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Becsben öngyilkos lett 
Wolff ezredes a császári 

néppárt volt elnöke
Bécs, március 20.

A városban elterjedt megbízhatónak látszó 
hírek szerint Wolff ezredes, a császári nép
párt elnöke a lakásán öngyilkosságot köve
tett el. (MTI.)

Bécs, március 20. I

A VÖlkischer Beobachler bécsi kiadásá
nak jelentése szerint a hazafiul arcvonal 
rohamcsapatának kétszáz tagját, a rend
szerváltozás első napjaiban letartóztatták. 
Mind a kétszázan a rendőrség fogházában 
vannak. (M. T. I.)

Kinevezték a négyéves 
terv ausztriai 
megbízottját

’ . Berlin, március 2Q.
(Német Távirati Irodai)

Hitler vezér és birodalmi kancellár 
tyicppler Vilmost a birodalmi talajkutató 
állomás elnökét kinevezte

különleges megbízatású államtitkárrá a 
külügyi hivatalba.

'Kepplcr államtitkárt a birodalmi belügy
miniszter és a négyéves terv megbízottja, 
ausztriai birodalmi megbízottá rendelte ki 
Jiécs székhellyel.

A bécsi gyalogezred 
Berlinbe érkezett

Berlin, március 20.
A három évvel ezelőtt felállított 15. bécsi 

fcabemherg gyalogezred első zászlóalja va
sárnap délután négynapos látogatásra a né
met fővárosba érkezett. A bécsi csapatot 
Seifert vezérőrnagy, Bécs városparancsnoku 
üdvözölte. Diszszátad Is kivonult a bécsi 
csapat elé. A zászlóalj a lakosság lelkes 
ünneplése között vonult he az alt-moablti 
kaszárnyába.

Megtámadták Heinieint 
a kommunisták

Prága, március 20.
A Zeit troppaui jelentése szerint, amikor 

Hcnlein Konrád a szudétanémet párt gyű
lése után gépkocsijába szállott, hogy eltá
vozzék, csehszlovák kommunisták közrefog
ták. Párthívei visszaszorították a kommu
nistákat, akiket a rendőrség azután letar
tóztatott. A rendőrség több szudétanémetet 
is letartóztatott, rövid idővel később azon
ban szabadon engedték őket. (MTI)

Bécs szórakozik
Bécs, március 20. (Inf.)

A gyönyörű napsütéses tavaszi vasárnapon 
n Bécsbcn tartózkodó német birodalmi 
rendörcsapatok és a birodalmi haderő több 
zenekara térzenét adott. A térzene színhelye 
n’ Hofburg előtti Hösök-tere volt. A hang
versenyt nagy tömeg hallgatta végig, amely 
atután különböző népies szórakozásokban 
vett részt,

Az ünnepségek jövedelmét az ínséget 
szenvedő bécsi lakosság nyomorának enyhi 
lésére fordítják. Különösen a

zenekari hangverseny
aratott nagy sikert. A térzene utón a gyer
mekek körbe lovagolhattak. Néhány garatért

a gyermekek felülhettek a rendőrautókra is,' 
amelyeken kisebb körutazásokat tehettek 
az utcákon. A gyermekek szórakozásában 
természetesen a szülők is résztvettek. A Ilof- 
burg környéke és a Ring csak úgy harso
gott a jókedvtől. A német rendőrök és ka
tonák, akiket a bécsiek az elmúlt napokban 
már amúgy is megkedvellek, most teljesen

meghódították a bécsi sziveket. I
A VIII. számú német hadosztály főpa- I 

rancsnoksága tizenhárom bécsi kerületben I 
vasárnap élelmet osztatott szét a nyomorgó I 
bécsiek számára. I

A gyönyörű tavaszi időjárás a bécsiek tiz-1 
ezreit csábította ki a szabadba.

Be kell szolgáltatni a lefoglalt 
vagyontárgyakat és iratokat

Bécs, március 20. (M. T. J.)
A bécsi államrendörség a következő fel

hívást télte közzé:
A nemzeti szocialista párt hivatalai és 

szervezetei részéről az átalakulás napjaiban 
lefoglalt vagyontárgyakat, feljegyzéseket és 
iratokat az eljárás indokainak és végrehaj
tásának ismertetésével együtt

haladéktalanul be kell .szolgáltatni a 
helyi illetékes rendőrhatóságnak.

A lapok innsbrucki jelentése szerint 
Döhla vezérőrnagy, a 10. hadseregparancs
nokság vezénylő tábornoka, a katonai és a 
polgári hatóságok fejeinek, valamint a nem
zeti szocialista párt vezetőségének jelenlété
ben az immár a német véderő részévé lelt 
tiroli ezredek nagy hagyományai iránti hó
dolat kifejezéséül

koszorút helyezett
cl a tiroli császárvadászoknak az /sef-hegyen 
levő émlékmüvén, valamint a Hofer András- 
szobron.

Neubacher dr., az ujonan kinevezett bécsi 
polgármester, egy értekezlet során bejelen
tette, hogy a gáz árát leszállítják.
helyeken a bécsi közönségen kívül láthatók 
voltak á német katonák és a német rend
őrök is, amint együtt szórakoztak a bécsiek
kel.

A főváros útvonalai és házai továbbra is 
gazdag zászlódiszben pompáznak.

A zászlóhiány már megszűnt,
mert az utóbbi napokban a zászlógyárak éj
jel is gyártották a horogkercsztes zászlókat. 
A házakon és útvonalakon egyenlő arányban 
láthatók az osztrák és a német zászlók.

Tüntetés és ellentüntetés Londonban
London, március 20.

Vasárnap a fővárosban és számos vidéki 
városban a munkáspárt

gyűléseket és tüntetéseket rendezett,

amelyeken a népszövetségi politikához való

visszatérést követelték. A rendőrség min
denütt nagy készültséggel vonult ki nz 
esetleges zavargások elfojtása érdekében.

A fővárosban ellentüntetések Is voltak.
A Belvárosban Oswald Mosley fasisztái 
antiszemita tüntetést rendeztek. A Piccadilly

cirkusz körül a lovasrendőröknek többször 
is bele kellett avatkozniok, hogy fentartsák 
a rendet és nyugalmat és biztosítsák a köz
lekedés rendjét. A fasiszta tüntetők a

Németországgal való megegyezést köve
telték.

A későesti órákig nem került sor komo
lyabb rendzavarásra és a rendőröknek sike
rült megakadályozniok, hogy a baloldali és 
a fasiszta tüntetők között összeütközésekre 
sor kerüljön.

London, március 20.
(Inf.) A késöesti órákban az angol fővá

ros főbb útvonalain a baloldali tüntetők 
nagy felvonulást rendeztek. A felvonulásban 
mintegy 15.000 ember vett részt. Ezer ren
dőr és motorkerékpáros- valamint lovas
rendőr ügyelt a rendre.

A tüntetők szavalókórusaT
Chamberlain lemondását és a spanyol
országi polgárháborúba való beavatko

zást követelték.

Hangosan tüntettek Sir Oswald Mosley fa
sisztái ellen is.

Az angol-olasz tárgyalá
sok a legjobb mederben 

haladnak
Ivondon, március 20. (Havas.)

Az Observer római tudósítójának jelen
tése szerint

az angol-olasz tárgyalások a legjobb 
mederben haladnak

és római körökben azt hiszik, hogy néhány 
héten belül sikerül

teljes megegyezésre
jutni minden fontos kérdésben.

Fegyverszünetről tárgyalnak 
Barcelonában!

London, március 20.
Az angol lapok Ismét egyöntetűen arról írnak, hogy küszöbön áll a fegyverszü

neti tárgyalások megindulása a spanyolországi polgárháború két hadviselő fele között. 
A lapok szerint Barcelonában is belátták már az ellenállás kllátástalanságát.

Állítólag a vasárnapra virradó éjszaka a spunyol köztársasági kormány tagjai 
reggelig tanácskoztak, hogy megállapíthassák, milyen feltételek mellett köthetne a 
köztársasági Spanyolország fegyverszünetet Franco tábornok kormányával. Az éjsznkal 
tanácskozás lefolyásáról nem sikerült közelebbi részleteket megtudni.

Angol-francia jegyzék a spanyol 
nemzetiekhez

Paris, március 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 
jelentése.) Megerősítik, azokat a híreket, 
hogy a francia kormány az angol kormány
nyal egyetértésben

jegyzéket juttatott el a spanyol nemzeti 
kormányhoz,

amelyben az emberiesség érzésére való hi
vatkozással kérte, hogy a nemzetiek hadve*  
zetősége tekintsen el a jövőben a nyílt vá
rosok bombázásától. A jegyzék megemlíti, 
hogy a legutóbbi bombázások során a bar
celonai francia konzulátus két tisztviselője 
életét veszítette.

A francia kormány egyébként a Vatikánt 
is felkérte, hogy a nyilt városok bombázá-

sának beszüntetése érdekében tegyen lépe
seket n salamancai kormánynál.

65 kilométerre vannak 
a tengertől Francóék!

Páris, március 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A köztársasági Spanyolország 
katonai helyzete napról-napra kétségbeej- 
több. A helyzet kedvezőtlen alakulását most 
már

a köztársaságiak Is nyíltan beismerik.
A vasárnapra virradó éjszaka kiadott köz
társasági hadijelentés azt mondja, hogy a 
milícia kénytelen volt Alcaniz városa mel
lett, Cadornas községnél n túlerővel szem
ben hadállásait kiüríteni.

A nemzetiek főhadiszállásának legújabb 
jelentése, amelyet vasárnapra virradó éj< 
szaka adtak ki, közli, hogy
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ni. Aragónia! fronton, Caspe mellett a 
nemzetiek első vonalaikat lényegesei) 

megerősítették.

Botmbazápor Barceloná- 
bán, minisztertanács 

Burgosban
Barcelona, március 20.

A hadügyminisztérium jelentése szerint 
nemzeti repülőgépek újból 
Barcelonát.

u
bombázták

Országos kémhálózatot lepleztek le 
Franciaországban

Toulouse, március 20.
Nagyszabású kémszcrvczetel leplezlek le, amelynek az egész országban megbízottai 

voltak.
Eddig öt embert tartóztattak le Parisban és Rayonneban.

Az egyik gyunusitolt hikásáu 145 okmányt találtak. Ezek a délkeleti határ erődítmé
nyeire, a légtlháritó ütegek elhelyezésére és a rádíó-leadókra vonatkoztak.

Azonkívül feljegyzéseket találtak a fraeia fegyverkezésről. a határőrségek létszá
máról és a mozgósítási tervről.

Vasárnapi minisztertanács Párisban
Pária, március 20.

Vasárnap délelőtt Hiúm miniszterelnök 
elnöklésével értekezlet volt, amelyen u 
kormány egyes tagjai

a kül|»o|itlkai kérdésekről tanácskoztok.
Flésztvclt n tanácskozáson Vjncent Auriol, 
a miniszterelnökség szolgálatainak ossz- 
hanghnhoziHalúviii megbízott miniszter, 
Daladicr hadügyminiszter és Paul-Boncour 
külügyminiszter.

Dilim luinisziercloök ezután Dvrmoy bel
ügyminiszterrel folytatott megbeszélést, majd 
fogadta l-ourniert, n Francia Bank kor
mányzóját.

Bilim fontos tanácskozása 
az afrikai francia gyar

matok főbiztosával
Pária, március 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
'jelentése.) X politikai közvélemény érdeklő
désének előterében továbbra is a spanyol
országi kérdés úil. A miniszterelnök és a 
külügyminiszter minden idejét igénybeve
szik a spanyol kérdéssel kapcsolatos tár
gyalások.

Ultim miniszterelnök teguap uz éjsza
kai órákig tartó megbeszélést folytatott 
Nogucs tábornokkal, az északufrlkal 

francia gyurmátok főbiztosával.

l'aul lloncour külügyminiszter fogadta 
Osorio y Gallardo párisi spanyol nagyköve
tet. aki most már csaknem mindennapos 
vendég a (Juai d'Orsayn. Ugv hírlik, hogy 
a spanyol köztársasági kormány párisi dip
lomáciai képviselője ez. alkalommal is arra 
kérte a külügyminisztert, hogy

Franciaország változtassa meg eddigi 
bmemavatkonhl politikáját éa nyújtson

Bársony Rózsi, 
Fejes Teri, Kabos Gyula, 

Szakáts Zoltán, Hajmássy 
Miklós, ífj. Lala bár Árpád 

lelléptóvcl
F F

Szilágyi—Márkus zenés vígjátékit szerdától az

ANDRÁSSY SZÍNHÁZBAN
Vidámság, remek zouc és táncok!

A bombázásnak 14 halálos ée mintegy 
50 sebesült áldozota van.

Több mint negyven ház rombadölt. Tprra- 
gona tartomány több városát is légitáma
dás érte.

Burgos. március 20.

1-ranco tábornok elnöklésével összeült a 
minisztertanács, amilyené a külügyminisz
ter részletesen beszámolt a nemzetközi 
helyzetről. A minisztertanács elhatározta, 
hogy Teruet városának „a vértanú és hősi 
városé*  elmet adja.

Barcelona, március 20.
A nemzetvédelmi minisztérium közli: Va

sárnap reggel « órakor egy köztársasági 
vadászrepülőgép, amely lJarcclona felelt 
őrszolgálatot végzett, megtámadott bárom 
4500 mtéeres magasságban repülő nemzeti 
vizirepülőgépet. Az egyik vizirepiilőgépet 
lelőtte, a másik keltő Pálma de Majorca 
irányúban elmenekült. A lelőtt gép Barce
lonától 60 kilométerre délnyugatra zu
hant le.

A nemzettek újabb 
győzelme

Gaspc, március 20.
A Havas Iroda külön ludósitója szerint' 

Yague tábornok csapatai Gaspetől keletre 
hatalmukba kerítettek több fontos állást. A 1 
köz társaságiak több helyen heves ellenállást 
fejtettek ki és csak lépésenként adták fel 
állásaikat.

A nemzetlek repülői szorosan együtt
működtek az előrenyomuló csapatokkal.

A köztársasági csapatok vesztesége igen 
nagy. A nemzeti csapatok a legutóbbi előre
nyomulás után inár csak 15 kilométerre 
vannak Catnloniától.

támogatást a spanyol köztársaságiaknak.

A köztársasági kormánynak ezt a kérését a 
frania kommunisták és a szocialisták egy- 
része is támogatja.

Tüntetés
a Dunakorzón

Vasárnap délelőtt 12 és 1 óra között a 
Dunakorzón egy huszonöt—harminc főnyi, 
jórészt fiatalemberekből álló társaság tün
tetni kezdett. Szálasit éltették, röpcédulákat 
szórlak szét a korzón és a sétáló közönségre 
is megjegyzéseket teltek. A Duna parton 
nagy riadalom támadt, többen is értesítették 
telefonon a rendőrséget. A főkapitányságról 
és h IV. kerületi kapitányságról detektívek 
mentek ki a helyszínre és tizenegy zöld
inget és nyilaskeresztes jelvényt viselő fia
talembert előállítottak a főkapitányság po 
lilikai osztályáru. Igazoltatás után elbocsá
tották őket ti rendőrségről, az eljárás azon
ban megindult ellenük. Most tovább folyik 
a nyomozás- annak megállapítására, hogy 
kitől kapták a röpcédulákat és ki buzdította 
őket a tüntetésre. .

MINDENKIT ERDEKEL!
Kft asszony harca egy férfiért 
Kép a modern családi életbél

SZOLOK HARCA
(A GYERMEK HATALMA)

Főszereplői:

Wilty FRITSCH
Gusti HUBER

Jutta FREYBE
Rendezte: HANS HINRICH

Premier csütörtökön URÁNIA

A Bercsényi tüzérek 
bravúros bemutatói 
a Mezőgazdasági Kiállításon

Egészen újszerű látványos bemutató lesz az, 
amelyet tüzérségünk hegyi ágyukkal és málhás 
öszvérekkel mulat be a kiállításon. A felvonu
lások, a különböző gyakorlatok, a lemálházás 
és a felmúlházás mind egészen különleges lát
ványosságot nyújtanak majd a közönségnek, 
arról is tanúskodva, hogy lovaink mellett ösz
véreink is a legkitűnőbben állják meg helyü
ket a honvédség szolgálatában.

A kiállítás március 28-án kezdődik, 28-án 
zárul és látványosságainak programja olyan 
gazdag, hogy a nap nüdnen órájára jut nézni 
és csodálkozni való bőségesen.

A jövő hét belpolitikai 
eseményei: 
a választójogi vita, a NÉP országos és fő
városi szervezetének lontos értekezlete

Néhány h’t óta a külpolitika egymásra 
halmozódó szenzációi meglehetősen háttér
be szorították a belpolitikai történéseket, 
noha az elmúlt héten is lejátszódtak figye
lemreméltó események a parlamentben, a 
most kezdődő hét pedig fontos állomása a 
magyar alkotmányfejlődésnek: a

Húz megkezdi a választójogi törvényja
vaslat vitáját.

Az elmúlt héten a választójogi javaslat
ról szóló bizottsági jelentés benyújtása 
mellett figyelmet érdemlő vita szín
helye volt a Ház. Hóman Bálint kultusz
miniszter két törvényjavaslatát, a gyakor
lati irányú középiskolákról és a népiskolai 
tunitóképzésröl szóló javaslatot tárgyalták 
exakt szakszerűséggel. A parlamentarizmus 
magasrendűségének fényes bizonyítéka volt 
ez a nívós vita, amelynek során még az el
lenzéki szónokok is elismerték a javaslatok 
helyes irányát. Bírálatuk kizárólag szakkér-' 
désekre szorítkozott. Az ellenzéki szónokok 
közül gróf Apponyj György, Toperczcr 
Akosné és Petrovácz Gyula mellett elsősor
ban Éber Antal felszólalása volt igen érde
kes. Éber méltatta a kereskedelmi életre 
való gyakorlati előkészítés rendkívüli fon
tosságát 0 is és a többi szónok is 
megszh l<>lésre érdemes ötletei *rotett  
Mindezekre reflektálni fog

Hóman Bálint kultuszminiszter, aki ma, 
hétfőn beszél

a Házban a két kulturális törvényjavaslat
ról. Beszéde során, amint arról értesülünk, 
ki fog terjeszkedni az értelmiségi munka
nélküliség égetően fontos, problémájára is.

A keddi napon, azaz holnap, befejezik a 
képviselőházban a két kulturális törvény
javaslat részletes vitáját is és még

holnap, kedden megkezdődik a „titkos" 
vitája.

Lányi Márton előadó ismerteti a javaslatot, 
amelynek általános tárgyalása során arány
lag kevesen szólalnak fel. A parlament két

is több 
fel.

