolja az arcbőr légzőszerveit 
- * pőnuokat ■ megakadályozza azokat legfontosabb életfunkciójukban,— a szabad kf 
tégzéibea. Ennek következményeként jelentkeznek a legkUlUnbUztlbb azép.éghlbák. 
Biiyék mind egy-egy betegségnek tünetei. Szakszortí, előrelátó gondozással m» 
mér btstoaén ilérnető, hogy az arcbőr meg no betegedjék a állandóan Kép maradjon. 
Minden n« rendraereaen kemolttozxa magát. A

KeiíSIite
oly termőazetadta. kiváló hatású bőrápolószer, mely kivonja a pórusokban fel* tfUlomlett tlttUtlansAgokaft, elősegíti a bőr legfontosabb felHítát- annak noí 
móllá légzését; növeli a bőrszöveteinek aktivitását; a benne levő véredén veket fokozottabb 
munkára serkenti s ezáltal megerősíti ■ üdén tartja. Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörw 
zenéseket bőrhámlásokat A bőr zsiros-íényeMÓgét megszünteti, a zsíros mitesszereket klszo 
nqa. Rendszeres használat mellett a kezdődő ráncokat kisimítja, a visszaadja a bőrnek 
eredeti Bataloa üdeeégét, CaodAlefoa határa mór cgyeceri alkalma^/ ufón te 
tapaa«talha<ó' Pióbacsomag he'znólati titasitáreal W MJJérért kaphaió minden 
gyógyszertárban, drogéria, Illatszer és kozmetikai ezaküzletben. Ahol esetleg nem 
volna, oda 76 tUlér^^Ulj^g^ek^^j^ji^iében gjjjjgjjjjj n-egktüdeti a 4MK>

szerkezetű gépén, innen pedig azonnal 
vissza Indul Newyorkba.

Ezzel az óriási teljesítménnyel felülmúlná 
nz összes eddigi kisérlctczöket.

A harmadik magyar pilóta, aki Köhl ka
pitány sikerein felbuzdulva, Európából az 
Atlanti-óceánt átrepülni készül, Kurcz Sán
dor, aki a világháborúban mint pilóta nagy
szabású légi felderítő szolgálatokat végzett 
és több bravúros teljesítményt produkált. 
Kurcz évekkel ezelőtt hosszabb időn át

Köhl kapitány mellett is dolgozott

« nemcsak mint pilóta, hanem mint gép- 
konstruktor is szép sikereket ért el. Kurcz 
jelenleg Németországban tartózkodik. Már,

több mit két éve foglalkozik az At- 
lanli-occán átrepülnének tervével

s tervét az utóbbi hónapokban teljesen elő 
is készítette. A magyar pilóta, most, hogy 
Köhl kapitány expedíciója sikerrel járt, 
végérvényesen döntött az oceánrepülés ter
vében s Junkers rendszeréhez hasonló ki a- 
tipusu „Hungária" nevű repülőgépén min
den valószínűség szerint

junius havában kísérli meg Európából 
az Óceán átrepiUéséL

Nem lehetetlen, hogy Kurcz, aki jelenleg a 
nagyérdekességü expedíció anyagi ügyeinek 
tárgyalását fejezi be, esetleg Magyarország
ból fog startolni.

Öt garázda fiatalember 
megtámadta a rendőrt, 
aki karddal védekezett
Véres verekedés játszódott le vasárnap éj

szaka az egyik megyeri vendéglőben. Az asz
taloknál vendégek mulatoztak, amikor öt fiatal
emberből álló társaság állított be « vendég
lőbe. A fiatalemberek már ekkor itluminált ál
lapotban voltak, de bort rendeltek és tovább 
ittak. A fiatalemberek duhajkodni kezdtek, a 
szomszédasztalnál ülőket sértegették s mikor 
az egyik szomszédos asztalnál útlő társaságból 
egy nőt sértő megjegyzéssel aposztrofáltak, a 
Vendéglőben csakhamar általános verekedés 
támadt.

vendégek felugráHak helyükről.
poharak, üvegek, székek röpködlek a leve

gőben
s az egész vendéglő az öt tagból álló társaságra 
támadt. Természetes, hogy ez a vendéglői csata 
hangos kiáltozásokkal járt, amire figyelmes 
lett a közeli rendőrőrszem, aki a vendéglőbe 
sietett .hogy rendet teremtsen. Ez a munka 
azonban nehezen sikerült, mert

a duhajkodó fiatalemberek most a rend
őrre támadtak éa tnrullálták.

A rendőr kényszerhelyzetében kirántotta kard
ját hogy a duhajkodőkat megfélemlítse, s eköz
ben az egyik: Obcrfranz János, Rákospalotdn, 
Damjanich-utca 5. imám alatt lakó 2Ó éves me
chanikus homlokán megsérüli. Ugyancsak meg
sérült a többi társa is, akiket nz újpesti mentők 
kötöztek l>e. Oberfranz Jánost előállították az 
újpesti kapitányságra, ahol hatóság ellent erő
szak elmén megindították ellene az eljárást.



8 ___________________________________ HÉTFŐI NAPLÓ   Budapest, 1958 ípriBn t«L

HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
KSl Favoritgyőzelmeket hozott

ré- 
ki- 

Fo-

Mit siói a Birótcstület elnöke a profi
szövetség főtitkárának vasárnapi 

nyilatkozatához ?
A huszonötöd birókerclnek n Birótcstület 

széről történt felmondása erélyeshangu és 
mélctlcn nyilatkozatni késztette vasárnap 
dór Henrik dr l. a PLSz főtitkárát.

Fodor dr. nyilatkozatában kijelentette, hogy 
amennyiben nem sikerül a huszonötöd biró- 
keretet továbbra Is fentartani. úgy

a profi szövetség maga fog gondoskodni 
a profimérkőzések bíróinak kiküldéséről.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap kikérte

Sl'LZER VILMOSNAK,
h Birótcstület elnökének véleményét. A Biró
tcstület vezére a következőket mondotta munka
társunknak:

— Én kijelentettem Csányi József dr.-nak 
ís Fodor Henrik dr.-nak, hogy

a Blrrtfestület a szezőli végéig állja a 
proflszövetaéggcl kötött kartell.

A kartel felmondása tehát csak a szezón 
'gégétől értendő. A felmondás úgy magya
rázandó, hogy a BT újabb keretet nem haj
landó felállilnni.

A bécsi bíráknak a ni a gyár bajnoki 
mérkőzéseken leendő felhasználására 
még a profiszövetség sem gondolhat ko

molyan.

A biróküldés rendezése egyébként az or
szágos szövetség feladata.

Soroksár döntetlent csikart ki 
Pesterzsébettől

Somogy könnyű győzelmet 
aratott

A II. ligában ezen a héten folytatódtak a 
meglepetések. Pesterzsébet cgv pontot leadott 
Soroksárnak és most már csak jobb gólarányá
val vezet. Somogy könnyen győzött, mig vá
ratlanul nagy gólkiilönbözetü vereséget szen
vedett Rákospalota u saját pályáján. Eredmé
nyek :

PesterzsébH—Soroksár 1 : 1 (0:1),
Vác FC—Ékszerész 2:1 (1:0),
Somogy—Terézváros 3:0 (1:0), 
Erzsébetváros—Bak FC 1:0 (1 :
Kossuth—Rákospalota 0:2 (3:1).
A favoritcsapatok győztek n II. B. ligában
A II. IL ligában bárom bajnoki mérkőzést 

játszottak, mind a háromban a favorit csapatok 
győztek. A Kanizsa—Pécs-Baranya között levő 
rivalizálás tehát tovább folyik. Eredmények:

Kanizsa—Wekerle 1 :0 (1 : 0),
Pécs-Baranya—II. kcr. FC 3:1 (0:1),
U. Törekvés—Fővárosi 6:1 (2:1).