•1

Megmentette halálbainduló 
úrnőjét a hűséges kiskutya

A kutyahüségről szóló sok legenda után 
vasárnap igaz történet született a kutyahü- 
ségröl a Pannonia-utcában, ahol egy kis
kutya megmentette halálbainduló úrnőjét.

A Pannonia-utca 36. számú házban két
szobás lakásban lakik a feleségével Juszt

FERDE SZEMMEL
rejtvényvoreeny a rejtvé
nyében található számjegyek: ...................
Ctek ».AmMUllrlu>M»«! "te”

Beküldte-.

(*  fonti "Jmw. « «•*<>»
pontos címén kívül aemml más nőm írható i) 

legnagyobb pártja, a NÉP és a Független 
Kisgazdapárt csak három-három szónokot 
állít.

Az ellenzéki vezérszónok a kisgazda
párti Sulyok Dezső lesz, a kormánypárt 

első szónoka pedig Antal István.
A kormánypártban is két fontos esemény, 

fog lejátszódni a jövő hét folyamán.

A nemzeti egység pártjának fővárosi 
szervezetét ma, hétfő este félhét órára 

összehívták.
A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint Zsitvay Tibor, a szervezet elnöke az 
értekezleten néhány fontos bejelentést fog 
tenni.

Holnap, kedden, a NÉP országos szerve*  
zetc elnöki tanácsülést tart, amelyen

dttnfenek az alelnöki állásokról és a 
tíztagú intézőbizottság tagjainak ki

jelöléséről.
Amint azt a Hétfőt Napló már legutóbb je
lezte, a kormánypárt ügyvezető alelnöke 
továbbra is Szintjei Merse Jenő lesz, a má
sik alelnöki állást pedig Mocsáry Dániel 
kapja. A tíztagú intézőbizottságban

érvényesülni fog a Bárezay-esoport túl
súlya: az intézőbizottság tag juj közül 
hét ebből a hangsúlyozottan jobboldali 

agrárcsoportból fog kikerülni.
Arra vonatkozólag, hogy névszerint kik’ 
lesznek a bizottság tagjai, csak az elnöki 
tanácsülés dönt.

Ugyancsak még a keddi nap folyamán 
összehívják a kormánypárt országos szer
vezetét, amely — minden valószínűség sze
rint egyhangúlag

megválasztja az alelnököket és az Inté
zőbizottságot.

Ezeknek megválasztására Darányi Kálmán 
miniszterelnök terjeszt indítványt a kor
mánypárt ele, az elnöki tanácsülés döntéso

Rezső volt győri vállalati igazgató. Az igaz
gató vasárnap délután ebédutáni álmát 
aludta az egyik szobában. Kutyaugatásra 
ébredt fel:

a felesége kiskutyája ugatott, majd rá
ugrott ■ pamlagon fekvő Jusst Beesőre 

és huzni kezdte a fürdőszoba felé.

Juszt utánament és a fürdőszobából gáz
szagot érzett kiszivárogni. Benyitott az ajtón 
és nagy ijedtségére a fürdőszoba kövén 
eszméletlenül fekve látta a feleségét, a gáz
csap nyitva volt és ömlött a gáz.

Azonnal elzárta a csapot és a mentőket 
hívta. Néhány perc múlva megjöttek a men
tők és első segélyben részesítették Juszt 
Rezsőnél. A fiutal uriasszony rövidesen ma
gához tért. Az állapota nem súlyos,

nem szórni kórházi ápolásra, a mentők 
saját kérésére ottbonhagyták.

Juszt Rezsőné idegességében, Jelenték
telen családi ügy miatt akart meghalni, de 
u hűséges kiskutya megmentette.

rínapéira ponyva
speciális készítője

L.öwy Oszkár
Budapest, Wekerle S*ndor-u  24. - Telotoq 
0 l j l a l o » a | « a I • 4 .
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Vitéz nagybányai Horthy Mlklősné:

föőő tál ételt eszik, egyszer 
érje be egy tállal a szegényekért"

Takarékossági nap
minden nagymosás

t,,).asárnnP délben Megy órakor a magyar 
rádió egyik autója állt nicg a királyi vár 
udvarán. \ itéz S o in o g y v ú r y Gyuia igaz
gató szállt ki a kocsiból és felsietett a kor
mányzói lakosztályba. Pár perccel később 
mérnökük siettek fel, akik mikrofont sze
reltek fel a lakosztály sárga szalonjában. 
Pontosan egy órakor

vitéz nagybányai Horthy .Mlklősné 
főméltóságu asszony ült a mikrofon elé és 
szózatot intézett a magyar társadalom
hoz:

— Az 1938 esztendő, amelyet a benne közelgő 
nagy ünnepi események miatt méltán mondunk 
szentévnek, kélizbcn is a világ érdeklődésének 
középpontjába állítja Magyarországot. Az ün
nepi események egyik csoportja, a virágos má
jus utolsó hetében teszi majd mozgalmassá 
Budapest életét, amikor az eucharisztikus vi
lágkongresszus áhítatában találkozik az öt vi
lágrész katolikussága. Ezekhez a nagyszabású, 
fényes ünnepségekhez nyomban csatlakozik az 
országalapitó, első szent királyunk halálának 
900-ik évfordulójára rendezett Szent István-év, 
amelynek főünnepségei augusztus havában kö
szöntének reánk a kegyelet és hála jegyében.

— Mindezek az ünnepségek, Magyarországon 
falán sohasem látott nagyszerű keretekben, ra
gyogó külsőségek között folynak le, hogy mél
tóak legyenek az élű Krisztus Király és a halott 
nagy magyar király tiszteletéhez.

— De vájjon az a sok nagyszerű ünnep, ez a 
sok-sok ragyogás be tud-e világítani a szegény
emberek leikébe is? Nem érzik-e majd túlságos 
ellentétnek, bántó különbségnek a maguk gond
ját, szegénységét? Nem érzik-e majd, hogy ró
luk megfeledkezett az ünneplő magyarság?

— Azt tartom, hogy ennek az érzésnek még 
sejtelemként som szabad álsuhannia a szegény
sorsú testvéreink lelkén. Meg kell őket szaba
dítanunk legalább egy-egy ünnepi hétre legnyo
masztóbb gondjuktól, hogy derűsebb lélekkel 
olvadhassanak bele a jubileum örömébe. Mél
tóbb, melegebb lesz nz ünnep. Krisztus Urunk 
a szegényekhez hajolt le először és az

a Szent Jobb nemcsak kardforgató jobb 
volt, hanem kenyérosztó jobb is.

— Azt gondoltam, hogyha mindannyian ho
zunk egy parányi áldozatot, akkor a szegények
hez is közelebb hozhatjuk az ünnepet azzal, ha 
azon a héten nem lesz szűkölködő család Ma-1 
gyarországon.

— Nem sokat kérnék és nem is kötelezett-1

A szélsőjobboldali 
és a kereszténypárti jelölt 
között pótválasztás lesz 

Lovasberényben
Lovasberény, március 20.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefón- 
jelentése.) Vasárnap képviselőválasztás volt 
Lovasberényben. A Grigcr Miklós halálával 
megüresedett mandátumért négy jelölt küz
dött: a független kisgazdapárti Nagy Ferenc, 
az egyesült kereszténypárti I’itz Artúr, a 
kormánypárti Sigray István és a párton- 
Jcivüli Ilubay Kálmán, aki szélsőséges pro
gramot hirdetett. Hatalmas kerület a lovas- 
herényi:

tizenkilenc község tartozik ide
18.803 választópolgárral.

Ezek közül 14.904 adta le szavazatát.
A választás meglehetősen izgalmas volt, 

délelőtt ti? órakor még alig volt különbség 
az egyes jelöltek között:

Hubaynak 1360, Fűznek 1305, Nagynak 
1030, Sigraynak pedig 031 

szavazata volt. Rendkívül heves korteskedés 
folyt. A kereszténypárti és a kisgazdapárti

Két svájci nő ellen
vasárnap elfogatóparancsot adott ki
a budapesti büntető törvényszék vizsgálóbirája 

pengőkiajánlás gyanúja miatt
A budapesti bünlelMOrvénpiík vlzsgóló- 

vasárnap két érdekes elfogatóparan
csot" adott ki. .1: cllogalóparancok kfl

Második hétre prolongálva t 

ORGONAVIRÁGZÁS HOLLYWOOD FILMSZALON 
V1L, Bcthlen-tér 3. Telefon: 14-24-55 

(Metró—aoltlwyn-M»yer-flim) 

séggel. De ha mindenki, aki teheti, aki több tál 
ételt eszik ebédre, vacsorára, a hétnek egyik 
napján vagy bármely más napon

beérné egy-tál étellel
s a megtakarított többi tál étel költségét fel
ajánlaná erre a célra: elég jelentős összeg 
gyűlne össze szeretet-csomagokra. Csak az 
volna a kérésem, hogy a szeretet e szelíd le
mondásiba] felajánlott összeget még az ünnepi 
hét előtt juttasák el a Budapesten lakók a vá
rosházára, a vidékiek pedig a maguk helyi ha
tóságához. Van még egy tervem, szóba hozom 
ezt is.

— A Szentév ünnepségein számos díszes kör
menet vonul majd végig a városon s különböző 
ünnepségek lesznek a vidéken is. Papság, ka
tonaság s a polgári hatóságok képviselői dhz- 
ben vesznek részt rajtuk. Ott, ahol népviselet, 
van, a vidék népe is szép, szivet-lelket gyönyör
ködtető ruhájában vonulhat fel. Csak

a városi polgárság asszonyainak és leányai
nak öltözetén nem látszik az, hogy magya

rok.
— Néhány lelkes művészember hozzálátott 

ennek a hiánynak a pótlásához és sikerült is 
nekik a magyar diszitő-elemck felhasználásával 
rendkívül Ízléses modelleket előállítani. Ezeket 
az uj ruhaformákat április 3-án mutatják be az 
Operaházban tartandó bemutatón. Bizonyos va
gyok benne, hogy, aki meglátja őket, örömmel 
Alapítja meg, hogy minden alkalomra és min
den napszakra van olyan női ruhamintánk, 
amely olcsósága mellett a legkényesebb művé
szi ízlést is kielégíti s minden túlzástól mente
sen: magyar jellegű.

— .4 ruha nagy propagandaeszköz. A népek 
internacionális nagy versenyében, a faji és nem
zeti stílus előnyt jelent. A divatba bevezetett 
népművészet és kézműipar nemzetközi piacot 
is jelent kiveszőben levő faji kincseink szá
mára.

A falusi háziipari munkák szalonképessé 
tétele:

ennek a bemutatónak egyik főcélja. A bemutató 
jövedelmét az ormánsági kender- és lenfeldol
gozó háziipari telep fellendítésére szánjuk. Pia
cot szeretnénk teremteni háziszőtteseinknek, 
ezerféle hímzésünknek, szebbnél-szcbb csip
kéinknek, bőr- és ötvösiparunknak. A Szent Ist
ván-év valóban szép alkalom egy ilyen nagy, 
nemzeti munka megkezdéséhez, amelyben ősz- 
szefog falu és város.

— Kérem mind a két gondolat megvalósítá
sához a magyar nők megértését és támogatását.

vezető férfiak panaszkodtak, hogy Ilubay 
Kálmán párthívei demagóg módon kortes
kednek jelöltjük érdekében. Feltűnő, hogy 
Ilubayt a kormánypárt részéről Szeder Já
nos országgyűlési képviselő támogatta. Hu- 
bayék óriási apparátussal dolgoztak:

hatvan kortesaulójuk vett részt

a választási küzdelemben. Ilubay vezetett is 
az első órától kezdve végig. Délután négy 
órakor kitűzték a zárórát és öt óra előtt 
megállapították a végeredményt, amely 
szerint

Hubaynak 5207, Fltznek 3848, Nagynak 
3004, Sigraynak pedig 2725 szavazat 

jutott.

Az abszolút többséget ezek szerint egyik 
jelöltnek sem sikerűit negszereznie és igy 
a jövő vasárnap pótválasztás lesz a két leg
több szavazatot szerzett jelölt: Ilubay Kál
mán és Fitz Arthur közölt.

T

svájci nő ellen szólnak és az utóbbi idők 
egyik legnagyobbslilü, legfeltűnőbb valuta- 
büncselekményévcl vannak kapcsolatban.

Nemrég történt, hogy a valutarendőrség 
megállapította, hogy Orosz Nándor volt bu
dapesti lözsdés

nagyarányú értékpapirsibolást folytat 
Budapest én Svájc között.

Grosz valamikor dúsgazdag ember volt Pes
ten, de már évekkel ezelőtt Zürichben tele
pedett le s innen irányította a nagyarányú

ha Hutter ABC szappan! használ. 

Mutter ABC szappan kíméli 
és óvja a fehérneműt.

hutterABCszappan
ragyogó feherre mossa a ruhát

sibolást, Zürichből magyar értékpapírokat, 
kötvényszelvényeket juttatóit Magyarország
ra, azoknak pengő ellenértékét hamis ada
tok alapján zárolt számláról felszabadította 
és

a pengőösszegeket külföldre csempészte.
Ehhez a manipulációhoz, amelyet hosszabb 
időn keresztül követeit el Grosz Nándor, 
női futárokat használt fel.

Elegáns fiatala nők utaztuk ZUrcih és 
Budapest között,

hozták a sokezer pengő értékű szelvényeket 
és sibolták külföldre a pengőt.

Hosszú időn keresztül folyt a nyomozás. 
Grosz Nándor pesti bűntársát letartóztatták, 
a női futároknak azonban nem jutottak 
nyomára. Most azután a nyomozás megálla
pította, hogy

két svájci ő volt a nagyarányú pengő*  
slboló bűnszövetkezet női futárszolgá

latúnak vezetője.

Szekér és motorkerékpár 
halálos karambolja

Szckszárd, március 20.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Ilalálosvégii karambol történt 
este Mözs község közelében az országúton. 
Solti Vilmos, a mözsi gőzmalom főkönyve
lője és felesége motorkerékpárján rokon
látogatóba indult Szekszárdra. A községtől 
másfél kilométernyire a szabályos baloldal
ról áttértek a jobb állapotban lévő jobb
oldali útrészre.

Az úgynevezett uőrősXrcreszf-kanyarban 
váratlanul szembetalálkoztak egy kivilági- 
tatlan szekérrel és a nagy sebességgel ha 
ladó motorkerékpár a lovak közé rohant. 
Solti Vilmos

a szekér fölött hatalmas Ívben az út
testre zuhant, a lovuk és a szekér fel

borultak

és a szekér kocsisa, Vass János, szintén az 
országúira zuhant. Solti Vilmosné csak 
könnyebben sérült meg és azonnal eszmélet
len férjéhez vonszolta magút, hogy segítsé
gére legyen. A férfi azonban nem tért esz
méletre.

Kratisz Béla tolnai kereskedő teherautója 
haladt arra először és a házaspárt bevitte 
a szekszárdi kórházba. Vas János könnyebb 
sérüléseket szenvedett, úgyhogy saját lábán 
mehetett közeli lakóhelyére. Solti Vilmos 
vasárnapra

belehalt sérüléseibe,

Vass János ellen, mert nem világította ki" 
kocsiját, megindult az eljárás.

Originól Good Year Welt rámán var
rott magyar gyártmányú modell! Ezti 
válassza, — ha szereti a kényelmet? 
Könnyű, hajlékony, 
elegáns, s az ára 
mindössze..............................

. . . pedig az NI. D. Cs. cipő minden pénzt meg«rl . ..

14*80

iDIWgffilllOK)
1*7/.  70 ~76

Ezek a svájci nők utaztak leggyakrabban 
Zürichből Budapestre és innen Zürichbe.

Marti Paula és Testoni Erika svájci 
nők a nagy kötvénysibolási bűnügy fő
szereplői azonban már nem kerültek 

a rendőrség kezére;
amikor a sibolást leleplezték, Svájcban tar*  
tózkodtak s többé nem tértek vissza.

A büntetőtörvényszék vizsgálóbirája most 
elfogatóparancsot adott ki a svájci nők 

ellen.
A körözvény szerint Marti Paula svájci 
Summiswaldban tartózkodott, ahol atyjának 
óraüzlete van, Testoni Erika ugyancsak 
Summismaldban ápolónői szolgálatot telje
sített az egyik oltani szanatóriumban. A' 
nagy sil>olás svájci futárnői azonban

Summlswaldból eltűntek
s hogy most hol tartózkodnak, azt eddig 
nem tudták megállapítani. A körözvény 
alapján valamennyi európai rendőrhatóság 
keresi a pcngősibolás női főszereplőit.
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Bécsböl írják a Kisnaplónak: Meghalt a 
régi monarchia egyik ismert és tekintélyes 
embere: lóbör-éthei Nagy Géza báró v. b. 1.I., 
az, egykori császári és királyi kabinetiroda 
magyar osztályának utolsó főnöke.

11.
.4 varázsutcai Károlyi-villa elölt pénteken 

'délután gyönyörű vörös túraautó indult el. 
>1 kormányzó leányának, Horthy Paulettenek 
az ura, gróf Károlyi Gyula ült a V'V 001. 
refidszámu kocsi volánjánál. Hosszú útra 
indult, — egy-lourban fut a kocsi egészen 
Nápolyiy Gróf Károlyi Gyuláné már hetek 
óta Egyiptomban üdül és az ura most autón 
indult érte, hogy hazahozza. Vtimarsallnak 
magával vitte Nápolyiy Pótlók Miskát, a 
'föuri körük közkedvelt autóstakéríőjét. Az 
autót olt behajózzák. Károlyi Gyula gróf 
Alexandriában kőt ki, ahol már várja a fe
lesége, együtt mennek Kairóba és onnan 
rövidesen hazajönnek Magyarországra.

Hl.
őrségváltás lesz a budapesti francia kö

vetség egyik posztján: néhány nap múlva 
megérkezik Christian de Charmcs, akit a 
követség első Hl kárának neveztek ki.

IV.
Érem érkezeti szombaton Berlinből Fiola 

Ferenc budapesti újságíró elmére: az olim
piai becsületrend keresztje. Háromsoros kí
sérőlevelet mellékellek hozzá. Maya Hitler 
irta alá a kísérőlevelet, amely szerint a bu
dapesti újságíró azért kapta a kitüntetést, 
mert nagy érdemeket ért el az olympia meg
szervezése körül.