A jövő hét futball naptára
Kedden:

Újpest—Bástya :i Magyar Kupáért. (Új
pesti Stadion, fél 5.)

■ Vasárnap:
Magyarország—Csehszlovákia az 

Jkupárél. iClIöi-ut, léi 5.)
Pozsony—Budapest városközi

mérkőzés. (Üllöi-ul, fél 3.)
Budapest—Prága városközi 

jialisla mérkőzés Prágában.
Budapest—Szabadka .városközi profesz- 

Bzionalista mérkőzés.

a vasárnapi bajnoki forduló
Ferencváros lelépte Kispestet — Uipest már az első félidőben be
biztosította győzelmét — A Bocskay kemény küzdelemben maradt 
alul Szombathelyen — Hungária fölényesen intézte el Bástyát — 
A Nemzeti meglepetésszerü győzelme Miskolcon — A budai

csapatok megosztoztak a pontokon
A vasárnapi teljes bajnoki fordulóban 

csapataink ez egyszer figyelembevették a 
papírformákat is, mert talán a Nemzetinek 
az Attila ellen elért győzelmétől eltekintve, 
a küzdelmek az egész vonalon a favoritok 
biztos győzelmét hozták.

A sort a Ferencváros imponáló győzelme 
nyitja meg, amely otthonában kereste fel az 
ősszel Sabariát verő Kispestet és senki sem 
gondolta, hogy ez a mérkőzés csak séta
galopp lesz a bajnokcsapatnak. Újpest a 
Stadionban biztosan győzte le a meglepően 
jól mozgó Vasasokat, akik ismét a veszé
lyes zóna közelségébe kerültek. A Sabaria 
és a Hungária előbbi a Bocskay, utóbbi a 
Bástya legyőzésével gyarapították pontjai
kat és emezek gondjait.

Váratlan és rendkívül értékes győzelmet 
ért el a Nemzeti, amely otthonában verte 
meg Attilát és ezáltal az

Attilát Is besodorta a közvetlen kiesési 
zónába,

mert biztosan remélt pontoktól fosztotta 
meg. A budai csapatok egymás elleni küz
delme, amint előrelátható volt, döntetlen 
eredménnyel zárult és igy mindketten szi
lárdítottak helyzetükön.

A vasárnapi eredmények alapján a baj
noki tabella, a következőképpen alakult;

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
•TÓros1. Ferrn<TÓro»

3. Újpest
S. Sabaria
4. Hungária
>. Itt. kér. FC

ÍM-JD 
(44—41)

Európa-

amatőr-

professzió-

Tabarln
Minden este

nagy sikert arat
szenzációs

órakor

Hungária—Bástya 3:0 (0:0)
A Konrád helyén tartalékkal felálló Hungá

riával szemben a Bástyának n papíron minden 
esélyé adva volt, hogy legalább egyetlen pon
tot megmentsen a küzdelemből — s ezáltal re- 
ményteljcscbbé tegye a sivár helyzetet, amely
be az utolsóelőtti helye révén került. A Bástya 
mindent cl is követelt, — hogy följebb küzdjo 
magát a bajnoki tabella 11. helyéről s ezért 
hét közben teljesen átszervezte a csapatát. Mu
tatott játéka és gólképtelensége azonban azok
nak adott igazat, akik még igy, megerősítve 
sem tartják elég erősnek arra, hogy pozíció
ján javítani tudjon

a szegedi csapat, s a biztosnak látszó ki
esést, illetve osztályozót elkerülhesse.

A Hungária annak ellenére, hogy nem produ
kált nagyvonalú játékot, biztosan és megérde
melten győzte le ellenfelét.

A változatos első félidő után, amelyben 
mindkét félnek több kitűnő helyzete adódott 
gól elérésére, a második félidő 10. percében 
Tritz rúgta a vezető gólt. A Hungária további 
támadásai folyamán Skvarek helyezte másod
szor a hálóba a labdát, majd a 41. percben 
ugyancsak Skvarek volt az, aki Hirzer lendü
letes támadásából megszerezte a harmadik 
gólt is, A Hungáriának a második félidőben 
11-csből is lett volna alkalma gólt elérni, de 
Hirzer labdáját Baumgartncr kornerre tólta, 
mig a Bástya javára megítélt büntctörugásból 
Fehér fogta ki Frőhltch lövését.

Ferencváros—Kispest 5:1 (4:1)
Rossz kabalának bizonyult Kispest csapatára 

.1 hazai pálya és környezet, mert a bajnokcsa- 
pattól váratlanul súlyos és teljesen megérdemelt 
sereséget szenvedett. A Ferencváros technikai 
és taktikai tudásának arzenálját vonultatta fel 
erre a mérkőzésre .amellyel szemben Kispest 
teljesen tehetetlennek bizonyult. A bajnokcsa
pat fedezetsora pompás formában a leghalvá
nyabb reménységet sem nyújtotta az újpesti 
csatársornak gólok elérésére. Talán a Ferenc
város Kispestre történt kirándulása tette oly 
clfogódotlá a kispesti csapatot, de tény az, 
hogy ilyen knpkodóan és rendszertelenül még 
sohasem láttuk Kispest csapatát játszani. Ezzel 
szemben, úgy látszik,

a Ferencváros tűi jutott gyengeség! perió
dusán

és ha a második félidőben jobban forsziro"a 
n gólok elérését, ugv katasztrofális gólarány- 
nyal sújtotta volna a vendéglátó csapatot. A 
nagyszerű formál kifutóit bajnokcsapatból iga-

zán nehéz volna egyeseket kiemelni é.s ha mégis 
megemlékezünk Takács II Bukovi és Hungler 
II. játékáról, tesszük azért, mert a kitűnő átla
got mutató együttesből is kiemelkedtek nagy
szerű játékukkal.

A játék első perceiben már kialakult Ferenc
város fölénye és sorozatos lövések után a 8. 
percben a tizenhatos vonalon belül Wégner a 
labdát kézzel üti le, a megítélt 11-est Túrái 
gólba lövi (1:0). Ferencváros továbbra is ke
zében tartja a játékot, a 14. percben Túrái ki
tűnő labdájával Kohut elfut és csavart lövéssel 
gólt lő (2:0). A 25. percben Takács 11. könnyel- 
működése kitűnő helyzetbe juttatja Dánt, 
amelyből Kispest egyetlen gólját lövi (2:1). 
0 Újrakezdés után Takács 11. egyedül töri át 
Kispest védelmét, átadását Túrái nyugodtan a 
hálóba helyezi (3:1). A 33. percben Kohut lab
dájával Takács kitör és Dudástól nyomban a 
sarokba helyezi a labdát (l : 1).

A második félidő Kispest támadásával indul, 
eredménytelen komer után Ferencváros veszi 
át a játék irányítását, a 8. percben Dudás és 
Wégner összeütközéséből a labdát Takács kapja, 
aki lövésével beállítja a végeredményt (5:1). A 
gyorsan elért eredmény teljesen letöri Kispest 
csapatát, amely úgyszólván ellenállás nélkül 
nézi Ferencváros iskolajátéká*, amely már 
nem nagyon ambicionálja a játékot, úgy hogy 
az utolsó félóra valósággal unalomba fűlt.

Budai „33“—111. kér. FC 
1:1 (1:1)

A két rivális budai csapat küzdelme, amint 
az előrelátható is volt, döntetlen eredménnyel 
végződött. Az eredmény a mutatott játékot 
tekintve, reális, bár a kapu előtti helyzetek 
után, mindkét fél rúghatott volna még jó- 
néhány gólt. A játék maga eléggé nivótian 
volt, különösen a csatársorok mudkája ha
gyott kívánnivalót hátra. De a fedezetsorok 
teljesítménye is mérsékelt nívón mozgott s 
csupán mindkét félnél á közvetlen Védelem 
volt ax a csapatrész, amelyekre azt lehet mon- 

’dani, hogy kielégítettek. Különösen a Budai 
33-asok közvetlen védelme végzett ^íagy mun
kál, abban is elsősorban László. A fedezetsor
ban kimagaslott Kaltcnccker pompás játéka, 
mig a csatársorbaji Nagy dr. képviselte a len
dületet, Cumpft az észt. A III. kér. FC-bcn 
Neuhauss egy-két védésével bebizonyította, 
hogy ismét formája teljében van. Megbízha
tóan látta cl feladatát a két hátvéd is, mig a 
lialfsorban feltűnő volt Magyar gyenge játéka. 
A csatársorban Mácsaynak minden egyes le
futása veszélyt jelentett, mig a belsők, különö
sen Konyor erélytelenek voltak.

Ar első félidőben a 33-as játszik a széllel 
hátban, s már a 2. percben Nagy dr. átadása 
Cumpft lábáról Schnu'dt elé pereg, aki a ki
futó Neuhaus mellett a kapuba rúgja. (1:0). 
Nem sokáig örülhetnek azonban a vezetésnek 
a fekete-fehérek, mert a 12. percben Mácsay 
elfut Beller és Eichbaum mellett és nyolc mé
terről a vetődő Zsák mellett kiegyenlít. (1:1). 
Ezután inkább a 33-as támad többet s egyi.z* 
ben Nagy dr.-nak közeli helyezett labdáját 
Neuhaus csak u bravúr árán tudja parírozni. 
A második félidőben változik a játék képe, a 
kerület támad inkább, ám a jól védekező 
33-as megakasztja a további eredmény elérésé
ben. Hajós biró jól vezette a mérkőzést.

Újpest—Vasas 3:0 (3:0)
A két csapat bajnoki ütközete élvezetes spor

tot nyújtott, de csak az első félidőben. Újpest 
fölényesen játszott, szünet után azonban vissza
esett és ekkor már a lendületesen támadó és 
nagyszerűen védekező Vasas akadályozta meg, 
hogy az újpesti legénység győzelmét kimélyitsc. 
A gólnélküli második félidő visszatükrözi a já
ték képét és mig Újpest az első félidőben bá
mulatos kedvvel vetette magát a küzdelembe, 
addig szünet után a lendület alábbhagyott és 
Újpest kénytelen volt háromgólos győzelmével 
beérni. Újpest csapatában különösen a Beneda 
—Vogl Ifi.—Sternberg összeállítású közvetlen 
védelem nagyszerű védőjátéka keltett — egy 
héttel a válogatott mérkőzés előtt — kellemes 
feltűnést és megnyugvást, a fedezetsorban 
Borsányi és Wilhelm játéka érdemel elismerést, 
a csatársortól csak az első félidőben láttunk 
nagy játékot, különösen P. Szabó, Auer, továbbá 
Strőck játéka tetszett. A Vasasoknál ugyancsak 
a közvetlen védelemről kell dicsérettel meg
emlékezni, az önfeláldozó Wimmer és a min
den helyzetben biztos Kővágó sikerrel szálltak 
szembe a minduntalan rohamozó újpesti tá
madó sorral.

Újpest már az első félidő elején éri el vezető 
gólját Auer révén és P. Szabó, továbbá Spitz 
góljai megpecsételik a mérkőzés sorsát. Szünet 
után az iram ellanyhult, a Vasasok is táma
dásba fognak, de a résen álló válogatott véde
lemmel szemben minden igyekezet hajótörést 
szenvedett.

Sabaria—Bocskay 2:0 (1:
Szombathely, április 15. " 

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) Az 
első félidőben teljesen egyenrangú ellenfele 
volt a debreceni együttes a Sabayiának, mig a 
szombathelyiek nagyobb rutinja és tudása csak 
a második félidőben volt észlelhető. Közel 
négyezer főnyi közönsége volt a e meccsnek, 
amely elejétől kezdve izgalmas és változatos 
volt, különösen a Bocskay csatársorának kitűnő 
játéka keltett feltűnést. Az első félidőben a 
debreceniek sokat támadnak, a szerencse azon
ban a helyi csapatnak kedvez. A 44-ik percben 
Mészáros szabadrúgása Dettrich fejéről a háló
ba pattan. Az öngól lesújtó hatással van a deb
receniekre. A Sabaria felülkerekedik és a 10-ik 
percben Stoffián—Buresch—Mészáros remek
összjátéka után utóbbi védhetetlen gólt lő. (2:0) 
Az utolsó félóra a Sabariáé. A győztes csapat
ból kivált: Weinhardt, Prém, Pesovnik, Buresch, 
Mészáros, Stoffián, a Bocskay játékosai közül 
Sághy és Markos kivételével a csatársort kell 
kiemelni.

Nemzeti—Attila 2:1 (1:0)
Miskolc, ápr. 1’5. ’ 

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Megérdemelt győzelem! Bár az Attila 
többet támadott, mint a Nemzeti, a fővárosi 
csapat mégis megérdemelten hozta haza a két 
pontot. Az Attila csatárai ugyanis teljesen te
hetetlenek voltak a kapu előtt, mig a Nemze
tinek minden egyes támadása veszélyt jelentett 
a miskolciak kapujára. A győztes csapatból ki 
kell emelnünk Rémay IlI.-aU Kautzkyt és a 
.fedezetsort, mig az Attilának csupán a közvet
len védelme állott feladata magaslatán.

Az első gól a félidő utolsó percében esett 
Vanicsek lövésébe Dankó belefutott. A máso
dik félidő 22-ik percében ffer/ös 11-esböI ki
egyenlített, majd a 31-ik percben Rémay III. 
remek lövésével megszerezte a győzelmet je
lentő gólt

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság VU., Erwébet kőru19. (New York palota) 

Légiutazási Iroda: IV., Váezi-utea 1.

Légiforgalom
Budapest—Wien
Téli menetrend:

. 8.00 13.25 ■ BUDAPEST A 10.45 15,40 érk. 

. 9.45 15.10 * WIEN { 9.00 13.55 Ind

Fűtött utasfülke
.KS!? ,r 

Menetdíj: Bodapeat-Wien vagy Wien-Budapest 44 P. 
Csatlakozások Európa minden jelentékenyebb vá

rosa felé.
Jegyváltáa a légiutazási Irodában (Váel-n. 1. Tél.:

az igazgatóságnál (Tel." J. 301 - ™). CsJ^iSk fel 
adása a 'Légiutazási Irodában éa az Angol-Magra: 

Szállítmányozó RT-uál (V„ Nádor-u? 12.) 
Képviselet Wienbc^^östciT.^J.uftverkehrs A.-G..

ind. 
érk.

Kevés uj tehetség tűnt fel 
az atlétikai ujoncversenyen

Hideg, szeles időben, csekély érdeklődés mel
lett rendezte meg a MASz atlétikai ujoncver- 
senyét. Az indulók száma is általában kevés 
volt a 3000 méteres futás kivételével, amely va- 
lóbaji tömegverseny volt. A verseny színvonala 
is erősen alatta maradt az előbbi éveknek, bár 
még igy is néhány uj tehetség mutatkozott bö 
a versenyen. így elsősorban a mezei versenyek
nél már jól ismert Tuza keltett kedvező be
nyomást. Mellette a magasugrásban Gregorich 
és Szabó, a sulydobásban- pedig Osztermann 
említhető meg.

Részletes ’ eredmények:
100 m. síkfutás: 1. Verebl (BBTE) 12.4 mp. 