V.
Tarján Vilmos „T. V.-töl a Tarjánig" című 

könyvének — melynek olyan sikere van, 
hogy már a második kiadásra készülnek —, 
egyik terjesztője, a kedves ősbohém, aki 
egyformán ismert remek bemondásairól és 
csípős nyelvéről. Közismert bohémünk nagy
szerű üzletet fogott ki a terjesztéssel, a re
mek könyvet rengetegen megvették, szépen 
keresett rajta. Lényét azonban nem tagad
hatta meg, valahány helyen megjelent a 
könyvet eladni, a mondókáját mindig így 
vezette he:

— A Vili könyvet irt. Tulajdonképpen ne
kem kellene könyvet Írni és neki ügynököl
nie, dehát.,.

Az angyali türelmű Tarján fülébe is el
jutott a furcsa szövegű ajánlgatás híre, 
megunta a dolgot és most „kollcklet" csinál 
ősbohémünk számára, de éppen fordítottját 
a szokásos kolleklnck: aláírást gyűjt az is
merősök körében, hogy a jövőben vonják 
meg diszkrét támogatásukat a csipősnyelvü 
bohémtől. Mi igaz a kollektből, mi nem •— 
lapzártáig nem sikerült megállapítani...

VI.
Ej korlátolt felelősségű társaságot jegyez

tek be Budapesten. Kabos Endre k. f. t. 
névvel alakult egy uj tc'ményüzlet 'tízezer 
pengő tőkével.

VII.
A párisi női újdonságainak tavaszi bemu

tatásával nagy sikert aratott és őszinte el
ismerési vivőit ki a Csákány cipő-ntolicr 
fl\'., Plarista-u. 8.). Meglepő volt kreációi
nak divatos újszerűsége és alacsony polgári 
árui. Az nmerikai sztárok kedvenc szállító
jának ezen ujirányu üzletvezetéséhez nagy 
jövőt jósolunk.

V///.
.4 budapesti borbélymesterek harcba száll

tak az árrombolók ellen, megállapították a 
borotváidé és a hajvágás legolcsóbb árát. 
Egyik problémájuk ezzel megoldódott, de 
hátra van még egy: a vasárnapi borotváidé 
kérdése. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy 
azok a férfiak, akik vasárnap is borotvál
kozni szerelnek (már pedig ilyen sokezer 
van), vasárnap csak „dug-borbélynál" bo
rotválkozhatnak. .4 mesterek és a segédek 
egy része szeretne végetvetni ennek a fur
csa helyzetnek, éppúgy, mint a vasárnapi 
borotválkozás hívei. A terv az, hogy meg
kérik az illetékes hatóságokat, engedjék 
meg, hogy a főváros területén vasárnapon- 
kint felváltva. rayon-rendszer alapján dol
gozhasson néhány borbélymühely.

IX.
Igazi amerikai ötletességgel az utcán 

parkoló autókba dobálja névjegyszerüen 
nyomtatott ajánlatát egy élelmes fiatalember, 
ezzel a szöveggel- „Önnek szüksége lehet 
egy feltétlen megbízható, becsületes, pon
tos. minden információt kibiró vidéki fiatal
emberre. Megbízásra várva, vagyok kés: 
szolgája: fíáló Mihály, Szondy-ufca 61." 
Megérdemelné, hogy állást kapjon'

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
igaz-e, hogy megen csak Pesten vótak?

ÖRZSI: Minek kérdi, mikor úgyis tuggya? 
BAKTER: De aztat nem tudom, hogy 

minő célirányzat végeit járlak odafel.
ÖRZSI: Hát az altó-kiállíttáson vótunk.
BAKTER: No csak. Oszt láttak-e valami 

szépei?
LEPCSES: Hahaj! Ezrivel vannak ottan a 

büdös-kocsik. De szinte az cml>er szíve do
bog az örömtül, ahogy nézi, hogy ottan áll
nak.

BAKTER: A tíitintójöt neki! Oszt mér 
örül a maga szíve annak, hogy az altók ot
tan állnak?

I.EPCSES: Mer ikább ájjanak ottan, 
mint futkozzanak az. órszágúton, oszt elgá- 
zujják a csibéket, hidakat, malacokat.

BAKTER: Vagy úgy.
ÖRZSI De hájjá, még üvegbül való mot- 

rőt is láttunk.
BAKTER: üvegbül? Hát emmeg hogyan 

értendő? Tán hogy ezentúl a masinákat 
üvegbül csinájják, oszt a pálinkás flaskát, 
meg az ablakot vashul?

LEPCSES: Maga úgy beszél ippen, mint 
nz a Tyukszembáloriltó Czodé Gazsi, r,kinek 
mindig is igen méll belátása vót a kancsóba, 
de ecccr egy szombat este tizenhat liter ta- 
vaji karcost tanált együltébe benyakalni. 
Persze, mikor hajnalfelé haza bocorgott, hí
jába tróbálkozott hogy beletrafáljon a kapu
zárba. Arra gyűlt véletlenül ez a Méltányos 
Mütyür András, megsajnálta ütet s oda 
szólt: — „Ne izéjjen mán koma, úgyis hí
jába iparkodik, mer avval a szivarral nem 
tuggya kinyílni a zárat!* 4 — „Hinnve nz án- 
tiját" — rökkent meg Tyukszembátoríttó — 
„ulládzik clszíttam a kapukúlcsotl"

ÖRZSI: ő, hogy a fényé tutulla ki! 
BAKTER: Okos ember az!
ÖRZSI; Má hogy vóna okos,.mikor clissza 

az eszit?
BAKTER: Igen, de a komája fizeti min

dig! — Oszt azontúl mi újság Pesten Lep
cses szomszéd?

LEPCSES: Hájjá haklerom, egészen meg 
vannak bolondúva a népek, a középejurópai 
események fólián.

BAKTER: Tán csak nem?!
LEPCSES: összevissza beszének, kalatyú- 

nak, hogy ezlet tuggyák, meg aztat hallot
ták ...

ÖRZSI: De még meg is esküsznek rá.
LEPCSES: F.rriil eszembe jut, hogy eccer 

B(>atyavás6 Szimák Józsi törvénbe vót ren
delve avvégetl, mivel a szomszéggyának,

ELLER 
tavaszi kabátjai 
elkészültek ♦ Legjobb minőségek, 
finom kidolgozás, kitűnő szabás.

Nagy tömegek az automobil- 
kiállításon

Horthy Miklós kormányzó pénteken délelőtt 
nyitotta meg az Iparcsarnokban rendezett au
tomobil-, motorkerékpár- és mctorcsónakkiálli- 
lóst.

A kormányzó hosszú Ideig tartózkodott a 
kiállítás termeiben és gyönyörködje szem
lélte ■ szcbhnél-szebb áramvonalas csodá

kat, • legmodernebb típusa autókat.
Az ünnepélyes megnyitás után hatalmas kö

zönség tódult a kiállítás csarnokéba. Péntek óta 
sűrű snrokhnn jöttek a látogatók, de ma reg
gel különösen nagy tömeg szemlélte meg az 
automobilkiállilást. Természetesen

Caraeciola hatalmas „Ezüst Nyila**,  amely 
világrekordot futott, sok bámulót vonz 
maga köré, de rengetegen kíváncsiskod
nak az Uvcgmotor és az elektromos szem

mel Irányított autó előtt Is.
Általában a kitünően sikerült kiállítás nagy

SACHA GUITRY
A szerelem gyöngyei

Ermote Zacoonl
Előadást k kezdete: 11-2--í-fi-S-Ki 
Az eiao három előadás lólhelyárakkal 

neve szerint Szilaj Rücskös Pálnak az in
tegritásán könnyű testi sértést követett el, 
vagyis néhányszor orcán taszajtotta. No, 
másnap aszongya néki a jedző: — „Szilaj 
Rücskös megesküdött a bíró elölt, hogy öt 
pofont kapott magáiul? Iszen saját szemem
mel láttam, hogy csak hármat kapott!" — 
„Igen" — aszongya Gatyavásó —, „de osz
tón a fölösön megattam neki n hibádzó ket
tőt. mer nem akartam, hogy hamis eskü 
n/ftmja a lelkét."

BAKTER: Törvénytisztelő rendes ember 
az! — Hanem hájjá, e mán igazán érdeköl, 
hogy az a híres Népszöveccség mit szól az 
Anslucc-hoz.

ÖRZSI: És ha szól! Ugyan ki billenti arra 
a fülit?

LEPCSES: Emlékszek, ecccr kint a vízi
malomnál Hasmántos Pék Albert úgy meg
rakta gabnával a szekerit, hogy biz a lo
vacskái még csak mozdúni se tuttak vele. 
Persze a derék ember rángatta a gyeplőt, or
dított, gyühézett ahogy torkán kifért. A mó- 
uár odaszólt néki: — „No, birják-e a lo
vak?" — „ük igen" — káronkodott Has
mántos, — „de az én torkom mán nem 
sokáig."

BAKTER: Nono, hát hiszen! — És a vá
lasztójog?

ÖRZSI: Csinájják, csinájják...
BAKTER: Da vájjon lesz-e benne köszö

net?
LEPCSES: Hájjá tuggya, ercer özvegy 

Samu Bálindné kisfija, a Peti, kapott e ka
raj lekváros kenyeret a szomszédasszony túl. 
— „Hejnye, te pofátlan kölök" — hörkent 
rá az annya, — „hát nem tudod mit kell 
illenkor mondani?" — „Dehonnem!" — fe
lelt Peti s odafordúlván az adományozóhoz, 
igy szólt: — „Tán leesett vóna a2 arany
gyűrű az ujjárul, ha kicsit jobban meglek- 
vározta volna!"

ÖRZSI: Fájn csemete vót, annyi szent! — 
Oszt mehetnénk is aptya.

BAKTER: IIö, hő! — Arrul szójjon még 
eggyet lepcses szomszéd, miként vélekednek 
a franci jók a panyol helzelrül?

ÖRZSI: Segítenének is a madridiaknak, 
meg nem is.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
cccer Alhújas Pficzők Antalnak előírta a 
doktor, hogy naponta háromszor lábvizct 
alkalmazzon. No egy este betoppan az or
vos, oszt csudálkozva sajdul rá a betegre: — 
„Nini" — aszongya — „hát maga mér veszi 
a lábfürdőt harisnyába?" — ..Tróbáltam 
inán mezétlábra is" — mont a Alhája, — „de 
úgy igen hideg vót a viz." — Oszt Istennek 
ajállom.

ÚRISZABÓ
RÁKÓCZI 0T13

Óriási választék 
Mérsékelt árak 

látogatottságnak örvend, ami kétségkívül a 
rendezőbizottság és a kiállítók törekvésének 
elismerését jelenti.

A kiállítás értékes anyagából különösen meg 
említjük:

A Nemzetközi Gépkereskedelmi fít. kiállítá
sán nagy érdeklődésre tarthatnak számot a cég 
pompás ujvonalu Opel és Buick kocsijai. A kor
mányzó ur nagy figyelemmel hallgatta a cég 
igazgatójának szakszerű felvilágosítását és 
megelégedését fejezte ki ■ látottak felett.

A kiállítás egyik szenzációja a külön kiálll 
tásl teremben felállított hatalmas ezüstször
nyeteg : Rudolf Caraeciola Mcrcedes-Bens re
kordkocsija. amellyel a kétszeres Eurőpabajnok 
óránkint 436 km csúcssebességgel a Frankfurt 
melletti birodalmi autóúton január 28-án a 
egnagyobb gyorsaságot érte cl. Ugyanebben a 

teremben van különben a Mercedes-Benz 12 
- “?• B- 6°°" 'lUsrekorder rer,VDafp
motoria is és a sok diadalt nrnfnii

STÚDIÓ
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A VILÁGHÍRŰ

TÁTRA
AUTOMOBILOK ÁLLANDÓ 

KIÁLLÍTÁSI terme

UNITAS RT
V.,  ZAPOLYA-UTCA 13. TEL: 292-385

Grand Prix-gép, mely rendes utasszállító re
pülőgépbe beépítve 611 km-es sebességet pro
dukált. Egyébként ez a motor a negyedik nem
zetközi zürichi katonai reülőgépversenyen egy 
katonai repülőgépbe beépítve, győztesen került 
ki fi versenyből. Továbbá egy 1000 km-es táv
repülést 509 km átlagsebességgel abszolvált. 
Azonkívül ezzel a motorral sikerült megdön- 
teni a szárazföldi repülőgépek eddigi világre
kordját 611 km óránkénti sebességgel. Tehát ez 
a motor ezidőszerint a leggyorsabb szárazföldi 
motor.

♦
Évtizedek óta Ismertek a világhírű „Tátrai

autók, melyek szolid kiviteléről és tartósságá
ról az autótulajdonosok sok száz elismerő nyi
latkozatai tanúskodnak. Állandó kiállítási ter
me az „Unitas**  r. t., V., Zúpolya-utca 13. tele
pén.

*
FIAT bemutatja összes típusait, mégpedig 

régi szokásához híven, azokban a kiviteli vál
tozatokban, amelyekben rendesen szállításra 
kerülnek. A FIAT mind a három fömodellje, 
az „500“-as, az uj Balilla „1100“-as és az 
,.150O“-as, azonos elvek alapján épült, egysé
ges sorozatot alkot és az ismert előnyöket, 
amelyeket a FIAT-ot népszerűvé tették, egy
aránt nyújtja minden FIAT-vevflnek. A kiállí
tás alkalmára külön készült csinos kis pros- 
péktus minden bővebb felvilágosítással szolgál.

♦
A Ford-gyár főképviselete : Hahn Arthur és 

Társai cég bemutatja a gyár 1938. évi typusait, 
melyek igen szép példányai a modern Ízléses 
úramvonalnak. Nem kevésbé feltűnő a kocsik 
aránylag mérsékelt ára, noha szép kivitelük és 
masszivitásuk magasabb árat is indokolttá 
tenne. Elsőizbcn állítja ki a cég az amerikaiak 
elitmárkáját, a Ford-gyár 12 hengeres Lincoln- 
kocsiját, mely a kiállítás sok kocsicsodája kö
zött is méltán vonja magára a látogatók cso
dálatát. Megjelent a színen már a Mávag-gyár- 
ból kikerült MÁVAG-FORD is, még pedig úgy 
a kis Eifel-typusban. mint a nyolcherigeresbep, 
mely utóbbiból egy Nagy Géza által karosszált 
kétüléses Pullmann-Limousine luxuskocsi van 
kiállítva.

♦
Nagy sikert aratott a Mé’ay motorkerékpár

gyár részvénytársaság kiállítása. A kormányzó 
érdeklődéssel tekintette meg a cég által kiállí
tott tökéletes Adler-aulókat és a Méray-gyár 
által készített kerékpárokat. A kormányzó ur 
Méray Endre vezérigazgatónak legteljesebb el
ismerését fejezte ki a szép kiállításért.

Újból szabályozzák 
a trafikok vasárnapi 

árusítását
Alig lépett életbe a dohányárudák uj árusítási 

rendje, máris újabb reformtervekkel foglalkoz
nak a pénzügyminisztériumban. A trafikok va
sárnapi nyitvatartásút Fabinyi Tihamér volt 
pénzügyminiszter minisztersége legutolsó idejé
ben szabályozta éppen a dohányárusok kéré
sére. Elrendelte, hogy vasárnaponként legfel
jebb csak öt óra hosszat szabad nyitva tartani.

Az uj rendszer azonban nem bizonyult jó
nak.

Pár hét leforgása alatt kiderült, hogy a trafi
kok forgalma az uj rendszer következtében erő
sen csökkent. A dohányjövedékhez és a pénz
ügyminisztériumhoz

rengeteg panasz
futott be ebben az ügyben. Különösen a vidéki 
és a főváros külső területein lévő trafikosok 
panaszkodtak. A pénzügyminisztériumban most 
ismét foglalkoznak a dohánykisárudák vasár
napi árusításának kérdésével.

Három terv Is merült fel.
Ezek szerint vagy visszaállítják a régi rendszert, 
va9U pedig elrendelik a teljes vasárnapi zár
órát. esetleg pedig a gyógyszertárak mintájára 
vasárnapi inspekció-rendszert léptetnek életbe.

A kistrafikosok érthető izgalommal várják a 
döntést a közönséget is közelről érintő ügyben.

0,e8dn J*l  főzni-gütsL Ezt tanítják az 
Klektrnmos Müvek Honvéd-utca 22. szám alatti 
bemutatójának szerdán délután '/»0 órakor 
ksídődő főzőelöadásán, továbbá a hétfőn, csü
törtökön délelőtt pontosan »/»10 órakor tár
andó főzési gyakorlatain. A villamos há/lar- 

készülékek ismertetőbe során képviselő
fánk, leveles-vajas tészta, kuglóf, torták, vala
mint pudding, különféle húsételek és cllrom- 
dxsem készítését mutatják be. Belépő- és ruha- 
lárdij nincs.

— A budapest—esztergomi azemélyhajójára- 
tok megindítása. A Magyar Folyam- és Tenger
hajózási Rt. igazgatósága közli, hogy a sze- 
mélyhajójáratokat Budapest és Esztergom kö
zölt ebben az évben az egyidejűleg kiadott me
netrend szerint olykép Indítja meg, hogy as 
első hajó Budapestről Esztergomba március 
24-én 14 óra 30 perckor, Esztergomból Buda- 
pestre pedig március 25-őn 3 óra 30 perckor 
indul. A március 27-ére, április 3-ára és 10-ére 
eső vasárnapokon a Budapestről 8 óra 30 perc
kor és Esztergomból 17 árakor esedékes Járat 
menetrendjének betartásával hajó indul Esz
tergomba és vissza.



Budapfst, 10.18 mfrctu. 21. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Veszedelmes tűz pusztított 
vasárnap a Kerepesi-uton 
öl?ás után a tüzoltáffdparancsnok autója elgázolta 

az Ügető pénztárosát
Vasárnap délben egy óra utón néhány 

perccel á Magyar Ruggyantaáruriyár portása 
telefónon jelenlétté a tílzoltóparancsnok- 
ságnap, hogy a hatalmas gyárvállalat telepén 
ryy anyagokkal csúfolt raktárépületben tűz 
keletkezett. Nyomban ezután az Asztalos 
vándor-utcában szolgálatot teljesítő rendőr
őrszem is jelentette, hogy

a Ruggyantaárugyár egyik épületének 
ablakain lángnyelvek csapnak ki!

Vitéz Kiss Lajos tüzoltófőparncsnok és 
Erlesbeck alparancsnok vezetésével a VII. 
kerületi, VIII. kerületi és X. kerületi tüzőr- 
ség vonult ki a veszedelmesnek ígérkező 
tűzhöz, amely a Kcrcpesi-uttól egészen az 
Asztalos Sándor-utcáig terjedő gyártelep 
egyik raktárépületében támadt.