2. Schiller (Postás) 12. 5 mp. 3. Schierl (BBTE)' 
12.6 mp. *

Magasugrás: 1. Gregorits. (BBTE) 165 cm. 2. 
Szabó (Folyamőr) 160 cm. 3. Erntner (Vasas) 
Í4n cm ' ■ '■

1000 m. síkfutás: 1. Bátay (RUAC) 3 p. 03 
mp. 2. Bulhardt (Folyamőr) 3 p. 04.7 mp.-3. Sáli (Folyamőr) 3 p. Ö4.8 mp. P

Sulydobás: 1. Osztermann. (OTE) 1060 cm., 2, 
Gregorits (BBTE) 977 cm. 3. Pribay (MAFC) 
942 cm. . j \ >

400 m. síkfutás: 1. Fazekas (MAFC) 59.5 mp.
2. Gregorhs* (BBTE) 60.6 mp. 3. Fungáts (Po-

Gerelgdobás: 1. Németh (RUAC) 3621 em. X 
Flórián (Folyamőr) 3738 cm. 3. Bodó (Postás) 
3641 cm.

Diszkoszdobás: 1. Osztermann (OTE) 3092 
cm. 2. Balogh (BBTE) 2715 cm. 3. Cica (Fo. 
lyumőr) 2697 cm.

Távolugrás: 1. Verebl (BBTE) 573 cm. X 
SchiíTer (Postás) 535 cm. 3. Haluska (MTK) 
519 cm.

OF»ICAJD®CSYaxal<or»oa
VUl, Jömel-kömt 1. n. lírtl'IÍSt tof/ikwli

3000 m. síkfutás: 1. Tuza (FolvamŐr) 10 p. 
06 mp. 2. Németh (RUAC) 10 p. 2Í.4 mp. 3. 
Deulsch (RAFC) 10 p. 21. 4 mp. — Tuza nagy 
tehetség. Versenyét végig vezetve fölényesén 
80 méterrel nyerte.

Süld ilafila: 1. BBTE 2 p. 22.2 mp. 2. Polli. 
2 p. 2M mp. — A másodiknak b»-érke«6 MAF0 
stafílíl pályaclhagyAs miatt di„k,alinkAlt*k>
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H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
Majorosi Ferenc győzött az ESC 
20 km-es vándordijas versenyén

Az ESC vasárnap délelőtt rendezte a Nép
ligetben hagyományos tavaszi 20 kilométeres 
vándordijas futóversenyét.

A versenyt és az azzal kapcsolatos Hacker- 
vándordijat a favorit Majorosi Ferenc 
(ESC) nyerte meg 1 óra 08 perc 24 másod

perces Idővel.
Második Király Pál (ESC) 1 óra 10 porc 06 
másodperc, harmadik Kultsár István (MAC) 1 
óra 10 perc 24.4 mp., negyedik Osuszth (MTE), 
ötödik Gégény (ESC) lett.

Juniórversenyben: 1. Gégény, 2. Konecsny 
(MTE), 3. Papfi (MTE).

II. osztályú versenyben: 1. Osuszth, 2. Gé
gény, 3. Zöllner (MAC).

Oldboy-versenyben: 1. Zöllner, 2. Hartay.

Marton József, az MTK 
bajnokiutója győzött a budapesti 

leventék mezei futóbajnok
ságában

Az MTE aüétugárdája a vert mezőnyben. — 
A VII. kerületben vannak a legjobb leven

te futók.
Budapest székesfőváros testnevelési bizott

sága vasárnap délelőtt rendezte meg a fővárosi 
leventék mezei futóbajnokságát a Köbányai-ut 
és a Népliget által határolt területen. A Kö- 
bányai-ut környéke mozgalmas képet mutatott. 
Kétszáznyolcvan tarka dresszbe öltözött le
vente sürgött-forgott az államgépgyári pálya 
előtt. Kurunczy Lajos és Egry Kálmán a ruti- 
nirozott atlétaemberek biztonságával rendezték 
a leventefutók hadseregét. Bent a fellobogózott 
pályán a célvonalat egy hatalmas trianoni tér
kép zárta el. A győztesnek ezt a térképet kel
lett beszakitania és az igy keletkezett résen 
futhatott csak be a célba

Az egyéni győzelmet Marton József, az 
MTK bajnokfutója, egyébként a VII. kerü

let leventéje ragadta magához,
maga mögé utasítva Cser Bélát és Németh Bé
lát,, az MTK bajnokatlétáit és Lintner Pált, a 
Vasasok kiváló futóját. De ott volt a vert me
zőnyben, többek között. Huszár József, aki ti
zediknek ca László, aki hetediknek, futott 
be a rfclby # ^patverScft^ VH ttrüfeti, 
leventék nyerték - a OL kerületiek felölt.

A verseny tiz egyéni befutója: 1. Marton Jó
zsef (VII. kerület) 13 p. 2.fi mp. 2. Cser Béla 
(VII. kerület) 13 p. 28 mp. 3. Lakos Pál (X. ke
rület) 13 p. 31 mp. 4. Lintner Pál. 5. Németh 
Béla (VII. kerület). 6. Rasch István (III. kér.). 
7. Sütő László. 8. Ginelli Jenő (VI. kér.). 9. 
Hermann Ferenc (X kér.). 10. Huszár Józsei 
(VII. kerülfet)

Csapatversenyben a VII. kerületi leventék 
győztek a X. kerületiek előtt.

A versenyt
futballmérkőzés

zárta be, amelyen az I. kerület és a X. kerület 
válogatott leventecsapatai álltak szembe egy
mással. Sulzer Vilmos, a Birótestület elnöke ve
zette a mérkőzést, amelyet az I. kerületi leven
ték nyertek meg 3:1 (2:1) arányban. Sulzer- 
nek Gerő Ferenc segédkezett, mint határbiró.

Gáboriíy 1 p. 04*2 mp.-re úszott 
100 méteren

A válogatott pólókeret is jól mozgott 
az első nyíltvízi tréningen

Vasárnap délben tartotta az olimpiai vizipőló 
keret első tréningjét nyitott uszodában. Az 
aránylag kedvező idő a keret valamennyi játé
kosát átscalla a Császár-fürdőbe és igy mind 
kosát átcsalta a Császár-fürdőbe és igy mind 
gén. A válogatott csapat ellenfele az ezen a hé
ten túrára menő II. kér. TVE csapata, volt.

Az első tréningen igen jól mozogtak: Ho- 
monnay 11, és Fazekas hátvédek, Keserű II- 
fedezet és a csatárok közül Keserű I. és Wenk. 
A III. kér játékosai is jól mozogtak.

A III. kér. TVE-vel túrára utazó
Gáborfy 1 p. 04.2 mp-re úszta a 100 métert, 

ami tekintettel arra, hogy neki is ez volt az 
első nyiltvizi téningje, kiváló teljesítmény.

A válogatott keret jövő vasárnap délelőtt az 
FTC csapatával játszik barátságos mérkőzést, 
kupáért. (Üllöi-ut, fél 5.)

OLYMPIA
MOLNÁR FERENC új vígjátéki a

Izgalmas küzdelem után 
Petschauer Attila került ki győztesen 

a Ill-ik olimpiai próbaversenyből
Tizenhat esztendő óta először lépett a plansra Fuchs Jenő dr., 
aki nem tudott eredményesen megküzdeni az ifjú vívógárdával. 
— Rekordközönség előtt ragadta magához a huszonnégyesztendős 
Petschauer a „legjobb magyar kardvivó11 címet és megnyerte a 

Keresztessy-emlékversenyt
A Nemzeti Lovarda vakító fehéren megvilá

gított plansán, magyar vivóversenyon még soha 
nem látott hatalmas közönség előtt rendezte 
meg a Magyar Atlétikai Club a Hősök emlék
versenyét, a legnagyobb magyar vivőversenyt, 
amely egyszersmind a harmadik olimpiai pró
baverseny volt. A közönség soraiban megjelent 
József Ferenc főherceg, gróf Andrássy Géza, 
Rakovszky Iván, a Vivőszövetség elnöke. Palo- 
tay Kovács József, a szövetség alelnöke, vala
mint számos közéleti ós társadalmi előkelőség. 
A közönség felcsigázott érdeklődéssel várta á 
reggel 9 órakor kezdődő mérkőzést és annak 
végéig este féltizenegyig hven kitartott. A ver
senyen indulókra fáradságos munkát rótt a 
nyolctól féltizenegyig, két órai szünettel levi- 
vott mérkőzés, amely körülmény némileg befo
lyásolta teljesítményüket.

Vívóink tudása ettől eltekintve magas szín
vonalon mozgott, bár vívásukat az a körül
mény is befolyásolta, hogy mindnyájan a győ
zelemre fektették a fősulyt és ennek elérése vé
gett nem törődtek a művészies vívással. Ví
vóink teljesítményével foglalkozva, elsősorban 
a verseny legnagyobb érdeklődéssel várt induló
jával,

Fuchs Jenő doktorral
kell foglalkoznunk, aki tizenhat évi szünet után 
először állott ki a plansra és a közönség nagy 
(észtnek érdeklődése az ő személye felé fordult. 
Fuchs dr. vívása úgy a szakértők, mint a laiku
sok előtt nagy csalódást keltett. Elsősorban 
nagy Iámpázással küzdött, amit megmagyaráz 
az, hogy hosszú idő óta nem szerepelt nyilvá
nosság előtt. Testsúlyban is elhízott kissé, nem 
a régi rugalmas vivő már. A tréninghiány is 
meglátszott vívásán.

Az elődöntőben Glykais ö: 1, Gönczi Bt3 
arányú- vereséget mért Fueha doktorra.,.

aki ennek ellenére bekerült a középdöntőbe:, 
ahol aztán

Tóth Pétertől 5 :0, Gombos doktortól 5 : 1 
arányú vereséget szenvedett és ezzel kiesett 

a további küzdelemből.
A klasszikus verseny győztese a Nemzeti Vivő 

Club legfiatalabb vívója, a magyar vivósport 
egyik büszkesége, Petschauer Attila lett, aki 
kínzó gyomorfájása ellenére is felvette a küz
delmet lég jobb jóinkkal. Petschauer vívása ma
gával ragadta a közönséget. Meglepetést keltett 
Garay János második helye, amelynek szintén 
teljesen megérdemelten jutott birtokába. Rády 
József a harmadik hely tulajdonosa, most kezd 
formába jönni Ragyogó akcióit nem egyszer a 
közönség zajos tapssal honorálta. A negyedik 
helyezett Uhlyarik Jenő volt, aki olyan pompá
san kezdte a versenyt, hogy mindenki benne 
látta annak győztesét. Sokáig veszélyeztette Pet
schauer pozícióját, a végén azonban valószínű
leg óriási fáradtsága miatt teljesen visszaesett. 
Vitéz Terstyánszkg Ödön meglepően bizonyta
lanul vívott.

óriási tudását mutatja az a tény, hogy a 
nagy konkurenciában elfoglalta az ötödik he
lyet. Hatodik Tóth Péter lett, aki korát meg
hazudtoló fürgeséggel küzdött a verseny egész 
folyamán. Gombos Sándor dr., Európa-bajno- 
kunk, napokig tartó krónikus gyomorfájás után 
versenyzett, hetedik helye nemcsak nagy tudá
sát, hanem sportszerű viselkedését is mutatja. 
Nyolcadik Glykais Gyula, kilencedik Pillér 
Győző lett. Mindketten idegesen vívtak. Meg
lepetést okozott még az emlékverseny tavalyi 
védőjének, Gönczi Lajosnak, valamint Sréder 
Bélának és Kovács Andornak a versenyből való 
kiesése.

A legszemgyönyörködtetőbb és legizgal
masabb ásszá a Petschauer—Garay mérkő
zés volt, amely Petschauer győzelmével 

végződött.
Fordulatos, szép akciókkal tarkított küzdelmet 
folytattak Terstyánszkg—Uhlyarik és Gombos 
—Glykais.

Teljes elismerés illeti meg a Schenker őrnagy 
Gerde Oszkár és Rozgonyi György dr. elnök
lesével működő zsűri tagjait, akik mindvégig 
jóhiszeműen és szakszerűen bírálták cl az

Nincs még válogatott csapat, 
csak játékos keretet állított össze a 

szövetségi kapitány
Végleges csapatösszeállítás; szerdán

Vasárnap estére határozta el a szövetségi 
kapitány a csehek ellen kiállítandó csapat 
összeállítását és bár a játékosok vasárnapi 
tormája nagyjából kielégítette, mindazon
által egyes posztokon bizonyos szempontok 
szükségessé tették hogy Kiss Gyula

a végleges döntést szerdára tartsa fenn 
magának.

Áll ez elsősorban a jobbhátvéd helyére, 
ahová a szövetségi kapitány feltétlenül szá
mit Fogl II. játékára, azonban lelkiismeretét 
kívánja megnyugtatni, amikor beállítását a 
Bástya ellen mutatandó keddi játékától 
tette függővé. Konrád egészségi állapota e 
pillanatban szintén nem kielégítő cs igy 
csak

u hétfőn megtartandó orvosi vizsgálat 
fogja megmondani, hogy Koprád vál
lalhatja^ a válogatott csatársor irányi-

’ fását. ■
Ezen szempontok figyelembevételével, a 

A szövetségi kapitány a következő csapatot 
jelölte a csehek elleni mérkőzésre:

Weinhardt — Fogl II., Fogl III. — Pc-

műsora Terézköruti Színpadon!
Kezdete tél 9. Telefon *. 265—54

Vasárnapi sporthírek
X Sajnálatos tévedésnek esett áldozatul a 

múlt hétfőn éjszaka a Hétfői Napló szerkesz
tősége. Pécsi tudósítónk telefonjelentésben 
számolt be a pécsi húsvéti mérkőzésről és az 
éjszakai lázas munkában gyorsírónk félreértése 
alapján azt irtuk, hogy Gerő Ferencet, a jeles 
futballbirót Pécsett a rendőrség mentette meg 
a közönség dühétől Gerő Ferenc kérésére kész
séggel állapítjuk meg, nem felel meg a tények
nek az, hogy a biró egy tizenegyesből elért gólt 
annullált volna, mert azt be sem lőtték, hanem 
a labda a kapufáról pattant vissza. A rendőr
ségnek pedig már azért sem kellett Gerő vé
delmére sietnie, mert a közönség példásan 
viselkedett.

X Mlskey Gizella (MTE) nyerte a Nemzeti 
TE magasugró versenyét. Vasárnap délután az 
NTE tornaversenyével kapcsolatosan női ma- 
gasugróversenyt is rendezett, amely az alábbi 
eredménnyel végződött: 1. Miskcy Gizella 
(MTE) 127 cm.. 2. Bánovszky Erzsébet (NTE) 
124 cm., 3. Matek Klári (NTE) 120 om., 4. 
Grünhut Erzsi (MTE) 110 cm.

X Homonnal II. ügye a rendőrfőpaAncsnok- 
ságtól nyert értesülésünk szerint vasárnap estig 
nem intéződött el.