A tűzoltóság fölfeszitette a raktárépület 
ajtaját és

a VII. kerületi őrség gázmaszkos tűz
oltói berohantak a lángtengerbc, 

hogy’ mentsék, ami menthető. Ekorra azon
ban a hulladék gumi és nyersanyag leg
nagyobb része lángban állott és sok mén- 
tenivaló nem akadt A tűzoltóság munkája 
már csak arra szorítkozott, hogy a tűz tova
terjedését megakadályozza. Pillanatok alatt 
négy sugárból vízzel árasztották el az égő 
raktárt.

Nyolcvan tűzoltó huszonöt percig tartó 
bravúros munkával

megtalálta a tűz főfészkét. Negyedháromra 

Tövis Lajos cipészmester 
rejtélyes halála

Összevertek — mondotta halálos ágyán a kórházban

már lokalizálják a raktárépület tüzet, amely 
azzal a veszéllyel járt, hogy a szomszédos 
épületek is lángba borulnak, amelyekben 
mind könnyen robbanó anyagot tartanak.

Negyedhúrom után a tűzoltóság elvonult, 
mindössze egy őrség maradt kint, hogy az 
esetleg még lappangó tüzet eloltsák.

Megállapították, hogy
a tűzet öngyulladás idézte elő,

a részletes tűzvizsgálat azonban csak holnap 
délelőtt fogják megtartani.

A Ruggyantaárugyár raktárépületének 
égése nagy riadalmat keltett a környéken, 
sokszáz főnyi ember verődött össze a Kere- 
nesi-uton és az Asztalos Sándor-utcában. A 
Mosonyi-utcai rendőrlaktanyából

riadóautón rendőrök vonultak ki,
akik elzárták a kornyéket a kiváncsiak elől. 

A tűz eloltása utón baleset történt:
a tüzoltófőparancsnok autója visszafelé 
jövet az ügetőversenypálya közelében 
elütötte dr. Székely Károly nyugalma
zott legfelsőbb számvevőszéki osztály
tanácsost , az ügetőversenypálya pénz

tárosát.
Szerencsére súlyosabb baja nem történt, 
kisebb zuzódásokat szenvedett az arcán és 
a kezén. A mentők a flóÁus-kórházba vitték. 

Megállapították, hogy a balesetet dr. Szé
kely Károly vigyázatlansága idézte elő, mert 
a tűzoltóautó szabályszerűen tülkölt.

MÉRAY

AD LE IS
autók , 

hatalmas uj otthona | yy 
megnyílt

Ul.Lehelutcaio
Telefon: 29-88-88*

iyiérav motorksrfik-
Dírgyar reszufiny- 

tarsasag

dett. Néhány nappal ezelőtt azzal távozott 
hazulról, hogy valamelyik rendelőintézetben 
vagy kórházban megvizsgáltatja magát, de 
többe nem tért vissza. Eltűnése után négy 
nappal sápadtan, borostásan, beesett arccal 
jelentkezett az egyik budapesti kórházban 
felvételre. Megvizsgálták és

súlyos sérüléseket konstatállak rajta: 
zúzott sebeket, azonkívül bordatörést.
Tövist azonnal az egyik kórterembe vit

ték, ágybafektették és ápolás alá vették.

Autóeladás, javítóműhely, 
service, motorkerékpárok, 
alkatrészek, tehertaxi

Az orvosok megkérdeztek tőle, hogy ho« 
gyan szerezte a sérüléseit, mi történt vele. 
A cipészmester azonban, aki akkor már 
igen súlyos állapotban volt, csak ennyit 
mondott:

— összevertek —, de arról nem be
szélt, hogy kik és hol bántalmazták.

Az orvosi ápolás azonban már nem segít
hetett rajta és rövidesen meghalt, mire ér
tesítették a főkapitányságot és a rendőrség 
most igyekszik megállapítani, hogy mi tör
tént a Baross-utcai cipészmesterrel.

A főkapitányság bűnügyi osztályán va
sárnap nyomozás indult Tövis Lajos buda
pesti cipészmester rejtélyes halálának ügyé
ben. Az egyik fővárosi kórház igazgatósága 
jelentette a főkapitányságnak, hogy meg
halt az egyik ápolt, Tövis Lajos cipészmes
ter, aki néhány nappal ezelőtt súlyos sérü

lésekkel került a kórházba és az előzmények 
azt mutatják, hogy

halálának titkát alighanem csak a rend
őrség tudja majd megoldani.

A cipészmester, aki a Baross-utca 138. 
számú házban lakik, egy idő óta betegeske-

Tusnádi Nagy András 
a zsidókérdés megoldásáról és 
a német—osztrák egyesülésről 
beszélt vasárnap az ajkai beszámolón

Vasárnap tartotta Ajkán nagy hallgatóság] 
előtt beszámolóbeszédét Ajkai Nirnseé Pál, 
a kerület Nemzeti Egység-párti képviselője.] 
A beszámolón megjelent

Tasnádi-Nagy András ny. államtitkár, 
a párt országos elnöke, valamint Schandl 
Károly titkos tanácsos, Mocsárg Dániel és 
Mezey Lajos országgyűlési képviselők és a 
pórt több képviselötagja.

Ajkai Nirnseé Pál nagy tetszéssel foga
dott beszámolója után Tasnádi-Nagy András 
szólalt fel és beszédében a politikai életnek 
két legújabb domináló eseményével,

a miniszterelnök győri beszédével és 
Ausztriának a Némelblrodalomba tör

tént bekebelezésével
részletesen foglalkozott.

— A miniszterelnök ur — mondotta —, 
Győrben általános politikai felfogását is
mertetve félre nem érthető szavakkal telt 
hitet a határozott és ingadozásokat nem is
merő

jobboldali politika mellett.
Hangsúlyozta ezzel kapcsolatban a minisz
terelnök, hogy mindenféle elméleti vitával 
szemben nem térhet ki annak megállapítása 
elől, hogy

zsidó-kérdés Igenis van és hogy nz or
szág nyugalma érdekében ezt a kérdést 
meg kell oldani. A megoldás csak úgy 
lehetséges, ha a létrejött szociális arány
talanságokat kiküszöbölik és a zsidó
ság befolyását a nemzeti élet kulturális 
és gazdasági területén Is Illő mértékre 
csökkenti. Ezek a megállapítások tel
jesen fedik a magyar közvéleményt, de 
megnyugvással fogadhatja ezeket még 
az a nemzedékek óta idegyökerezett 
zsidóság Is, amelynek nem érdeke sem 
a vele szemben mutatkozó és növekvő 
elégedetlenség fokozása, sem pedig nz, 
hogy egy elbírálás alá alá essenek az 
utóbbi évtizedekben beszivárgó, nemzeti 
életünkhöz teljesen Idegen, asszimilá
lódni nem tudó és nem is akaró zsidó

réteggel.
A miniszterelnök beruházási programjáról 
szólva hangsúlyozta, hogy annak keresztül
vitele azt fogja jelenteni, hogy nem lesz ma- 
gyár falu egészséges ivóvíz, orvos, vagy 

'.szülésznő nélkül és nem lesz község bekötő 
I ut nélkül.

— A győri beszéd legkimagaslóbb résza 
az — mondotta Tasnádi-Nagy András —, 
amely

honvédségünknek fejlesztésére és minta
szerű kiépítésére vonatkozik.

Nagyszerű honvédségünk kiváló bizongitéka 
életrevalóságunknak, de szükséges, hogy 
egy nagy belső crőfcszitéssel azt tovább
fejlesszük. Honvédelmünk kiépítése a nem
zet biztonságát szolgálja és

növelni fogja a magyarság független
ségi öntudatát, önérzetét és növelni 

fogja kifelé a tekintélyét.

A miniszterelnök, nmikor győri beszédét el
mondotta, a nemzet leikéből beszélt. A 
győri program határozottan és félreérthetet
lenül elindította az országot a fajtánk újjá
születését és megerősítését szolgáló szociális 
nemzeti politika útjára és arról többé le
térni nem is fognak.

Ausztriának Németországgal való egyesü
léséről szólva kijelentette, hogy

csak örömünk lehel abban, hogy ez az 
egyesülés Ilyen nagy nemzeti ünnep 
formál között, vérontás nélkül létre

jött.
— Érthetetlen — mondotta —, hogy bi

zonyos elemek részéről ez a ténv hisztériás 
nyugtalanságot vált ki és tűrhetetlen, hogy 
hisztériás nyugtalnsAgukk.il a nemzeti köz
véleményt is megfertőzni kívánnák. A béke
szerződés egy igazságtalanságát húzta ke
resztül ez a hatalmas tény, ez a nagyszerű 
egyesülés és reméljük, hogy utat nyitott 

•'inak nz igazságtalanságoknak megszűr, 
tctésérc is, amelyek

a békeszerződés által rajtunk és velünk 
történtek.

Ez a változás reánk csak jót jelenthet. A 
III. Birodalom félelmes ellenség, ha ellen
ség, de hatalmas barát, ha barát. Félre kell 
tenni — fejezte be beszédét Tasnádi-Nagy 
András — minden kicsinyes széthúzást, fél
tékenykedést és aggálvoskodást, ki kell 
vetni társadalmi és nyilvános életűnkből 
minden rosszhiszemű gáncsoskoddst, bűnös 

^'kezeli torzsalkodást és keménv elszánt
sággal kell haladnunk előre, hogy fajtán
kat egységbe foglalva mi is eredményesen 
küzdhes^ünk a bennünket sújtott igazságta
lanságok megszüntetéséért.

nyugtalnsAgukk.il


hndipt.t. Í9M mlretwl g.^

HÉTFŐI NAPLÓ

Páratlanul gazdag, pazar díjazású lesi a 
Hétfői Napló

III. VÁLLALATI BRIDGE- 
CSAPATVERSENYE

• Hétfői Napló kupájáért.
A meghívók egyréazét már n mull héten 

SzélkUldte u rendezőség, aminek meg la van 
az eredménye, mert állandóan ralllngel a 
azerkeaztőség telefonja és a főrendezők a 
legnagyobb kézséggel adják ineg a felvilá
gosításokat a különféle érdeklődésekre. A 
rendezőség nem tudhatja pontosan mely 
vállalat keretén belül alakult már meg a 
hrldgeteani. éppen ezért ezúton kérjük fel 
azokat a vállalatokat, amelyek meghívót 
még nem kaptak, hogy Igénylésüket kiadó
hivatalunkban (telefon: 130-896) bejelen
teni szíveskedjenek,

A monstre brldgeverseny dátuma: á p r I - 
11 n 2—3 (szombat—vasárnap).

Színhelye: a D u n a p a I o t a n z á I ló 
«J dl ss terme (volt I.loyd-palota), Má
ria Valéria-utea 12. Nevezési zárlat: már
cius 30. Nevezési dij csapatoiikint 18 
pengő. A rendezőség ezúton In közli, hogy 
nemcsak az utazóiul sorrendben beérkező 
csapatokat részesíti díjazásban, hanem a 
különböző kategóriák győztesei In tisztelet
dijakat kapnak. így például: bankok, gyári 
csapatok, orvosi Intézmények, biztosítók. 
Iparvállalatok győztesei részesülnek külön 
kategória-díjazásban. Azon vállalati brldge- 
rsapatok számára, amelyek nem rendel
keznek negyedik játékossal, a zsűri vendég- 
játékos szerepléséi In megengedi.

♦
EGYIK KIVÁLÓ mesterjátékosunk kapta 

Dél helyén az alábbi feladatot:
$ A K 10 9 7 4
9 D43
0 A 8 4
4. 3

♦ D 5 3 2 éSZAK * B
9 K B 10 9 S 3 5 9 7 65
$62 d a $ 10 9 4
Q A D DfX 4» K 10 8 7 6 2

4 8 6
9 A 2
0 K D B 7 5

B 9 5 4
Dél helyón 6 kórót kelleti játszani, mivel a 

partner kissé ijedős volt és » 4 pikk kontrából 
„kikuszolt" n Dél állal licitált sziliben. A fel
vevő természetesen zári lupokknl játszott és 
leljesitelt! Olvasóink is megkísérelhetik előbb 
Kelet és Nyugat lapjait elfedvo megcsinálni nz 
öt káról. Ha igy nem megy, próbáljuk meg 
nyitott lapokkal! <

♦
A VÁLLALATI VERSENYRE kitűnő íré- 

ninglchctőségel nuiijt a dr. Molnár liarry 
páros versenyei. -4r el mull heti verseny győz
tese: Kerekes ezredetné—dr. Makog László.
2. Kozniovsxky—Dénes volt.

♦
A FÉSZEK GÁLAVERSENYE szombat este 

li órakor kezdődött cl. flóron Sándor egyetemi 
m. tanár a lirldge Szövetség nevében üdvözölte 
a ragyogó, elegáns, estélyi ruliÚH szép aMio- 
nyokal és azok fírllpartnt*rclI.  Ezután elkez
dődött ii srcrcnescvcrReny. melynek első he
lyezettje: Colién Itnluclné—dr. liiidovcrnig 
lláazló. 2. Roblcsek Rudolfné—dr. Szigeti Púi.
3. I»r. Hudovcrnlg Lászlóné—Colién Raffl. 4. 
Kerekes Intvánné—Saller István. 5. Rogvr 
l'lborné—Pór Endre (ez a pár volt hosszú 
ideig ar. elén!). 6. Teodoorvlla-háaaspár.

A középdöntőbe ezen Imi páron kívül még 
bejutottak: Bartók Islvánné—IVesrc/g István, 
llorsmi Miklóst), >lr. Kótzián Imre. dr. livor- 
schák házaspár, Eriül Annus—dr. Singer Pál. 
Grimm letérné—Klór László, (írott Módy— 
Korányt Miklós, Kerekes Józ.sefnc—dr. Makkay 
László, Khuen-llédm>áry Kárulyné— gróf Zichy 
Ede, dr. Milos Endréné—dr. Sigescu Miklós, 
Nadler Istvánná—/ia/og László, dr. Sör Zol
tánná—Ferenc:: György. Struub Jánosnó— Ott- 
tik Géza. burányi Miklósné—Ga/gócg József, 
őr Szokni, czy Gcláné—vitéz Aii/ifag Győző. 
Érdekes volt szombulon, hogy egy pár favorit 
páll legyőzött a rosst lapjárás, mert n kieset
tek közölt volt n kitűnő: dr. Selmeetiné—Déesi 
1 uci. A bankgyörtcs nagyszerű dr. Szomjas 
Gvörgv házaspár és a legnagyobb favorit: dr. 
Ncmesné—Bokor. Az írók feleségeinek sem 
kedvezett a h'irtana istenass/nnv:i. mert szin
tén a kiesettek közé került: Karinthy Frigyes- 
né dr. Selmecty László, Zsolt Béláné—ifj. 
l'áthy Ferenc.

Va -irnap a bennmaradó 20 pár három cso
portban kezdte meg a kiosztott lapu versenyt, 
melvböl nyolc pár bejutott a döntőbe cs nvolc 
pár pedig vacsora után megkezdte a küzdel
met a „Chromo" kártyagyár által lelajánlott 
iíléses, szép dijakért. A versenv döntője a 
nagy glblcMbor drukkolása mellett lapzárta- 
kor még tárt.

CSÜTÖRTÖKÖN, H-én nemzetközt probléma
versenyt rendet a Magyar liridzsélct. A buda
pesti központi mezőny a Bridqc Clubban van. 
Tlzanhat nagyszerű parti kerül „teritékre" a 
már külföldön is híres problémaverstnyen.

TÖBBEKNEK! A inulthetl számunkban 
közölt „Bravó Zrínyi.’" a „szigeti" hős 
polt! tlt

HÚSÚÉT AZ OLASZ R1VIERÁH 
SAN REMO—ST1 F1ARGHERITA
AZÚR EXPRESS ÁPRILIS 10-25 P
Mantkm**,  pmmkltn Aj,- ví*áN*DnAtsv. <uV*«!* VatMlMSALJ Telefon; 12-S9-81.

A szélsőségek ellen akarom 
a turáni vadászokat 

mondotta felsorakoztatni 
elnöki székfoglaló beszédében vitéz Sípos Árpád 
tábornok a Turáni Vadászok Egyesületében

Vasárnap délelőtt féltizenegykor Baross 
utca 44. szám alatti helyiségében tartotta 
közgülését a Turáni Vadászok Országos 
Egyesülete. Csekonics Iván, az egyesülni 
társelnöke mondott megnyitó beszédei, 
majd Iiartha János országos főtitkár tar
tott beszámolót. A vezetőségi jelentések 
megléteié után a közgyűlés közfelkiáltással

vitéz Sípos Árpád nyugalmazott gyalog
sági tábornokot választotta meg el

nökéül.
Küldöttséget menesztetlek az egyesület el
nökéért és ezalatt n közgyűlést felfüggesz
tették, majd vitéz Sípos Árpád tábornok 
elmondta elnöki székfoglaló beszédét

— Ila végiglapozzuk az elmúlt két évti
zed történetét — mondotta többek között 
— fel kell ismernünk, hogy az evolúció ru
gója mindenütt a népek újraélesztett nem
zeti érzése volt. A legutóbbi időben is ez 
lelt naggyá és hatalmassá egy országot, 
amely magában hordta a felbomlás csiráit. 
A jelenlegi korszellem az erős nemzeti ér
zés jegyétan tör előre. Távol áll tőlem, hogy 
megbántsam nemzetemet azzal, hogy hiány
zik leikéből a magyar érzés. Ez az érzés 
azonban igen sokat veszített erejéből.

Mi magyarok nem vettünk tudomást 
saját magunk jelentőségéről.

A puszta megélhetésért foyltatott küzdelem 
ólomsullyal nehezedett a magyar lélekre.

__ Kicsiny, gyenge s életképtelen nemzet
nek kezdte tartani magát a magyar és azt 
hitte, hogy csak más népek szolgálatában 
van jelentősege. A nemzeti önérzet életre- 
kcitése szent kötelesség és ez nem lesz túl
ságosan nehéz munka, mert tizenötmillió 
magyar él a földön és ha ezt az összetar- 
lozandóság érzése tartja össze, akkor

Pesti leány
káprázatos szerencséje:

Clement Balme, dollármilliomos amerikai hajfesték
király feleségül vette a 18 éves Dénes Jolánt

Egy fiatal pesti leány I 
káprázatos Szerencsé jé- :
iöl érkezeit vasárnap hir I 
Parisból Budapestre. A 
hir úgy szól, hogy a pá
risi amerikai konzulá
tuson a IS esztendős 
Dénes Jolán örök hűsé
get esküdött Clement 
Balme urnák. Amerika 

eggtk leggazdagabb y-járosának. A házasság 
érdekes előzményeiről és részleteiről pontos in
formációkat szerzett a Hétfői Napló.

Clement Balme tavaly nagy európai utazásra 
indult New-York-ból. ahol hatalmas virágzó 
ipartelepei vannak.