X Szezónnyltós a kerékpársportban. A Ma
gyar Kerékpáros Szövetség vasárnap rendezte 
szezónnyitó versenyét a gödöllői országúton. A 
jövő héten eldöntésre kerülő ötven kilométeres 
verseny előfutamait bonyolitották le tegnap és 
előfutamonként három versenyző kerül a jövő
heti döntőbe. A 30 kilométeres távon rendezett 
előfutamok győztesei a következők: 1. előfu
tam: Zakariás (Turul), Szekeres és Bálint (Pos-

egyes asszókat. Tévedések ugyan előfordultak’, 
azonban ezt a reggel kilenctől esti féltizenegyig 
tartó fárasztó működésük indokolja. A vívók 
és a közönség teljes mértékben belátták a zsűri 
nehéz helyzetét és az esetleges tévedésekkor ia 
a legsportszerübb viselkedést tanúsították. A 
verseny részletes végeredménye egyébként a 
következő:

1. Petschauer Attila (NVC), 7 győzelemmel,
2. Garay János (Tisza I. VG), 6 győzelemmel,
3. Rady József (MAC), 5 győzelemmel.
4. Uhlyarik Jenő (WVC), 5 győzelemmel.
5. Terstyánszky Ödön (MAC), 4 győzelemmel,
6. Tóth Péter dr. (MAC), 4 győzelemmel,
7. Gombos Sándor dr. (Tisza I. VC) 2 győ

zelemmel,
8. Glykais Gyulu (Szóin. VC), 2 győzelemmel,
9. Pillér Győző (MAC), 2 győzelemmel.
A verseny befejezése után ünnepélyes díj

kiosztás volt, József főherceg gyönyörű diját 
és a többi ezüst serlegeket, cigarettatárcákat éa 
bronzérmeket Rakovszky Iván osstotta ki, lel
kes szavak kíséretében.

sovulk, Bukovi, Obitz —- Ströck. Ta
kács II., Konrád, Hirzer, Kohut.

Amennyiben Fogl II. és Konrád nem jö
hetnének a válogatásnál figyelembe, úgy 
Sternbcrg és Túrái fognak helyettük szere
pelni. Tartalékok: Amse! és Skravek.

A nagy csapat összeállításánál mutatkozó 
nehézségek kihatnak a Prága és Szabadka 
ellen kiállítandó válogatott csapatokra is és 
ez hozta magával azt, hogy Máriássy Lajos 
dr., a PLSz szövetségi kapitánya erre a két 
mérkőzésre a kővetkező játékoskeretet állí
totta össze:

Kapusok: Fehér, Beneda, Gallina, Be- 
reczky, Újvári.

Hátvédek: Sternbcrg, Takács I., Hungleí 
II., László, Szendrő.

Fedezetek: Fuhrmann, Borsányi. Kiéber, 
Volentik, Eichbaum, Wilhelm II., Remmer, 
Kalmár.

Csatárok: Rémay III., Jekl, Skvarek, 
Auer, Jakube, Konyor, Kautzky, Bihámi, 
Szedlacsek, P. Szabó és Hímmel.

Máriássy Lajos dr. a végleges csapatősz- 
szeállitást szintén szerdán estére halasz
totta.

tás) holtversenyben. 2. előfutam: Huszka (Vi- 
lágosság). 3. előfutam: Wjppner (Árpád). 4. elő
futam: Vida II. (Turul). 5. előfutam: Hölil 
(KAC). 6 előfutam: Jól se (KAC). 7. előfutam: 
Sing (Világosság). 8. előfutam: Garay (Postás). 
9 előfutam; Lcvass (MTK). 10. előfutam: Vida 
I. (Postás).

X Grünfeld sikeres bemutatkozása Pécsett. 
Grünfeld, a Vasasok volt csatára Pécs— 
Baranyához szerződött és vasárnap egyesülete 
színeiben három gólt rúgott a II. kér FC háló
jába.

Gelb Miklós (NSC) nyerte 
az FTC ezüstserlegét

Vasárnap délután rendezte a Ferencvárosi 
Torna Club meghivási versenyét, amelyen nagy 
számban vonultak fel boxolóink. Az érdeklődés 
természetesen kitűnő formában levő válogatott 
boxolóink felé irányult, akiknek munkája nagy 
tetszést aratott a szépszámú közönség soraiban. 
Az egyes küzdelmek szépségét fokozta az a kö
rülmény hogy az agilis egyesület egy ezüst
serleget tűzött ki annak a boxolónak, aki mér
kőzések folyamán a legszebb küzdelmet vívja. 
A serleget Gelb Miklós, az NSC kitűnő váloga
tott boxolója nyerte a zsűri döntése alapján.

A verseny részletes eredményei a következők: 
Kocsis (FTC) győz Kubinyi (NSC) ellen. Széles 
(FTC) győz Hanusz (BTC) ellen. Gelb (NSC) 
győz Simon (BTK) ellen.Ecsegi (FTC) győz 
Hochmann (BTC) ellen. Scheer (NSC) győz a 
küzdelmet sérülése miatt feladó Endre (FTC) 
ellen. Sporting (FTC) győz Littmann (NSC el
len. Lexrcich (BTK) győz Bódy (FTC) ellen. 
Kukucs (B. vasutas) győz Sommer (FTC) ellen.

OOMBASZÖOI FR1DA 
OÓTHNÉ KERTÉSZ EI.L Í 
ZALA KAROLA 
RÓTH SÁNDOR
KISS FERENC 
HEGEDŰS GllEA

M AGYAR SZÍNHÁZBAN STEEEACYEEA

Budapest leaolceoiHi színhaza
. RÓTT-KOMÉDIA Telu T. tn-BO. I 

í Legdrágább hely 4 pengő, legolcsóbb 5Q fillért 

Kabos Gyula, Rótt Modor, Tóth Hősire, R. Türk
Berta, Ferenczy, Rótt Ferenc, Erczkövy stb. stb.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros ma reggel indul 

Szabadkára
Start: regjíel 9-kor a keleti pályaudvaron

X Ferencváros — mint ismeretes m 
a görög keletiek húsvéthétfőjén, Szabadkán 
mérkőzik n Sflnd-dnl. A vizumnehézségek 
vasárnap elsimultak és igy a csapul aka- 
dálylnlunul lépheti út a határt.

A Ferencváros ma reggel 9 órakor a kö
vetkező csapattal indul el u keleti 
udvarról:

Amsei lakács Ilungler II. - 
' marin. Ruknvi, Obitz Rázsó, 'Pákáéi 

'J urai. Szcdlacsck. Káliul.
A csapatot Szigeti Imre, a Fereucvúro 

nőké, Klemcpl Sándor menedzser és 
István tréner kisérik.

„SECOND"
köpeny és tömlők

mint: Kelly Springfleld, Federal, Miller, Hood. 
Empire, Cardlnal, Murray minden méretben meglepően OlCSÓ 

erőn kaphatok. - Egyszeri kísértét után állandó vevőm lesz.
A takarékos ember „SECOND“ jelzésű pneumatikot használ

Dr. Almásy Dezső
Autó- ós Pneukereskedelmi Vállalat

Budapest, V., Bálvány-utca 8. Telefon: Lipót 906—38

jelzésű friss amerikai

)( A Fúrd nimbuszát erősen megtépázta az. 
hogy a hónapokig tarló sajtó és reklámkam
pány után sem tudott a gyár megfelelő szánni 
kocsikat produkálni az európai piac részére, 
bár — állítólag — sokezer ember nagy érdek* 
lődéssel várta a Ford T. modelljeinek kimú
lása után az uj köntösii kocsik beköszöntését, 
Henry Ford. hogy az európai piac bukásától 
megmentse magát, átrúndult az óvilágba, hogy 
személyes megjelenésével fokozza gyártmányai 
iránt az érdeklődést. Ford azt hiszi, hogy a 
volónt-t kedvelők kielégülnek az ő európai 
szereplésével is. De ugylátszik, megfeledkezett 
arról, hogy az európai kocsik már amúgy is 
kiszorították a hengerűrtartalmuknál 
nagy adó alá cső kocsijait.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Nyílt handicap
1. Blondella, 2. Bcdley, 3. Palóc 

versenyek főszáma ...............
Nyolc telivér indult 
fiija nem völt -a veri. , 
és Bcdlcyt egyformán 
nem a legjobban <’ .............  ,.......... .
maradi az indításnál, míg Táncosnő hosszakat 
vrtztelt. Blondella nyerte igen könnyen a ver
senyt. Bcdley és Palóc előtt. Győzelme nag- 
meglepetés voll, tizenhárom és félszeres oszta
lékot fizetett u totalizateurnél. A napot meg- 
nyíló Pilisi dijat Adamcllo nyerte olyan stí
lusban, hogy uzt hisszük, jobb hároméveseik 
közé fog tartozni. Hihetetlen Javulásról lett 
tanúságot Feneegye! A nap második verse
nyében, az 1100 m-es handicapben szinte fel
tartva nyerte az idén már második versenyét.

A részletes eredmény n következő:
, I. futam: 1. Adamcllo (-1) Scjbal, 2 Súgó (3), 

■■I. Passerean (5) Esch. F. m. Capablanca 
(4). Soíla (33), Toevira (20). Fickó (3). Giri- 
giiré XVI. (25. 3 hosszal nyerve 2 hosszal 3-ik. 
10:38, 16. 17, 20. Súgó vezet, Passerean és 
Cnpablnnca előtt, ar egyenes elején Scjbal 
előre dobja Adainellól, amely rögtön az élen 
van és igen könnyen nyer.

II. fűlöm: 1. fenrrgge! (IV,) E.wh. 2. Jani- 
<»ár (3) Balog. 3. Aranybogár (10 Hujber. F. 
m Eszmény (5). Anikó (8), Posim (3). Mag
dolna (10). 1 hosszal nyerve. 3 hossza 3-ik. 
10:22. H, 16. 17 Janicsár vezet Feticcgyd elölt, 
a távnál Feneegye megszalad a mezőnytől és 
’igy mint legutóbb, feltartva nyer

III futam: 1. Blondella (6) Koszién, 2. Bcd
ley (2'/t) Esch. 3. Palóc (2'/,) Tuss. F. m. Ros- 
sHino (12) Sziics, Red Dragon (6) Gutái SIv- 
vnnn (8) Sejbal, Sáfár (2'/t) Szokolai. Táncos
nő (4) Szabó. 2 hosszal nyerve, ötnegyed bősz- 
szál harmadik 10:137. 20. 16. 15. A’slart na
gyon rosszul sikerült. Red Dragon állva marad 
nz indításnál, mig Táncosnő hosszakat vészit. 
Sylvana vezet Blondella és Bcdley .lőtt, a táv 

. . iterQi nz
végletekig 

Palóc har-

- , , A vasúrnupi
a Yvilt handicap volt, 
az ériékes díjban, favo- 

senynek, így Palócot. Sáfárt 
t fogadták. Az indítás 

sikerült, Red Dragon állva

után Sylvana verve van, Blondella 
élre és igen könnyen nyer, Bcdley 
kilovngolva második, a végén jövő 
tnndik.

IV. futam: 1. Sára (pari) Csula, 
(1%) Kaszián, 3. Pagát (4) Gutái. . . mu,. 
Tiki Í3). Nyakhosszal nyerve. 4 hosszal harma
dik 10:19. Sára vezet, a hívnál Poprád beéri és 
ugylátszik. hogy nyer, de Csula nagyszerű lo- 
snglása Sára javára billenti a győzelmet

V. futam: 1. Odahaza (5) Esch, 2. Campana 
(2) Szabó, 3. Paragon (12) Horváth. F. m. 
Gönc awny (3), Prédikáló (10), Terrncinc 
(P/i) */« hosszal nyerve, 4 hosszal 3-ik. Cnm- 
pnna vezet Tcrracino elölt, a távnál felzárkó
zik Odahaza és küzdelem után nyer.

VI. futam: 1. Vaczogó (4) Sejbal, 2. öreg Sig- 
nora (2) Csula. 3 Vajda (5) Gutái. F. ni. Eme
letes tol, Saidu. Salvin, l.ittlc Wich. Fcjhosz- 
•zal nyerve, % hosszal 3-ik 10:35, .13, 14, 16.

2. Popród 
F. m. Mav-

Bécsi lóversenyek
A háromévesek nyilt handicapjét 

Amarant nyerte
A bécsi versenyek vasárnapi fő eseménye n 

hároméi esek nyilt handicapje volt. Alagi ló 
nem futott a versenyben, így a becsiek egymás 
között intézték cl a dij sorsát. Amarant nyerte 
» szép dijat, az Ezer év és Kinoprinz előtt, 
amelyek holtversenyt futottak a második hely
ért.

A részletes cn-dménY n következő:
I. futam: 1 Don Partos (•/,«) Rojik, 2. Do- 

mimk (•/»,) lakács J. 3. Workmann (3) Slig-

II futam: 1. J.ügner (•/» reá) Szilágyi, 2. 
hndet (1 ,4) Rojik F. m. Pommard, Hertz.

III. futam: 1 Gesellc (p) Takács J„ 2. Espe 
(4l Takács .1, II !■’. ni. Kaland, Kobra, Herrcrn.

IV (utam. 1. .1, ... .....
versenyben, I. 
prinz (6) Szilágyi. 1 
Fiz Palu, Tuss Schm

V futnm: 1. I.nckó (2%) Takács I. II.. 2
Kcladon (4) Stiglicz, 3 Athambra II. (6) Uhl. 
r. ni. LiluschkR, Doria, Buonavcnlura, Jollv 
Joker. Samicl 
«.X'. '“."n " (“/.l Bánuk.v, _
,VV ildgraf II. (2) YY ei.r, 1. m, Bo.sinntó. Gin)

Ve m IC/.I Shslkr. 2. Pr|.
1,1 (l'/.l Srlligyi. .1 HT...|„.im (av,| TuMc, I 
> i». Milon., I ..... m..l., Il. rillng, Lobon.
I

mrant (4) Takács I
'• Bicrnátczky

m. Nézz rám,

2 holt-
Kinő-

Chaplin,

1. Gihraltiir
(2) Wcisz. I 

I //<./
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AUTÓNA.PLÓ

4- motorkeráknár, motorosának ás awlatika +

Nincs kizárva, hogy hamarabb eljön avilágür 
közlekedésének időpontja, mint ahogy azt 

ma remélni mernénk
mondja Pogány Béla egyetemi tanár, az Opel-müvek 

rakétahajójának építésével kapcsolatban
Egy berlini jelentés alapján a napokban re

pült széjjel az a hir, hogy a kitűnő cs egész 
Európában ismert berlini

Opel autógyár előállított egy olyan rakéta
kocsit. amely hivatva lesz a földről a hoz
zánk legközelebb eső égitestre repülni.

Verne Gyula fantáziájában száz évvel ezelötl 
született meg a világűr álhajózásának goníio- 
lata. Azóta a nyugtalan emberi szellem le
győzte a sötét tenger mélységét, megmászla a 
Mont Everest csúcsát, átgázolt Afrika legsöté
tebb őserdején és kitűzte az Északi-sark jég
ormára büszke lobogóját. A technika haladá
sával mindig újabb és újabb vágyak keltek 
szárnyra és busz esztendővel ezelőtt az ember 
legyőzve a föld nehézkedési törvényét vasból 
cs vászonból szerkesztett szárnyakon felemel
kedett a levegőbe, bőgj- tért hódítson magának 
n madarak birodalmában.