ö az amerikai hajfestékklrály.
A legnagyobb hajfestékgyára van Amerikában 
.< ti tengerentúlon csaknem mindenütt ismerik 
Clement Balme nevét. Az amerikai nők milliói 
az fi hajfestékét használják. A hajfestékből 
gigantikus méreti! vagyon született:

Clement Balme sokszoros milliomos — 
dollárban.

A Halálos kedélyű, elegáns ötven év körüli 
özvegy dollármilliomos, pár nappal azután, 
hogy Budapestre érkezett,

megismerkedett « feltűnően szép, karcsú, 
szőke Dénes Jolánnal,

Dénes Jenőnek, egy pesti női divatszalon ve
zetőiének leányával. Ami az ismeretség után 
történt, igazi amerikai tempóban zajlott le: 
Clement Balme felkereste Dénes Jolán szüleit, 
elmondotta .hogy beleszeretett leányukba, min
den vágya, hogy feleségül vegye. K szülők gon
dolkozás! idői kértek, Clement Balme pedig 
Púriiba utazott. Innen naponta érkeztek a le
velek a leányhoz. Nemrég az amerikai dollár
milliomos ismét Budapestre jött

és h Miliők kimondották a boldogító Igent.
Szűk családi körben megtörtént nz. eljegyzés.

hatalmas nemzet áll a talpán, amelyről 
a világnak tudomást kell vennie.

Hirdetnünk kell a magyar nemzet önálló
ságát körömszakadtáig és ezt meg akarja 
és tudja védeni a magyarság, mert nem 
akar idegen érdekek szolgálója lenni és 
más népek járószalagján járni. Ezt nem 
vonhatja kétségbe a világ.

— Az én politikám a nemzet, faj és béke 
keresztény politikája és ha ez jobboldalisá- 
got jelent, akkor jobboldali vagyok. Ha az 
a kívánságunk, hogy a magyar faj boldogu
lása az etika Írott és Íratlan törvényei sze
rint alakuljon és az a követelésem, hogy a 
magyar gazdasági élet vámszedői ne csak a 
gazdasági életből szorittassnnak vissza, 
hogyha mindezek valóban jobboldaliságot 
jelentenek, akkor tényleg a jobboldalhoz 
tartozónak vallom magam. De

mély szakadék választ el attól a túlzó 
csoporttól,

amely talán jószándéktól vezérelve mint 
Madách mondja — „a nagy eszmét addig 
csűri és csavarja, mig őrültség lesz belőle’', 
amely a belső rend és társadalmi béke fel
bontásával akarja megoldani a kérdéseket. 
De még mélyebb szakadék választ cl a 
szélsőbaltól.

A szélsőségek ellen akarom a turáni 
vadászokat fclsorakoztatnL

Több felszólalás után Szacsvay József 
mondott emlékbeszédet vitéz Horthy István 
ny. tábornokról, az egyesület volt elnökéről, 
majd

leleplezte az elhunyt elnökről készült 
portrét.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért 
véget.

Ezek ulán a dollármilliomos fiatal meny
asszonyával és a menyasszony szüleivel Parisba 
utazott. Kétnapos párisi tartózkodás után a 
legelőkelőbb luxushotelből az amerikai kon
zulátushoz indult a társaság: itt kötötték meg 
a házasságot.

A dollármilliomos fialni feleségére n konzu
látus elölt

12 hengeres luxuskocsi várakozott, a hotel
tan pedig coboly cs nerz bundák, prémek, 
kincset érő ékszerek: a férj nászajándékai.
Clement Balme a házasságkötés után föld

kor üli nászúira indult fiatal feleségével. Első 
ütjük a Riviérára vezet és innen májusban, 
eucharisztikus kongresszus idején Budapestro 
utaznak.

Mellbevágta 
az igazoltató rendőrt

Izgalmas hajsza szemtanul voltak szom
bat este a Naphegy utca és környékének 
járókelői. Ezen a vidéken az utóbbi időben 

sorozatos betörések történtek 
és a rendőrség fokozottabban figyelte a 
gyanusabb embereket.

Oláh 111. István rendörfötörzsörmcster 
kilenc óra tájban a Naphegy utcában gya
núsan őgyelgő embert vett észre és igazol
tad akarta. A férfi

mcllhcvúgta a rendőrt és futásnak 
eredt.

Lerohant a //orudt/i-kcrtig, majd tovább 
futott az alagút felé.

A rendőr egy darabig nyomon tudta kö
vetni, de az ütéstől félig kábultan nem tudta

elérni a férfit » exéri felugrott egy Pert feli 

Madó "autóbuszra. Az alagút közepén 
negplllantolta nyugwllaa aéUlő tóma- 

dóját*
és clfoRta. összekötözve állította 

élö6a főkapitányságra, ah°*  “der 1̂7‘’ 
Aranovölgui-Andrckomc, Andor 27 évei 
büntetett előéletű sütösefiéddel azonos, la- 
Radta hogy belöröbanda tagja lenne, de be- 

hoxv a rendőrt megtámadta. Le- 
ílrtózlauák és hétfőn fogják részletesen ki- 
hallgatni.

KÖZ6A2DAS.ÁS
A TÉBE közgyűlése

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületei 
ezévi közgyűlését április 4-én, hétfőn délelőtt 11 
órakor tartja az egyesület üléstermében. (V., 
Akadémia-utca 1.) A közgyűlés programmján 
Hegedűs Lóránt elnöki megnyitója után a 
következő előadások szerepelnek: Csikós Andor, 
a Székesfehérvári és Fejérmegyei Takarékpénz, 
tár vezérigazgatójának előadása: „Szent István 
államszerkezete és a magyar hitelélet"; Kálmán 
Henrik, az Angol-Magyar Bank Rt. vezér
igazgatóhelyettesének előadása: „Számok és 
igazságok a hiteléletben" és Bátor Viktor dr., 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jogtanácso
sának előadása: „Vatutatartozásaink rendezése". 
A rendes közgyűlési tárgyak után az elnök
választás következik,

A Magvar Nemzeti Bank főtanácsa március 
17-én ülést tartott, amelyen az elnök kegyclc- 
tes szavakkal emlékezett meg a bank megvá
lasztott alelnökinek és a főtanács tagjának*  
Vértesy Sándor dr. elhalálozásáról. A megüre
sedett főtanácsosi tisztségre a főtanács Hág- 
genmucher Henrik póttagot, a Dreher-Ilaggen- 
inacher Első Magyar részvónyserfőzde helyet
tes vezérigazgatóját hívta be.

★

Tőzsdei és bankszünet pénteken. Pénteken*  
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szünetel 
az érték- és áz árutőzsde forgalma. A bankok 
sem nyitják meg pénztáraikat.

★

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
csütörtökön, március 24-én közgyűlést tart, 
amelyen bejelentik Székács Antalnak a kamara 
alelnökénck lemondását. Székács Antal a ka
mara elnökségével már napokkal ezelőtt kö
zölte, hogy korára való tekintettel lemond az 
elnöki tisztségről. Ez az elhatározása végleges
nek látszik. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara, de a magyar kereskedelem szempont
jából is nagy veszteséget, jelent Székács Antal 
felsőházi tag távozása az alelnöki székből, 
mert nagy kösgazdaságl képzettségével, a keres
kedelmi szabadság elveihez való hü ragaszko
dásával megbecsülhetetlenül értékes harcosa 
volt a magyar kereskedelmi érdekeknek. A 
kamara csütörtöki közgyűlésén már napirendra 
tűzte az alelnök lemondásával kapcsolatos in
tézkedésekről való határozathozatalt. Valószínű, 
hogy a kamara Székács Antal utódjává vitéz 
Barczy Gábor felsőházi tagot, az OMKE alelnö
kit fogja megválasztani.

★

A M. Klr. Külkereskedelmi Hivatal az Or
szágos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállat
vásár tartama alatt f. hó 25-, 26- és 27-én d. 
e. 11 órai kezdettel a Fórum Filmszínházban 
filmmatinét rendez. A bemutatásra kerülő, kül
földön és belföldön egyaránt nagy sikert ara
tott kulturfilmek közül az állattenyésztéssel 
foglalkozók érdekesség szempontjából szeren- 
esésen egészítik ki a kiállításon látottakat s 
igy nemcsak a kiállítás látogatóinak, de szak
értő gazdaközönség érdeklődésére is számot 
tarthatnak. Műsoron szerepel a berlini vadász- 
kiállítás legnagyobb sikere, a páratlan termé
szeti szépségekben bővelkedő „Vadászat Ma
gyarországon" című film is, amely a megma
radt magyar erdők hangulatát, a vadászat iz
galmainak varázsát íü legfőképpen a magyar 
föld csodálatos szépségét és gazdagságút túrja 
a nézők szemei ólé. Jegyek elővételben (0.40— 
1.70 P) kaphatók a Fórum Filmszínház pénz
táránál, valamint az Országos Mezőgazdasági 
Kiállításon Oi M. Klr. Külkereskedelmi Hivatal 
pavillonjában a kiállítás megnyitása napjától.

★

Az Angol-Magyar Bank Rt. március 16-án 
dr. Schobcr Béla elnöklésével tartott 47. évi 
rendes közgyűlése jóváhagyta nz 1037. üzletév 
mérlegét, mely 1,438.835.61 pengő tiszta nyere
séggel zárul (az előzőért 1,345.221.57 pengővel 
szemben). A közgyűlés helyesléssel járult hozzá 
az igazgatóság ama javaslatához, hogy bárha 
a fonti nyereség az osztalékfizetés ujrafelvéle- 
lére módot nyújtana, ez az idén meg ne tör
ténjék meg. Az igazgatóság uj tagjaiul meg
választották háró Voinits Sándor felsőházi ta- 
ogt, valamint Rudas Gyula ügyvivő-igazgatót, 
aki 47 évi nktlv szolgálat után egészségi álla
potára való hivatkozással nyugdíjazását kérte. 
A felilgveIÖbizottság uj tagjaiul a közgyűlés 
Makláry Károly debreceni református püspö
köt és Suhay Imre nv. altábornagyot választotta 
meg. A közgyűlés után tartott igazgatósági 
ülés Dallas Rezső h. ügyvivő Igazgatót, a só- 
oszlálv eddigi helyettes vezetőjét, ügyvivő 
Igazgatóvá nevezte ki és őt a só-oszlálv vezétá*  
sével bizla meg.

.4 Magyar-Cseh Iparbank Rt. igazgatósága 
március 17-én tartotta mérlcgmegállapító ülé
sét. Az 1937. évi üzlcteredményből az intézet 
48.588.48 pengőt leírásokra fordít és ezután, 
mint tiszta nyereség 70.511.86 pengő mutatko
zik. Az Igazgatóság a március 20-ér összehívott 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a tiszta 
nyereség a tartalékok alapszabályszerű dotálása 
piciiéit új számlára vitessék elő.
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Tavaszi kosztüm-, kábít-, ruha
szövet- és selyemujdonságok 

a legnagyobb választékban

és FEKETE
K specialistájánál

IVmP e tőfl Sándor-utca 14 — 16

LÁSZLÓ

Garázda társaság 
veszedelmes támadása 
egy rendőr ellen

A gyorsan elősiető rendőrök elől
Szekerei IV. István rendörfötörzsőrmes- 

tér, aki a Ceglédi-uton lakik, szombaton éj
szaka polgári ruhában igyekezett hazafelé 
lakására. Amikor a Tuzok-utca sarkához 
ért, nagy zajra lett figyelmes. A közelben 
egy három tagból álló társaság, két férfi 
és egy nö, akik valamelyik közeli vendéglő
ből jöhettek, hangosan veszekedtek, majd 
a két férfi ütlegelni kezdte egymást. Szeke
res odasietett a verekedő emberekhez, hogy 
szétválassza azokat. A két férfi erre hama
rosan kibékült és most már egyesült erővel

Szekeres Istvánra támadtak rá,
jmlért mer beleavatkozni az ő dolgukba. A 
rendőr már-már le is szerelte támadóit, 
amikor a környéken Ilire futott a vereke
désnek és egyszerre mintegy

tlz-tizenöt főből álló, nagyobbrészt It
tas állapotban lévő ember

került elő a közeli vendéglőkből és kiadták 
A, jelszót, hogy nem engedik barátaikat üt
legelni, „el kell készíteni" azt a férfit, aki 
két társukat megütötte. Valaki ekkor fel
ismerte Szekerest és elkiáltotta magát:

— Készítsük ki a zsarut, 
még civilben sem hagy bennünket békébenI

Kérek még egy pohárka

9 vaskampóval és 1 bádogkanállal 
a gyomrában megszökött Wagner 

Károly, az internált betörővezér
rÁ rendőrség rádióállomása körtáviratban 

SSrtesitette az ország valamennyi rendőri és 
csendőri hatóságiit egy veszedelmes betörő 
szökéséről, amely ugyancsak különös és 
furcsa előzmények után következett be.

Most, hogy az eucharisztikus kongresz- 
hzus alkalmából rengeteg külföldi vendég 
érkezik, a rendőrség ártalmatlanná akarja 
tenni a budapesti alvilág kalandorait, zseb- 
jnetszöit és betörőit. A detektívek

sorra Összefogdossák az Ismert, nyilván
tartott bűnözőket,

akikről feltehető, hogy a nagy vendégfor
galom idején megkísérlik a „munkát" és

yifiszimz
Szombaton, március 26-án először

Csaihú Kálmán
uj vigjátóka

fia is tSEIIHt
Bulla Elma. Homár Júlia, 

uizvary Mariska, 
Somiay, Fasor, Qraguss, 

Dános
*. a 40 szereplőből állá nagyszerű együttes

megszöktek a merénylők
Óriási tumultus keletkezett, meg akarták 

támadni Szekerest, aki szorongatott helyze
tében rákiáltott támadóira, hogy azonnal 
távozzanak, mert különben előveszi revol
verét és azzal védekezik. A részeg emberek 
tovább szidalmazták és többen kövekkel 
dobálták a rendőrt, mire az elővette revol
verét és

riasztólövést adott le ■ levegőbe.
A revolverdörrenésre egy kerékpáros rend
őr felfigyelt, a verekedőkhöz sietett és ami
kor megtudta, hogy egyik civilruhás rendőr
társát támadták meg, azonnal értesítette a 
legközelebbi őrszemet.

Tiz rendőr igyekezett futólépésben a nagy 
verekedés színhelyére, amikor azonban a 
verekedők meglátták a közeledő rendőröket,

futásnak eredtek
a szélrózsa minden irányába. A' rendőrök 
üldözőbe vették a menekülő embereket és 
közülük hármat, Molnár János 45 éves asz
talossegédet, Horváth József és Fercnczi 
József napszámosokat sikerült utólérniök. 
A három ember a főkapitányságra került, 
ahol vasárnap délelőtt hatósági közeg elleni 
erőszak cimén i

előzetes letartóztatásba helyezték őket.
Mind a hárman azzal védekeztek, hogy Jó- 
zesf-napot tartottak egy vendéglőben és 
olyan ittas állapotban voltak, hogy semmi
re sem emlékeznek. 

ezeket a toloncházba internálják, mint a 
közrendre veszélyes embereket.

A tisztogató munka során néhány nappal 
ezelőtt

a toloncházba kerüli egy híres kassza
fúró és betörővezér, Wagner Károly, 
uki az alvilágban „Pubi**  néven szerepel 

és akive’ már számtalanszor volt dolga a 
rendőrségnek. Wagner Károlyt néhány hét
tel ezelőtt letartóztatták és a MarA-ő-utcni 
fogházba vitték. Innen szabadonbocsátották 
ugyan, de a rendőrség emberei már vártak 
rá és a fogházból egyenesen a toloncházba 
kisérték, ahol internálták. Megérkezése 
után feltűnt, hogy nem akart enni, rosszul 
nézett ki és gyomorfájdalmakról panaszko
dott. A rendőrségi rabkórházba vitték, az 
orvos kikérdezte és megvizsgálta, majd 
megröntgenezték. A röntgenfelvétel meg
lepő eredménnyel járt:

a paciens gyomrában nem kevesebb, 
mint kilenc kisebb és egy nagyobb sö

tét tárgyat mutatott a kép!
Az orvosok fagggatni kezdték Wagner 

károlyi, mire a betörővezér meglepő vá
laszt adott:

— Lenyeltem egy evőkanalat és 
kilenc vaskampót...

Elmondta ezután, hogy a J/orAó-utcni 
fogházban, amikor kihallgatásokra és ra- 
porlokra kísérték, egy-egy észrevétlen pil
lanatban a különféle helyiségek falába vert 
vaskampókat gyorsan kiráncigálta, zsebre*  
telte és a cellájában lenyelte. Egymásután 
kilenc vaskampó került a gyomrába, „rá
adásnak" pedig végül lenyelte az evőkana
lát is.

A rendőrségi rabkórházban természetesen 
nem a foglyot, hanem az embert nézik az 
orvosok és mindenkit a leggondosabban 
ápolnak. Ebben nz esetben is ez történt:

könpyü diétát, pépen ételeket írtak elő 
Wagner Károly számára,

hogy ezen a koszton éljen addig, amíg majd

megtörténhetik a lenyelt yaskampók és a 
bádogkanál eltávolitása.

Jayner Károly azonban, nagy meglepe
tésre,

nem akarta betartani a kúrát, egysze
rűen éhségsztrájkba kezdett, 

egyetlen falatot sem evett, csak vizet ivott. 
A betegsége olyan természetű volt, hogy 
mesterséges táplálást nem lehetett alkal
mazni, ezért úgy döntöttek, hogy másik 
kórházba viszik, ahol majd megfelelőbb 
módon lehet végrehajtani az esetleg szük
ségesnek mutatkozó műtétet. Az internált 
betörövezért rendőri fedezettel átkisérték a 
Szent István kórházba és egyik

sebészeti pavlllonban helyezték el azzal, 
hogy természetesen ott Is internáltnak 

számit,
ügyelni kell rá és fölépülése után értesíteni 
kell a rendőrséget, amely majd gondosko
dik arról, hogy viszakerüljön a tolonc
házba.

Most azután a kórház igazgatósága Je
lentette a rendőrségnek, hogy Wagner Ká- 
rolynak mégis sikerült kijátszania a gondos 
felügyeletet és

egy óvatlan pillanatban megszökött.
Sem a rendőrség, sem az orvostudomány 
krónikájában nem volt példa arra, hogy 
akadjon egy ember, aki kilenc vaskampóval 
és egy bádogkanállal a gyomrában, súlyos 
betegen, egvszál kórházi ruhában otthagyja 
a kórházat és nekivágjon a szökés, mene
külés nehéz utjának.