Valier professzor most különös rakétaanya
got szerkesztett — bár ö sem tagadhatja, hogy 
az ötletet \’grnr Gyulától kopirozta — s a ber
lini Opel automobilgyár felépítette Jiz első ra
kétába jól.

Az Opel név nem ismeretlen az európai auto
mobilpiacon, mert a kitűnő kis kétüléses sport
kocsitól a legtökéletesebb luzruskarosszériával 
ellátott hat- és nyolchengeres Opcl-kocsik meg
hódították Európa és Amerika országutjait s 
mindenütt a legszebb xeredménnyel abszolvál
ták a kilóméterek ezreit.

Néhány nappal ezelőtt az Opel - automobil
gyár berlini versenypályáján kezdték meg az 
uj rakétahajó kipróbálását, amely már

nyolc másodperc múlva százkllómétcrcs 
tempóban robogott.

Szédületes arányok s a felismerhelellenscgbe 
vesző perspektívák nyílnak az uj világűr-hajó 
megszerkesztésénél, mert n technika .hatalmas 
lépéssel haladt előre és nincs kizárva, hogy 
már csak évek kérdése, amikor nz ember min
den útlevél és vízum nélkül átrándul a Marsra, 
vagy a Holdba. A gépet természetesen nem le
het robbanó motorral, vagy turbinával hajtani, 
hanem megfelelő szerkezettel nagymennyiségű 
rakétaanyagot halmoznak fel. amely automati
kusan robban és az ebből származott /ők-éscA-j 
erejével hajtja a világűr-hajót. Értesülésünk I 

PIKiEOl

szerint az Opel-müvek a közeljövőben inár 
vasúti kerekekre szerelik fel az uj rakéta-ha
jót cs síneken fogják kipróbálni a sebességét.

A rakétahajó kérdésével kapcsolatban kér
dést intéztünk Pogány Béla dr. egyetemi tanár
hoz. a kiváló fizikushoz, aki a nagyjelentőségű 
világürközlekedésröl, illetve a rakéta-hajóról a 
következőket mondotta:

— Nincs kizárva, hogy hamarabb eljön a 
világűr közlekedésének időpontja, mint 

ahogy azt ma remélni mernénk,
bár itt az embernek rendkívül nagy nehézsé
gekkel cs veszedelemmel kell megküzdenie. A 
földi ember fizikuma ugyanis egy atmoszféra 
levegőnyomásra van berendezve s ha a rakéta
géppel a magasba emelkedik, a légnyomás min
dig kisebb lesz, úgy hogy végül le fog szállni 
cgytized atmoszféra nyomásra. Természetesen 
ezt nem lehet kibírni s igy az a veszély állhat 
elő, bogy

a rakétahajóban az emberi test foszlá
nyokra szakad, metf . .vérsejtjei lurgérpcd- 
nek s ngyszólván percek alatt múlik ki. 

Szór kilométer magasságban teljesen megszűnik 
a levegőnyomás, igy tehát raketagépben, — 
vagy mondjuk — űrhajóban technikailag kell 
ezt a kérdést megoldani és az atmoszféra csök
kenése arányában kell a belső légköri nyomást 
utánpótolni. A légnyomási változásokat már a 
repülőgépen is észlelhetjük, ámde ez számí
tásba sem jöhet, mert a pilóta legföljebb né
hány száz méter magasságba tud fölemelkedni, 
de hol van ez a magasság meg attól, amit a 
rakétagépnek kell megtennie.

— Nagy probléma még az is — folytatta 
Pogány Béla dr. — hogy

slkertilni fog-e a földről az Űrhajót olyan 
millmétcrnyi pontossággal kilőni, illetve el
indítani, hogy az a megtett sokszázezer 
kllóméter röptáv után pontosan a Jelzett 

helyre essen le.
— Roppant nehéz lesz a föld gravitációs köré
ből kijutni, de nem is merek arra a nehézségre 
gondolni, amely a földre való visszatérés elé 
merül fel. De bízok és remélem, hogy cl fog 
jönni az ar idő, amikor az ember legyűri a ma 
látszólagos és leküzdhetetlen akadályait és 
közlekedni fog a föld és a Mars között.’

ko^^^ósmoiorii8r9koar6si(er(ii<DiiroK
fizetési feltételek mellett, késznénzárban 

landy Ferenc cegnei, Bpest, Kcrtész-u 43, t l 921-07 
Kérje az 5, számú prospektust.

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-kUrut 12

felvétel egész nap

Nagy raktárkészlet
Kedvező fizetési feltételek.

Angol gyártmányú, gyorsjáratú 

teherautűH 
1/z lODIláS alváz ára 6950 P 

2 lODIlSS alváz ára 7400

Rúka es Tsa Doscli mágnessel

automobil rL Központ:

VI., Aréna-ut 87. szám
Tsleioa : L. 90«-0ft, L.*at6-1T.
Várost mintaterem:

VI., NoiO'raczö-u. IB.
Telelőn: T. 2SO-5J.

P

Doscli mágnessel

PRAGfi AUTÓK 
a legtökéletesebbek, mert 

UzemkoltsBgUK a legmlnlmailsaBb. 
szerkszetuk a legmodernobD. 

lármájuk a legszeDD
Teherautók Is minden nagyságban

Kizárólagos képviselet- 

Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. 
Budapest, V., Vilmos császár-ut 26 és 32. ÍZ

H A Csermely aufőnrvezető-iskola tekintve 
a nagyszámú újonnan jelentkezett tanulókra. 
u.|, s minden kívánalmaknak megfelelő modern 
európai és amerikai kocsikat állított be a ta
nulók részére. Ezzel akarja honorálni Cser
mely azt az általános szeretetet, amit a pesti 
előkelő társadalom minden rétegéből rekrutá- 
lótló tanulóság kifejez vele szemben.

MATCHLESS
MOTORKERÉKPÁROK

minden erősségben

BÁRDI
KOSSUTH UAJOS-U. 6

i ,KAm.rrika’ “85,á,sz,k nemcsak az automo
bilok, hanem a motorcsónakok terén is nehe
zen megdönthetö rekordot állított fel, ameny- 

aZ 1927‘ év nem kevesebb, mint
motorcsónakot lajstromoztak a külön

böző parti hatóságok jegyzékében Az 1919-ik 
évvel szemben 128.676 darabbal szaporodott 
meg a motorcsónakok száma.

KMAC téli megbízhatósági versenye 1928

ARIEL
Kn,bebizonyította megbízhatóságét
Koyúcí Sándor 497 ohv. AHel Mdecaron gyóz. a nap

* legjobb átlagidejét futva
az 1028. evt típusok megérkeztek

Vezérképviselet:
bauer József
 Budapest VII, Elem ér utcai

goodrich pneö
!)m az utak királya

Telefon :
------ T. 2o8-84

nagvmezo-utca is
II .á,.k0'?’?"5'zó 14,I>S*«»* Károlyi Imre 

«röt irJUzrmébrn. A kormányzó szombaton 
délben kíséretével együtt megjelent Károlgi 
Imre gró/ Bmia/oU-utl leihiWlclepén. ahol 
megtekintette a mintaszerűen berendezett dán 
tejgazdasági gépek munkáját s legteljesebb cl- 
ismerését fejezte ki az őt kalauzoló Károlyt 
Imre grófnak. v

i ’i ’
A szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dr. ELEK HUGÓ 
Kiadja

A „Hétfői Latok ÜJsáurállalatNYOMATOTT a GLOBVS NYOMDAI MÜ1NTEJÍT B.-T. KÖBFOBGÖGEPUN, BUDAPEST, VL,
t-> NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