Teljesen érthetetlennek tartják, hogyan 
merészelt nekivágni Wagner Károly en

nek a veszélyes útnak, 
különösen a betegségnek abban a stádiumá
ban, amikor a leggondosabb orvosi ápolásra 
volna szüksége, hogy megmenthessék az 
életét. A szökésről szóló jelentés megérke
zése utón detektívek járták sorra a buda
pesti kórházakat, érdeklődtek a különböző 
rendelőintézeteknél is, de

eddig még sehol sem jelentkezett or
vosi segítségért,

mire most elrendelték a rádiókörözését.

Hétezer pengőt talált a honvéd
utcai telefonfülkében egy igazi 

becsületes megtaláló
Ma (télutón a Honvéd-utca 3. számú ház 

előtt lévő telefonautomatafülkébe bement 
telefonálni egy idős ur. Belépett a fülkébe, 
de a következő pillanatban már megint ki
nyitotta az ajtót, a közelben szolgálatot tel
jesítő rendőrőrszemhez sietett és aktatáskát 
nyújtott feléje:

— Nézze csak biztos ur,
ezt az aktatáskát találtam a telefon
fülkében, látom, hogy pénz van benne, 
átadom magának, vigyük a rendőrségre, 

hogy keressék meg azt, aki elvesztette — 
mondotta az öregur.

A rendőr a becsületes megtalálóval a fő
kapitányságra ment: az aktatáska valóban 
bankókkal volt megtömve, 74.50 pengő, 
azonkívül mérnöki rajzok kerültek elő t> 
tűskából.

Az öregur, Krmisz Mór nyolcvankétéves 
magánzó, aki a Nádor-utca 31. számú ház
ban lakik, elmondotta, hogy telefonálni 
akart, a fülke polcán, a telefonapparátus 
alatt vette észre a tömött aktatáskát és 
most annak a kívánságának a kifejezésével 
adta át a rendőrségnek, hogy keressék meg 
a pénz tulajdonosát.

A rendőrtisztek jegyzőkönyvet vettek fel 
nz esetről, Krausz Mór pedig elment a fő
kapitányságról. Félóra sem telt azután, 
hogy a becsületes megtaláló a rendőrségre 
juttatta a táskát,

beállított a főkapitányság központi 
ügyeletére Kolos Aurél gépészmérnök, 

szabadalmi ügyvivő és ijedten mondotta:
— Kérem uraim, nagy búj történt velem. 

Telefonálni akartam a Honvéd-utca 3. 
számit ház előtt álló telefonfülkéből. Ná
lam volt az aktatáskám, amelyben pénzt és 
iratokat tartottam. Mialatt

a számot kerestem a telefonkönyvben, a 
fülke polcára tettem a táskát, de ott

felejtettem

A gépészmérnök éppen annál a rendőr
tisztnél tette meg a panaszt, akt félórával 
előbb a becsületes megtalálótól átvette t> 
bankós aktatáskát. A rendőrtiszt megkér
dezte a mérnököt, hogy pontosan tudja-e, 
mi volt a táskában. Kolos Aurél sorra el
mondta, hogy miféle rajzok és milyen cím
letű bankjegyek voltuk az elveszett akta
táskában: minden egyezett.

A rendőrtiszt erre a központi ügyelet pán
célszekrényéhez ment, kivette belőle a tás
kát és letette az ámuló Kolos Aurél elé:

— Tessék kérem, itt van a táskája, benne 
van hiánytalanul • pénz és valnmennyi 
irat. .,

H
teljes modell-sorozatát 

mutatja be 

az

Automobil- 
kiállításon

Március 18—27

A Jelenlegi alacsony arakat 
a Kiállítás végéig 

mag változatlanul tartjuk.

A gépészmérnök valósággal 
meghökkenve, de annál boldogabban 
vette tudomásul példátlan szerencséjét, 

átvette a megkerült táskát és boldogan, há
lálkodva hagyta el a főkapitányság épületéig 
hóna alatt a kincses aktatáskával...

rwi ——mmc

Rablótámadás
az Orczy téren

Vakmerő rablótámadás történt vasárnapra 
virradó éjszaka félkettő tájban az Orczy- 
tércn. Wiener István mechanikusmester, aki 
Kőbányán a Petróczy-ut 21. szám alatt la
kik, az Orczy-téren keresztül igyekezett 
hazafelé. Az elhagyott téren két kopottruhás 
férfi került elébe.

— Azonnal adja ide a pénzét, mert kü
lönben nem tréfálunk! — támadt rá az 
egyik s amikor Wiener kijelentette, hogy 
nincs pénze és sietve tovább akart menni, 
az egyik útonálló úgy

állonvágta, hogy elterült a földön 
és percekig eszméletlenül feküdt. Amikor 
magához tért, támadói már

levetették léllkabátját és elvették pénz
pénztárcáját,

amelyben 34 pengő volt, aztán eltűntek. A’ 
mechanikus a legközelebbi rendőrszemhez 
sietett, akivel átkutatták a környéket, de a 
rablótámadókat nem sikerült kézrekeriteni, 
A nyomozás megindult.

Minden egyes sors- 
és mindenkinek 

a nyerési esélye 
SZERENCSÉT IS 

KERESNI KELL!

A balszerencsét 
gyakran követi 

váratlan szerencse
Máról—holnapra gazdag le
het, ha nyer az osztálysors- 
játékon. Április 9-én kez
dődnek a 40. m. kir. osztály

sorsjáték húzásai.
Vegyen, vagy rendeljen egy 
sorsjegyet bármelyik főáru- 
silónál! 
jegynek 
egyenlő

DE A
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Stefániái Imre lemondott 
a Rádió zenei tanácsában 

viselt állását ól
Utóda Hlatky Endre 
a Rádió igazgatója

Az az affér, amely tavaly a Zeneművé
szeti Főiskolán Stefániái Imre, a kiváló 
professzor és tanítványai, de különösen 
egy fiatal Icánynövcndéke körül támadt s 
amelyet unnak idején a Hétfői Napló irt 
meg először, mint ismeretes, egy fegyelmi 
Ítéletben nyert befejezést. A kultuszminisz
térium fegyelmi tanácsa ugyanis

elmozdította állásától Stefániái Imrét, 
aki azóta nem is szerepelt nyilvánosan, de 
egészen a múlt hétig a Rádió zenei taná
csában működött. A fegyelmi iratok úgy 
látszik csak most kerültek el a Rádióhoz, 
mert most hirtelen

Stefániái Imre lemondott a zenei ta
nácsban viselt állásáról Is.

Ez az előkelő tanács dönt ugyanis meg
fellebbezhetetlenül ama müvek felett, 
amelyek a magyar rádióban a mikrofpn 
elé kerülnek. A zenei tanácsban megürült 
helyét Hlatky Endre, a rádió kiváló igaz
gatója foglalta cl, aki egyébként ismert 
zeneszerző is és gyönyörű magyar . dalai 
igen- népszerűek.

Darvas Lili Pesten járt 
és Londonba utazott

Darvas I.ili, a kiváló művésznő, a legutóbbi 
időkben Bácshen játszott és lláns Járni da 
rabjában lépett fel a Joscfstftdtcr Thcatcrbcn. 
A nagy átalakulás után néhány napig még 
műsoron tartották ezt a darabot, de most 
Darvas I.ili szabad lett és miután magyar 
állampolgár, minden akadály nélkül haza
utazóit Budapestre. Édesanyját látogatta 
meg, majd rövl\l itt időzés után régebbi ter
vének megfelelően Londonba utazott, hogy 
az ottani színházi viszonyokat tanulmá

nyozza, pihenjen és tökéletesítse magát 
angol nyelvben.

az

Becsületszavamra 
bolond vagyok...

Lezajlott a Harmath-jubileum, amely a i 
szerű szerző valóban spontán és hatalmas 
ncplésén kívül

két színészi meglepetést hozott.
Az egyik a régen nélkülözőit Szokolay Olly 
lépése volt. Érthetetlen, hogy ezt a ragyogó pri
madonnát n nini primndoimnhiányban miért 
nem szerepeltetik! A másik Kertész Gábornak, 
mint drámai színésznek bemutatkozása. Egé
szen nagy kvalitások kai, döbbenetes drámai erő
vel szavalt két Harmath-vcrscl. Harmatit Imré
nek, az est jövedelméből egy teljesen felszerelt 
és berendezett

kétszubo-hallos lakást rendeztek be 
azzal, hogy a lakás bérét egy évre előre ki is 
/kelték. Ezenkívül kn|>ott szinészbarátaitól egy 
Írógépet. Ezen llontlig Hannának címezve ezt 
u levelet kopogtatta először: „Drága jó, imádott 
rlannuskátn! Eleiem legnagyobb sikereit Neked 
köszönhetem és ezt hidd cl, nemcsak mint szí
nésznőt imádlak. Ezen nz Írógépen első sorai
mat Neked irom. mert elsősorban Te vagy nz, 
aki n mai Ilarmath-tá tett. Az Isten áldjon meg 
érte és ne bnragudj rám soha semmiért, mert 
becsületszavamra bolond vagyok. Nagyon hálás 
kezesükkel Harmath Imre."

nép- 
, ün-

fel-

* Szülők harca annak a filmnek a elme, 
amelyet néhány nap múlva bemutat nz Uránin 
filmszínház. A történet bőse egy fiatal orvos
tanár is felesége, akiket egy ujságirónő szét
választ egymástól, de akiket végül is a gyer
mekük iránt érzett s/creteliik hatalma össze
hoz Az érdekes és a lelki válságot finoman 
éi zékcllclő film főszerepeit n legjobb német 
...Besclzung" „Willy Frttsch, Gusti Habért, Erna 
Moréna játszók, a gyereket pedig a kedves kis 
Péter Dalin.

* Tlp-lnp tolllcs eimü Fos-filmben mutatko 
tik be a filmvilág allround bajnoka, Don 
Amcchc. akit abból az alkalomból tüntettek 
ki ezzel a címmel. Ix gv megnyerte a Hollywood 
Golf Associalion bajnokságát. A elmet nemcsak 
sportbcli szerepléséért knpta a filmsztár, ha
liéin színészi sokoldalúságáért is.

EZÜST
KEK

1. A nagy művésznő regénye
amelyet a történe'em oldott meg

ÁTDÜBÖRGŐIT szomszédságunkban a| 
világtörténelem, amely megváltoztatta 
Európa térképét, de amely megnyugtató 
és frappáns befejezést hozott egy olyan 
családi háborúságban, amely egyik kiváló 
magyar művésznő, a férje és egy harma
dik, egy bécsi hölgy között dúlt, akna
vetőkkel, golyÖszórókkal, drótakadályok
kal, futóárkokkul és mérges gázokkal. A 
történet még az elmúlt évre nyúlik vissza, 
amikor az említett nagy művésznő Pesten 
játszott és óriáfi sikert aratott az egyik 
darabban- A sikerét azonban megszakítva— 
nem tudni mi okból —, hirtelen elutazott, 
majd ezt követően férje ellen megindította 
a válópert.

HOGY Ml TÖRTÉNT KÖZBEN, az talán 
Bernstcin tollára való. A férj, aki maga is 
előkelő pozíciójú ur, egy magas, szőke, 
bécsi hölgyet látott vendégül Budapesten. 
A fiatal hölgy minden idejét a művésznő 
férjével töltötte, aki a legfeltűnőbb módon 
mutatkozott az említett dámával egészen 
addig, mig az ügy a feleség, a művésznő 
tudomására nem jutott. Ez nem is volt ne
héz. Amikor például a művésznő a szín
háznál próbált, a lesötétitett nézőtér hátsó 
széksoraiban ült a férj, de mellette világí
tott kisérőnőjének platinaszőke haja. Egy- 
szer-kétszer még csak a véletlen találkozás 
rovásába tudta be a művésznő az ügyet, 
de amikor ez mind feltűnőbbé kezdett 
válni, magándetektívet fogadott fel, akinek 
jelentéséből azután kiderült a tény
állás. A művésznő, előkelő, finom dáma 
lévén, nem csinált patáliát, ellenben tele- 
fónon felhívta az illető hölgyet és meg
kérte, hogy találkozhassék vele. A találko
zás meg is történt. Jól kibeszélték egymást 
a hölgyek, amelynek során kiderült, hogy 
a bécsi hölgy egy előkelő miniszteriális 
tisztviselő leánya, nemrégiben jegyben járt 
egy fiatal bécsi orvossal. A házasságtól már 
csak napok választották cl s a fiatal leány 
hozományát az orvos rendelőjének beren
dezésébe fektette be, amikor közbelépett a 
művésznő férje. Az idősebb ur lángoló 
szerelméről biztosította a leányt, sőt leve
leket irt a szőke szépségnek, amelyben 
házassági Ígéretet tett arra az esetre, ami 
kor clválhalik feleségétől. Ezeket a leveleket 
a leány meg is mutatta. A művésznő nem
csak nagy színésznő, hanem igen okos 
dáma is, úgy rendezte a dolgot, hogy a ta
lálkozáson, bár elkésve, megjelent a 
férj is, aki azután most már a két asz- 
szony kereszttüzében hiába is próbálta 
tagadni a tényeket.

A MŰVÉSZNŐ EZUTÁN CSOMAGOLT, 
utazott, pihenni, felejteni. A férj egy ideg
szanatóriumba vonult, a leány is gyorsan 
búcsút mondott Budapestnek és Bécsben 
50 ezer schilling erejéig pert indított a mű
vésznő férje ellen. A keresetét azokra a 
lángoló, házasságot ígérő levelekre alapí
totta, amelyeket az öregedő szerelmes férfi 
intézett hozzá és amely miatt közeli házas
sága felbomlott. Kártérítést és az el
vesztett, illetve vőlegénye rendelőjébe be

fektetett hozománya megtérítését köve
telte. A per folyt, kihallgatták a tanukat, 
vallomást tettek azok, akik pro és kontra 
tudtak a dologról, az idő azonban nagy 
orvos és összehozta a művésznőt a férjével. 
Sok évi házasság, jóban-rosszban eltöltött 
idő volt már mögöttük s a művésznő, aki 
lelkinyugalmát vélte megtalálni, megbocsá
tolt a férjnek. Megindultak a béketárgya
lások a bécsi hölggyel is, aki azonban nem 
akart békülni, mire a művésznő váratlan 
ri poszt tol élt. A bécsi törvények ugyanis 
megengedték hasonló esetben az úgyneve
zett „E h e s t ö r u n g" pert és ez alapon 
a házassági élet megzavarása elmém most 
már a művésznő perelte a bécsi 
hölgyet hasonló összegre, azaz 50 ezer 
schillingre. .

A RENDKÍVÜL ÉRDEKES ÉS FURCSA 
PERBEN már volt egy tárgyalás és rövi
desen döntésnek kellett volna jönnie. A 
történelem áronban egyetlen vonással át
hozta ezeket a pereket. A birodalmi német 
törvények lesznek rövidesen érvényesek a' 
volt osztrák bíróságokon is és ezek a tör-

IfCDDEIf rendkívül nerren oica«nz

SchmideR iV.. Pdnsf-atca^l

vények nem ismerik a hasonló peres el
járást. Mindkét ügyben portörlés lesz tehát, 
miután közben amúgy is megbékültek a 
kedélyek, semmi sem állja útját a teljes 
liappy-endhek Amint értesülünk, nemcsak 
a művésznő békült ki férjével, hanem a 
bécsi hölgy is volt vőlegényével. Bizony, 
a történelmi idők keresztülgázolnak az apró 
egyéni drámákon, vígjátékokon is ..

2. és maga a tavasz
A HIVATALOS TAVASZ első napja há

rom pesti színház csukott kapuján kopog
tatott. Az „átmenetileg" zárva tartott pesti 
színházak azonban hála Istennek nem a 
színházi dekoyjunktura szomorú előhírnö
kei, hanem csak pontos jelzői annak a kap
kodó és nem áldozatkész szlnházvezetési 
szellemnek, amely' inkább a bérletgyüjté- 
sekben, mint a művészi előrelátásban kul 
minői. Az elmúlt hét valóban nem volt a 
prosperity hete. Értjük ezalatt a színházat, 
mozit, mulatóhelyet, amelyek látogatottság 
tekintetében alaposan megérezték úgy a 
történelmi idők, mint a tavaszi idő szelét. 
A színháznak, mozinak e két szinte legyűr
hetett en ellensége azonban, — Írjuk ezt le 
örömmel, — nem tudott felülkerekedni a 
pesti ember törhetetlen op/ímírniusdn, 
mert ha a közönség arcán átmenetileg A'c- 
resztül is vonult a bizonytalanság borúja, 
ezt az áldott tavaszi napsugár ragyogó de
rűje váltotta [el. Néhány nappal ezelőtt 
még téli szürkében, feketében és téli szal
makalapjukban siettek, a hölgyek végig a 
Váci-utcán, se jobbra, se balra nem nézve, 
hogy ne fájjon a szivük,a kirakatok ra
gyogó divat csodáinak láttán, leszámolva 
azzal a gondolattal, hogy a tavasz bizony 
alaposan elkésik az, idén a divatszalonok 
és masamód-üzleték tájékáról is Pedig ‘ a 
hölgyek q legjobb meteorológusok, akik 
csalhatatlan pontossággal állapítják meg 
annak idejét, amikor ha törik, ha szakad, 
be kell szerezniük selymeiket, prémjeiket, 
Lanvin- vagy Molineur-krcációinak pesti 
kiadását. .4 ruha, a toilctle, a kék- és ezüst
rókák, a kánikulai filzkalapok és a cipő- 
retikűl-öv-kesztyü-komplék pesti meftsztói 
hosszú orral kinálgattők zseb- és szivesik- 
landozó portékáikat, de úgy látszott, hogy 
egyelőre reménytelenül., .4 rügy fakasztó 
tavasz első napja azonban ime csodát tett. 
.4 pesti korzó színes, forgatagos, párfőm 
felhős életében hirtelen uj. kalap, ruha és 
komplécsodák fakadtak a hölgyek fején 
és karcsú termetén. A borúra derű vidámvlt 
a pesti arcokon, amelyeket jólesön, lan
gyosan cirógatott körül az első tavaszi nap 
üde szellővel kevert sugara,

AHOGY MAGÁRAÉBREDT a pesti elet, 
ugyanolyan lázas tempóban készülnél, 
színházaink arra, hogy megbirkózzanak <■ 
közönségnek ama természetes hajlandósá
gával, amely a meleg napsugarak első ide
jén inkább a szabadban való sétákat és 
más tavaszi örömöket keres a zárt helyi
ségekben való szórakozás helyett. A héten 
ezért pergötüzszcrüen következnek a szín
házi események, egyik bemutatót a másik 
követi, a három bezárt színház közül kettő 
uj darabbal nyit, egy pedig egy nagysikerű 
reprizt vesz elő, addig, amig az uj darab 
elkészül. Azt lehetne mondani tehát, hogy 
teljes nagyszezonbeli készültséggel uttaki- 
roznak a színházak, reméljük sikerrel 
Mert a pesti közönség hagyja magát meg
győzni, szívesen mond le a legcsábitóbb 
kirándulásról is akkor, ha megfelelő ellen 
értéket kap a színházban. Akkor tehát, 
amikor a színházak csak egy hamisan ér
telmezett tömeghangulat rovására írják 
egyes darabok balsikerét, súlyosan téved
nek. Az elmúlt hét világosan megmutatta, 
hogy mely darabok, produkciók, filmek, 
azok, amelyek tü,zőn-vizen keresztül mégis 
kellenek a közönségnek. ,

Afí2>^
A Művész Színház háromnapos szünet 
csütörtökön felújítja Bókay János nagy-utón --------------- ----- ---- „ -------

sikerű Szakíts helyettem cimü darabját Mezei 
Máriával a főszerepben.
= A Filmgyártók Egyesülete vasárnap 

délelőtt tartotta meg tisztújító közgyűlését, 
amely elé nagy várakozással néztek a fil
mesek. A gyűlésen azonban nem történt 
semmi, az elnök helyét nem töltötték be, 
ezt fenntartották egy későbben keresendő 
társadalmi előkelőség számára. Az ügyve
zető igazgaló Pless Ferenc, főtitkár pépig 
dr. Bajusz Péter lett.

4tirra£o%Oj'

meg- 
Omnia 

azok.

Finom, elegáns, elmés 
francia film, amelyet 
Flera és Calilavet „Ki
rály" clmli vígjátékiból 

, Louls Vterncull irt. E lií- 
I N K 0 u N I T 0 rom ragyogó francia elme 

csufonuáros uyclvöltöge- 
léssel karrakirozza ki úgy a, hatalom előtt 
hasravágódó demokráciát, mint magát a ha
laimat. Ez az ötlet sziporkázik u filmben, 
i-zer vidám helyzet torlódik úgy, hogy amikor 
cporgett előttünk a vígjáték, fájó szívvel gon
dolunk arra: igen, ezt csak a franciák tadják, 
••sok a franciák merik. Ezen a ponton azon
ban szabadjon megállni és súlyos megrovásban 
részesíteni azokat, akik a filmet Igyekeztek a 
pesti közönség elölt megmásítani, tendenciáját 
: tikkasztani. A film feliratai, nyilván a tul- 
óvatos cenzúra intései miatt a (Le rol), „a ki- 
rály"-t egyszerűen herceggé degradálják. Egy 
sereg humoros és angyaíían szatirikus jelenet 
felirat nélkül pereg le előttünk s a közönség, 
amelyik nem tud franciául, bosszúsan csodál
kozik, hogy mit is nevet ezen a szomszédja, 
aki minden bizonnyal érti a gallok nyelvét. 
A film, amely különben élmény és ezt a rangot 
’s érdemelné meg tölünk, éppen emiatt csak 
szórakozást jelent a nagyközönség számára, 
gaz, hogy azt Igy Is a javából. Szinészlleg 
Itaimu, ez a testes komikus messze kimagaslik 
az együttesből, amelyben ilyen nevek, mint 
Viktor Francos, Gaby Morlay, vagy Popescu 
asszony remekelnek.

Nem kétséges, 
ostromolták az 
mozi pénztárát 
akik szerelik a Tarzqn 
vaskos és hihetetlen r'o- 

larzan bosszúja mantikáját az őserdő
ben, elrabolt, megszere

tett és az ottmaradt szűke amerikai leánnyal. 
Sajnos, Tarzan legendás alakja kqrc a film- 
szcenáriumirók nem találnak már ki épkézláb 
aiesét, legfeljebb olyan vad ötleteket, hogy az 
afrikai őserdő mélyén egy arab föur csoda
várost varázsol, a legmodernebb higiéniával és 
tompával, üveglépcsökön, neon-fényben táncoló 
'őrlőkkel berendezve. Az uj Tarzan: Glen 

’dorris valóban ngyszerü artéta és F 
Hóim, Tarzan legújabb szerelme a 
ilimpiászon botrányai miatt leállított 

világcsoda, mint színésznő is kedves.

Csak a címe 
ennek a ragyogó 
rikai filmnek. Mi 
a tarantellának ehhez az 
érdekes, izgalmas, tö-

I 3 F 3 fi t e I I a meghatásaiban frappáns 
deíailjaiban pedig meg

lepően finom filmnek? A napóleoni idők had
járata során játszódik le ez a film a francia
spanyol határszélen, ahol .1 ezinet te Mac Dónál d 
az amerikaiak tünderien kedves és tüneménye*  
hangú, csalogánya, mint egy spanyol hon
leány — kémnő. cnkes-'és táncos csoda mu
tatkozik. be. Van a filmnek egy jelenete, ami
kor Jeanctte MacDonáld delizsánszon utazik, 
mellette partnere lovagol s énekli az 1938. év 
slágerét és a kocsi előtt furulyázva szalad egy 
kis spanyol kölyök. A lovak ritmusban lép
nek, a kocsi ritmusban zökken és a Pyrre- 
néusok kőkolosszusai is mintha dalolnának. 
Nagyon szerencsés a film mély-nyomata fo
tográfiához hasonló barna színezése, amely
nek egyetlen hibája csak az, hogy néha el- 
mosódotlak a képek és néha nagyon fáraszt
ják is a szemel. A filmet, nem ártana egy ki
csit megrövidíteni, de igy is élmény!

A derék francia dok
tor bajor kiejtésben pat
tog, a patikus würtlem- 
bergi és az angyali Pala 

R n W A P V M C Xt’8ri’ mint Bováryné, 
D U V A i\ ' N t mintha lengyel dialektus

ban vágyakozna a szép 
s jobb élet uláp. Falubcrt zseniális regényét 

megkurilotlák, meg is hamisították a filmen és 
gv nem is lehet megérteni azt az asszonyi 
tragédiát, amelyet Bováryné jelez nevével a 
regény megszületése óta. Megcsodáltuk azon- 
an Pola Negrit (erősen emlékeztet Olga Cse- 

hovára), aki szebb, érdekesebb és jobb szí
nésznő, mint valaha.

Elcanor 
berlini • 

t úszó-

rossz 
nme
kéin

Csodálatos szép, szí
nes filmrevü, pompáza
tos nőkkel, ragyogó ru
hákkal és azzal a gaz- 

Nők a tükör előtt daglággal, (ínnyel 
eleganciával. amelyet 

utóbbi időben már csak Amerikától várha
lunk. Nem tulzunk, a legutolsó görlig min
denki primudonna lehelne nálunk. Pompás, 
ízes, izgalmas, erotikus minden kép, minden 
jclencll A gyönyörű Joan Bennelt és a ked
ves Warner Barter a film hirdetőit sztárjai, 
de szlár itten a legkisebb szereplő, a leg
utolsó zeneaktus is. Akik szerelik u revü- 
filincket, sürgősen nézzék meg a Cityben!

* A sevillai borbélylras. Lakner Bácsi Gver- 
mekszinháza pénteken, ünnepnap délután ici
pici operával lepi meg apró kis nézőit. 12 ra
gyogó u| jelenetet játszik ez a népszerű kis 
színház, amelynek u keretében kerül szilire, 
cgv kis operett, amelyet 10 leghíresebb opera
áriából Állított össze Lakner Bácsi és Fcleku 
László.
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„Maya.,.“
Titokzatos pongyolás nő 

holttestét fogták ki 
a Dunából

Ma reggel a Dagály-utca irányában a 
Dunaparton dolgozó munkások sötét, úszó 
foltot láttak a vizen. A Duna lassan a part 
felé sodorta és csakhamar a dagálvutci kő
lépcsőhöz ért:

egy női holttestet hozott a víz.
A munkások kifogták és értesítették a 

rendőrséget. A kerületi kapitányságról rend
őri bizottság ment a Dagály-utcába és meg
tartotta a szemlét A rendőrorvos megvizs
gálta a holttestet. Megállapította, hogy

harminc év körüli, feltétlenül jól ápolt, 
jobb társadalmi osztályhoz tartozó nő a 

baloll.
X holttesten semmi egyéb ruha nem volt, 

tsak egy könnyű pongyola, a dereka pedig 
jjőröwel van átszorltva,

U övön fémbetükből ez a név van ki 
rakvat „Maya.**

'A holttestet a törvényszéki orvostani inté
seibe szállították, a rendőrség pedig széles
körű nyomozással igyekszik megállapítani, 
ki lehet Maya, a Duna titokzatos halottja.

Kérek még egy pohírka

— SCHULER DEZSŐ EMLÉKBESZÉDET 
TARTOTT SIPŐCZ JENŐRŐL. A Piarista 
Diákszövetség vasárnap tartotta rendes évi 
közgyűlését, amelyen díszes és előkelő kö
zönség vett részt. Köztük Ugrón Gábor ny. 
belügyminiszter és Osivald István a Kúria 
yolt elnöke. Degré Miklós az ítélőtábla nv. 
elnökének megnyitóbeszédé után Schuler 
Dezső alpolgármester Sipőcz Jenőről tartott 
emlékbcszédet. A főváros elhunyt főpolgár
mestere a Piarista Diákszövetség első elnöke 
volt s nagy érdemeket szerzett a szövetség 
megszervezése körül. A nagyhatású emlék
beszédben Schuler Ismertette Sipőcz Jenő 
pályáját, közéleti érdemeit, majd megállapí
totta, hogy Sipőcz soha nem volt pártember, 
mindig az elvek embere volt, aki az igaz-
• -t élt. Szít ár Ferenc törvényszéki ta
nácselnök főtitkári jelentése után Sebes 
Ferenc piarista rendfőnök beszédével a köz
gyűlés véget ért.

— Katasztrófa ai óhcgjiutl kőbányában. 
Az óhegviuti kőbányában vasárnap Tóin 
Károly 3Ö éves munkás huszonöt méter ma
gasból lezuhant. Koponyaalapi törést szen
vedett és belehalt sebeibe.

— HáMMág. Padi Jób hírlapíró vasárnap 
házasságot kötött Zomborban Gombos Blanka 
asszonnyal. (Minden külön ^teaftéa helyett.)

_  A francia háziasszony háztartásáról tan 
előadóit március 23-án, srerdán dőtulún 6 őr" 
kor Ádoll Márta, as est köveid rőzöbemulalón 
körítések, krímek, könnvd sültek kerülnek el 
kíssllésre. A Néptuövek-sl BUoltsig rendeatfste. 
Belépőjegy w Hllír- Március 32-én. kedden dél
után 5 Arakor előadás a ’ vS.
ről. Belépőjegy ninca. Gazművek, VI., Vilmos 
császár út 3, í emelet.

Folytatja dladalulját a legszebb magyar tilm, a

PUSZTAI SZÉL
Főszereplők: LÁZÁR MÁRIA, KISS FERENC és JÁVOR PÁL

Mától a PALACE

Baltával széjjelverte
felesége fejét

Szekszárd, március 20.
(A Hétfői Naplő tudó

sítójának tclcfónjclen- 
tése.) A tolnamegyei 
Kocsola községben Mor- 
vay Lajos gazdálkodó é« 
felesége összevesztek, sőt 
a szóváltásból többször 
verekedés is leit. Teg- 
veszekedni kezdtek és

rövidnyelü. élesrefent baltájával üldö
zőbe vette az asszonyt.

Végigkergette a házon és az udvarban érte

— VÁZSONYI VILMOS SÍRJÁT KOSZO* * 
HÚZTÁK MEG VASÁRNAP A DEMOKRA
TÁK. A nemzeti demokrata párt szombaton 
Vőrsonyi-emlékvacsorát tartott, vasárnap 
pedig a nemzeti demokrata párt és a Köz
ponti Demokrata Kör népes küldöttsége 
kereste fel Vdzzonpt sírját, ahol elhelyezték 
a koszorúikat. A párt nevében dr. Láng La
jos miskolci törvényhatósági bizottsági tag, 
a kör nevében pedig Pollák Lajos tanár 
mondott mélyhatásu emlékbeszédet.

— Szeged művészete a Vajda János Társa
ságban. Szerdán este n Zeneművészeti Főisko
lán rendezi a Vajda János Társaság „Szegedi 
cíf'-jét, amelyen a páratlan szépségű szeged
tanyai népi dalokat fíasilidcs Mária dr. Molnár 
Imre, a szegedi költők verseit pedig Andersen 
Felicla, .'ischer Oszkár, Gál Gyula adja elő. 
/?. Szentpál Olga nagv tánckompoziciója és 
egy eredeti szegedi betlehemes játék egészíti 
ki a gazdag est miisorát, amelynek bevezetőjét 
Kárpáti Aurél, a Társaság elnöke és Pálfy Jó
zsef szegedi polgármester mondja.

Szép idő marad
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Az időjárási helvzet változatlan. Hazánkban éjjel a derült égbolt és a levegő nagy 

százazsága még mindig igen erős lehűlést tett lehetővé: ma hajnalban is sokfelé volt 
2_4 fokos fagy'. A légáramlás hiánya következtében a levegő már igen párás, de köd 
még nem keletkezett. Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 17 fok, a tenger
szintre átszámított légnyomás 770 mm; gyengén süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyenge déli szél. Kissé felbősebb égbolt. Reggel egy két helyen köd. 

Az éjjeli lehűlés gyengül, a nappali hőmérséklet kiig változik.

— Nagy Antalt ünnepelték az asztalosipnrtcs- 
lület közgyűlésén. A Budapesti Asztalosipariét- 
tíilct Nagy Antal elnökletével vasárnap tartotta 
rendes évi közgyűlését. Az elnöki megnyitóban 
Nagy Antal felsőházi tag bejelentette, hogy az 
árrombolás kiküszöbölésére és a reális árak 
biztosítására áregyezményt létesített az ipartes
tület. Beszámolt a szépen fejlődő bu torexport
ról s elmondotta, hogy a berlini kiállításon is 
résztvesz a magyar butoripar. Füredi Lajos és 
Koloman János felszólalása után elhatározták, 
hogy az iparosok számára úlkalkulációs és 
könyvelési tanfolyamot rendeznek és minden 
asztalosözvegynek 250 pengős temetkezési se
gélyt folyósítanak. A közgyűlés Nagy Antal ün
neplésével ért véget.

_  Parkrablók garázdálkodtak Sopronban. 
Vasárnapra virradó éjjel Sopron parkjait isme
retlen tettesek kirabolták, a bokrokat, virágo
kat kiemelték a főidből és magukkal vitték, a 
fákat megrongálták, a virágágyakat felforgatták 
és a padokat összetörték. A városi kertészeti 
hivatal feljelentést tett a rendőrségen. A beje
lentés szerint a kár megközelíti a kétezer pen-

30 év óta 
bírja a Oarmol sok millió ember 
bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, 
hogy a Darmol milyen jól bevált 
hashajtószer. - Székrekedés ellen 
a jó és kedvelt rrVTPA 
hashajtószer. a VJ-1' ” 

— Motorbicikli baleset ■ Népligetben. Varsá
nyi Keresztéi? 19 éves joghallgató vasárnap dél
után a Népligetben motorkerékpárjával egy ut- 
széli iának rohant. Koponyaalapi töréssel a 
Szent Jstván-kórhár.ba szállították.

—. Műsorváltozás a Nemzeti Színházban. A 
Nemzeti Színház igazgatósága közli, hogy már
cius 26-án, szombaton este nc n a „Rang és 
mód", hanem a „Zivatar" kerül színre.

utói, ahol a nagy kiablására és az asszony 
segélykiáltására elösietö

szomszédok Memeláttára több hatalmas 
csapással saétroncaolta a felesége fejét.

A szomszédok szabadították ki az eszmélet
len asszonyt az őrjöngve csapkodó férfi ke
zei közül. Morvay Lajosáét a szekszárdi 
kórházba vitték, ahol

vasárnap délelőtt meghalt.

A gazdát vasárnap délben letartóztatták és 
a szekszárdi ügyészség fogházába szállítot
ták. Szándékot emberölés büntette miatt 
indul meg ellene az eljárás.

— Az öreg Bencés Diákok Szent István 
ünnepsége. Az öreg Bencés Diákok Egyesü
letének tagjai vasárnap délelőtt féltizenegy 
órakor a Bencés-gimnázium kápolnájában 
szentmisét hallgattak, amely után közgyű
lést és ezzel kapcsolatban Szent István em
lékünnepet tartottak. Dsida Ottó ny. tanke
rületi főigazgató üdvözlő beszéde után Sár- 
közy Pál fömonostori perjel az egyesület te
vékenységéről számolt be. majd Berkó Antal 
tábornok indítványára táviratban üdvözölte 
József királyi herceget, a hercegprímást és 
Kelemen Krizosztom főapátot. Klühár Flóris 
egyetemi tanár ünnepi beszédében Szent 
István országlását méltatta. Délután öt óra
kor a Zeneművészeti Főiskolán tartottak 
ünnepséget, amelyen Várkonyi Illldebrand 
egyetemi tanár beszélt.

— Kardos Andor temetése. Kardos Andort, 
a népszerű írót és színigazgatót hétfőn délután 
négy órakor helyezik örök nyugalomra a i.<- 
koskereszturi temető halottasházából.

— A füszerkercskedelml alkalmazottak a 
hétórai záróráért és a munkaidő rendezé
séért. A Kereskedelmi Alkalmazottak Orszá
gos Szövetségének fűszer-szakosztálya va
sárnap délelőtt nagygyűlést tartott, amelyen 
a füszerkereskedések zárórájáról és munka
idejéről tárgyaltak. Csáky Lajos, Vig Lajos 
és Miillcr Alfréd felszólalásai után Peyer 
Károly mondott beszédet. Ezután határo
zati javaslatot fogadtak cl, amelyben teljes 
vasárnapi munkaszünetet, az egész évre 
kiterjedő esti hétórai üzletzárást és a mun
kaidő korszerű rendezését kérték. Végül a 
kereskedelmi alkamazotiak szabadságidejét 
szabályozó miniszteri rendelet kiigazítását 
javasolták. Ezek szerint a kezdő szabadság
időt ne hat, hanem tizenkét napban állapít
sák meg.

— Tüntetés Zágrábban. Zágrábból jelen
tik: Szombat este a város több helyén tün
tetések voltak. A tüntetők Macseket éltet
ték. Több helyen zavargásokra került a sor. 
A rendőrség közbelépett és helyreállította 
a rendet. Több tüntetőt letartóztattak.

— Nyolcvanezer pengő elsikkasztásával 
gyanúsítanak egy házaspárt. A debreceni 
Aranybika szállodából vasárnap a nagylétei 
csendőrök előállítottak egv házaspárt. A 
férfi és felesége nagymennyiségű terményt 
vett át a nagyiétól gazdáktól azzal, hogy 
azt külföldön értékesítik. Végül nyolcvan
ezer pengővel nem tudtak elszámolni. A 
gyanúsítottak szerint csupán elszámolási 
differenciáról van szó. Az ügyben folyik a 
nyomozás.

— Bonviván-lialál a színpadon. Somló 
Márton régi vidéki színész már jóidejo 
járja az alföldi és bácsmegyei falvakat kis 
társulatával, amelynek ő a bonvivánja. 
Tagja a társulatnak három fia is. A társulat 
most Borota községben szerepelt. Tegnap 
este operettet adtak elő. Éppen a bonviván 
és a primadonna nagy duettjét játszották, 
amikor Somló Márton hirtelen a szivéhez 
kapott és holtan esett össze. Szivszélhüdés 
ölte meg.

— Halálos Meikllkarambol Bánhidán. 
Vasárnap délben Bánhida főutcáján Preisin- 
ger Ferenc 19 éves bánhidai diák biciklije 
Összeütközőit Mike János 1H éves tatai bá
nyász biciklijével. A diák koponyaalapi tű
rést szenvedett és a helyszínen meghalt, a 
bányászt pedig láblöréssel és súlyos belső 
sérüléssel kórházba szállították a mentők.

— Foto-albamok Ízléses kötésben, fotosarkok 
legolcsóbban; Minerva Papirhás, Kossuth La
jos-utca 20. Astoria-ssállóvnl szemben.

' Művészi síremlékek Eichbaumnál, V., 
| Rudolf tér 3. (Mirgitbid.)

yí-

-faMiéyá ! *

Két ittas motoros 
életveszélyes 
karambollá

Vasárnapra virradó éjszaka egy óra táj
ban súlyos karambol történt a Váci-uton. 
illés Sándor vaskereskedő, a BG. 441. számú 
teherautójával, amelyet maga vezetett, a 
Csanád-utca felől a Váci-utra fordult be és 
tovább akarta folytatni útját Újpest felé. 
Ugyanekkor a Ferdinánd-hidon keresztül 
egy- motorkerékpár robogott nagy sebesség
gel a Váci-ut irányába. A motorkerékpáron 
két férfi ült. A száguldó motorkerékpár

teljes sebességgel belcrohant
a teherautó bal hátsó részébe. A motor
kerékpár felborult és két utasa

széles Ívben kirepült az úttestre.
Vértől borítva, összetört tagokkal terültek 
el a földön.

Illés Sándor leállította a teherautóját és 
maga sietett a két férfi segítségére. Azonnal 
rendőrt hivott és megállapították, hogy a 
karambol áldozatai, akik ittas állapotban 
voltak,

koponyaalapi törést és agyrázkódást 
szenvedtek.

Az egyik férfi harminc év körüli, a másik 
harmincöt éves lehel. Mind a ketten eszmé
letlen állapotban voltak és még vasárnap is 
eszméletlenül, életveszélyes állapotban fe
küdtek a Bókus-kórházba. Átkutatták a zse
beiket, azonban semmiféle személyazonos
sági igazolványt nem találtak náluk. Öltö
zékük után ítélve, iparosok lehetnek a ka
rambol életveszélyes sérültjei. A rendőrség 
nyomozást indított kilétük megállapítására.

■r-M m _ Xzvet. vitelt ruhát, frhérní-
O I müt író-, varró-, fényképező.

MjO. B t-épef. KZŐnycgrl é» minden: ve
C9 tzek. eladok. divslMővetre is

cserélek. NLTOVITS. Nípsitabái-u. N. T.: 141-417.

— Zenerovatunk anyagtorlódás miatt c 
heti számunkból kimaradt.

_  Véresre verte szomszédasszonyát n ját
szadozó gyermekek miatt. Schmidt Gézané 
28 éves ötgyermekes gyárimunkásnö, aki Duna- 
liaraszlin a Zöldfa-utca 22. számit házban la
kik. az utcán játszadozó gyermekei miatt ös
szeveszett a szomszéd hentes feleségével. Ve
szekedés közben odaérkezett a hentes is és föl
kapott egv vastag karót, amivel többször fejbe- 
sújtotta Sehmidtnét. A szomszédok mentettek 
ki az asszonyt, akinek fején nyolccenti.néter.'s 
mély, vérző seb tátongott. A vármegyei mentők 
a Szent Jstván-kúrházha szállították Schmidt*  
nét,

— A Református Diákok müvészestélya. A 
Magyar Református Diákok Soli Deo Glória 
Szövetségének a H’crbÖczp-glmnáziumban mű
ködő Ruytcr-Knllégiuma csütörtökön félhét 
órakor jótékonycélu mű vészestélyt rendez a 
Budai Vigadóban.

— Aulókarambol n Prálcr-utcában. A Práter- 
utcában a BO. 221. rendszámú taxi összeütkö
zött egy AE. 472. számú személyszállító autó
val. A taxi utasa, Simon Margit ápolónő kőn?- 
nyebb sérüléseket szenvedeti.

— A tény észállat vásár vidéki látogatóinak figyel
mét ezúttal hívjuk fel László és Fekete {IV., 
Petőfi Sándor t! 14—16) országosan jfthlrfi női 
és férfiszövet, selyem- és mosókclme divat
házára. ahol a legkülönlegesebb divatszöveteken 
kívül már a nyári szinpompás selymek és mosó
kelmék is hatalmas választékban raktárra ér
keztek. A vásár látogatói az előirt árakból 10% 
kedvezményben részesülnek.

— Délben szünetet tart a Menetjegylroda. Az 
,,IBUSZ" Máv. Hivatalos Mooetjegviroda igaz
gatósága közli, hogy a magánalkalmazottak 
munkaidejére vonatkozó uj rendelet következ
tében nz ..Ibusz" Máv hivatalos menetjc-'y ro- 
dái 1.3 30-tól 15.30-ig zárva vannak; ezen idő 
alatt ■ Keleti- és Nyugati pályaudvarokon mű
ködő kirendeltségei változatlanul a közönség 
rendelkezésére állnak.

6YERIÜEKZSURRA npró njAndékok, 
meglepetések, 
TombsIa-tArgyak 

MINERVA Kossuth í.ajos-utcn ZU
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Gól-katasztrófa Újvidéken
DIÓ^JŐH VTK—Vie FC #11 (3:1) 
Szolnoki MÁV—Slmontornya 4:1 (2:1) 
Erzsébet—Droguisták 13:0 (7d))

I VOJVODINA—NEMZETf-BOCSKAI VEGYES
• 5:1 (2:1)
J Újvidék, március 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának lelefotijelen 
lése.) A Nemzeti-Bocskal vegyes luracsapat 
■ szombati értékes győzelem után meglepetés
szerű súlyos vereséget s~.szenvedett az újvidéki

Vojvodinálól. A magyar csapat vereségét menti 
az a körülmény, hogy a csapat tengelyében 
Boros a mérkőzés folyamán megsérült és kény
telen volt kiáltani. A vegyescsapat egyetlen 
gólját az első félldőhen Flnta lőtte. A második 
félidőben teljesen visszaesett a magyar csapat 

. ............................. * * a(•t. a Vajvodlnu felszín szerint Hitte góljait 
teljesen kifulladt vegyes csapat ellen.

A BSF. jubllárls kard versenye. Vasárnap ren
dezte a BSE fennállásának huszonötéves jubi
leuma alkalmából válogató kardversenyét a 
sas utcai Iskola tornatermében. Az érdekes és 
izgalmas elömérkőzések után a következő ví
vók futottak nz esti döntőben: Maszlay HTVK, 
Rajciámyi MAC, Kovács HTVK, Pesti MAC, 
Bercelli MAC, Hidas UTE, Erdélyi UTE. Kő
szegi HTVK. A döntő küzdelmek lnpzártakor 
még folynak.

Feltűnő érdeklődés és 
harc a három „nagy" 
között — Vermesért 

vasárnapi válogatott nagy tréning feltü-

ATÜSC kivágta a rezet
TÜSC—Csepeli WMFC 2:1 (1:1)

A döntő jelentőségű mérkőzést a tokod i 
együttes óriási lelkesedésével nyerte meg. A 
vezető gólt Pintér n csepeliek részére szerzi 
meg. A veterán Gárdonyi kiegyenlít él 
rúgja be a győztes gólt.

Váci Reménység—ARAK 4:1 (1:1) 
Szombathelyi MÁV—Váci SE 0:0 (0:0) 
Salgótarjáni BTC—Vasas 0:1 (3:0)

AMATÓRFRONT
A ZSE MEGINT PONTOT VESZTETT

Biró-csoport: BLK—BSzKRT 2’21 Vasas—• 
ZSE 2:2! URAK—IIAC 3:2. UTE—Goldberger 
2:0, MSC—Testvériség 5:3, BVSC—III. kér. TVE 
6:1, Postás—Pamutipar 1:0.

Pártos-csoport: PTBSC—MAFC 3:0, MÁVAG 
—SzFC 5:0, FTC—WSC 2:0, Drasche—EMTK 
7:2, SzAC—MTK 1:0, Ganz—KAC 3:0, Csepeli 
MOVE—BMTE 2:1.

lnpzártakor

Zsúfolásig 
i,. ............................ Nagycirkusz
a volt osztrák bajnok birkozócsapat a VVciser 
SC vendégszereplése alkalmából. A vastitnszene- 
knr Rákóczi-indulójának hangjai mellett a 
közönség tnpsorkánjn között lép porondra a 
zöldtrlkós bécsi együttes. A taps fokozódik, 
amikor a B. Vasutas kékdresszes birkózói fel
tűnnek az aréna bejárójánál. A német és a ma
gyar Himnusz eljátszása után dr. Kovács Jenő, 
a B. Vasutas alelnöki*  üdvözölte n vendégeket, 
majd átnyújtotta n Vasutas Liga ajándékát, 

' •-"•-•t kulacsot. I’ranz 
Weiscr SC vezetője köszönte meg 
és nz ajándékot.

Osztrák birkózók Budapesten, 
megtolt vasárnap este n Fővárosi

egy barackpálinkával töltött 
l.ochrell, n 
nz üdvözlést

A s......... ...............................
nőén mozgalmas volt. A sport habitüéinek fő
ként az szúrt szemet, hogy a nagycsapatok né
pes vezérkarai csaknem teljes számban megje
lentek. A flotta-tüntetés korántsem magyaráz
ható a pompás tavaszi idővel, még kevésbé a 
tréning sportjelentőségével. Más, reálisabb 
okok vonzották a szakértőket a futball „tavaszi 
zsongásának" megtekintésére.

Az ok egy név: Vermes.
Nem ismeretlen, nem is fiatal titán ez a 

Vermes. A Budaiban- rúgta a labdát — feltűnő 
tehetséggel. Most, hogy a Budai kiesése csak
nem bizonyossá vált, probléma lett: hová ke
rülnek a harcos együttes legjobbjai? Közülük 
a legértékesebb Vermes. Értékét nemcsak a 
kétségtelen tudása jelenti, hanem nz a koránt
sem lebecsülendő körülmény, hogy

mindhárom nagy csapatunknak szüksége 
lenne Jó balszélsőre.

Ez az a „praetium affectionis", az a sajátos 
becs, ami Vermes értékét a szokottnál maga
sabb váltságdíjjal fokozza.

Nagy kvóták napja az iigetőn

K-

Hat érdekes vélemény
három ravasz kérdésről

futballnak három érdekes problé- 
csapat lesz a

A magyar 
mája van a tavasszal. Melyik 
bajnok, melyik lesz a harmadik kieső és milyen 
lesz a világbajnokságért harcoló magyar válo
gatott. Tippclések, sőt fogadások tárgya mind 
a három kérdés s igy nem érdektelen a Hétfői 
Kapló hármas körkérdése a neves sportembe
rekhez.

Az érdekes véleményeket itt adjuk:

.Méray János, az Úszó Szövetség főtitkára: 
Nem sokat érlek a futballhoz, de miután itt, a 
szövetségben mindenki MTK-isla (ejnye?!), 
tehát én is a kék-fehéreknek drukkolok. Baj
nok nem is lehet más. mint a Hungária, máso
dik nz Újpest, harmadik a Fradi- A kél halál
raítélten kívül a Törekvés fog kiesni. Kár, 
hogy nz is kék-fehér. A világbajnoki csapatom 
a kővetkező; Szabó—Korányi, Biró—Lázár, 
Szűcs, Dudás—Sas, Vince, Sárost dr., Zcngcllér, 
Titkos.

Várszegi József, gerelynelő bajnok: Érzésem 
szerint ez a bajnokság n Hungáriáé. Valahogy 
Ők lólszannk a legesélyesebbeknek. Másodikok 
n lilák lesznek, inig n harmadik a Fradi. Véle
ményem szerint nz ETO-n és a Budáin kiviil a 
Bocikai is elbúcsúzik nz NB-löl. A világbajnok
ságra ez a csapat mehet: Pálinkás—Miklósi, 
Korányi—Turay, Szűcs, Lázár—Sas, Vince, Sá
rost dr., Toldi, Zsengellir.

Kovács Ernő, a kézilabdázók szövetségi ka
pitánya. Régi frndista vagyok, de hiába, a 
Jlungária lesz a bajnok, mert Spéci mázlijához 
kevés a Fradi tudása. Harmadik az Újpest. Azt 
hiszem, n Bocskai—Törekvés harcából az utóbbi 
lesz a vesztes. Nem irigylem Dietz kollégámat, 
mikor a világbajnokságra kell válogatni. Az ö 
helyében én igy válogatnék: Szabó—Miklósi, 
Korányi —Gyarmati, Szűcs, Dudás—Sas, Zscn- 
l/eliér, Cseh, Sárost dr., Kocsis.

Szűcs György, az Újpest válogatott center- 
hal fia: öreg pesszimista vagyok, igv tehát: 
1. Hungária, 2. Ferencváros, 3. Újpest. Isten
kém, de jó volna tévedni! Hí már a Törekvés 
és a Bocskai közül fog kikerülni a harmadik 
kieső, úgy ez szivein szerint a Törekvés le
gyen. A világbajnoki csapatra nem tippelek, én 
játékos vagyok, igy tehát válogasson csak 
Karcsi biV.

Keresztes István, az Evezős Szövetség főtit
kára:: Nem nagyon érek rá meccsre járni, de 
• z nem akadályoz meg abban, hogy az Újpestet 
várjam bajnoknak, másodikunk a Fradii és 
<snk harmadiknak a Hungáriát. Végtére » 
szerencse nem örökös. A harmadik kieső n 
Törekvés lesz. Irtózom a szövetségi kapitányi 
munkától, de ha muszáj, hát tessék jegyezni: 
Szabó— Tiltó. Bíró—l.ázár, Turay, Dudás—Sas, 
Zsengellér, Sárost dr., Toldi, Titkos.

Rattnal Imre, a régi idők birkózóbajnoka: 
Utóbbi időben nem járok már futballmeccsre, 
<le azt hiszem, hogy nem tippelek rosszul, ha 
r Hunpdrldt várom elsölick-. Nagyon szépen 
„fociznak" azok n „gyerekek". Második nz 
í'jpcst lesz, harinn lik ts Ferencváros. A kiesés 
szomorú sorsára a két elintérelten kivid a 
Bocskai fog jutni., A világbajnokságra nz én 
csapatom: .S'.-nhó Kis, Korányi- Kalmár. Só- 
roií dr., Lázár—Sas, Zsengcllér, Cseh, Toldi, 
Vermes.

Amint láthatjuk, n régi sportemberek szerint 
■ Hungária a nugy lavnrltja a bajnokság

nak,
ynig n kiesés harmadik esélyesének legtöbben 
■ Törekvést tnrtják. II >gv kinek lesz igaza, nz

eldől rövid két hónap múlva, amikor május 
22-én befejezik az 1937—38-as Nemzeti Bajnok- 
sógot.

Zsúfolt tribünök elölt, ragyogó napsütésben 
futották a vasárnapi ügetőversenyeket. A nap 
főversenyében, a gróf Dessewffy Alajos emlék
versenyben, a favorit Dénes a start pillanatá
ban felvágott s annyi tért vesztett, hogy hely
ből reménytelen volt a helyzete. A verseny így 
Délczeg W. és Wilt Mária párharca lett. A fa
voritok n többi versenyben is nagyon gyengén 
szerepeltek s ennek megfelelően nagy kvóták
ban sem volt hiány. A nap rekordkvótáját a 
Beata L.—Siheder befutó fizette, tiz pengőre 
2376 pengőt. A melegebb idő hatásaként a lo
vak jobbnál jobb időket értek el. A nap leg
gyorsabb idejét Veronika ügette a Lomnici 
dijban.

Részletes eredmények:
I. Mikolai dij. 1. Nyénye (6:10) Kovács II. 

2. Utóda (8) Kovács .1. 3. Zarándok (4) Feiser. 
F. m.: Margit (10) Maszár I., Tarantella (12) 
Fityó, Manón (2) Kallinku, Gyalla (3) Vorst. 
Könnyen. 10:14, 12, 26, 15. Befutó: 10:106. Idő: 
29.4.

II. Kettcsfogatu urkocsisverseny. 1. Téma— 
Urpélcr (1!4) Vadnay. 2. Bessv L.—Hékás (4) 
Grundt 3. Biztos—Miidy leánya (pari) Dóra. 
F. m.: Dáridó II.—Sirocco (6) Scheibel, Czinka 
Panna—Nikla (6) Wampetich I. Könnyen. 
10:32, 31. 48. Befutó: 10:281. Idő: 43.1.

III. Mechanikus handicap. 1. Bénit*  L. (4)
Jónás. 2. Siheder (10) Tomann. 3. Palóc (2)
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Kovács II. F. ni.: Lutri (8) Furkas. Kelevéz 
(Ij-á) Raymer. Echo fia (2J4) Vorst, Varázs (4) 
Kovács J. Könnyen. 10:27, 19, 45, 21. Befutó: 
10:2376. Idő: 21.6.

IV. Gróf Dcsscwffy Alajos emlékverseny. 1. 
Délceg YV. (2%} Wiesner. 2. Wilt Mária (4) 
Kovács II. 3. Ráró (8) Maszár I. F. m.: Dom- 
brád (8) Hauser. Dénes (pari) Raymer, Mady 
fia (2) Maszár F. Könnyen. 10:40, 17, 19. Be
futó: 10:183. Idő: 29.4.

Március 23-án d. u. K3-kor

iigetöversenyek

FERDE SZEMMEL”
9. Itereazfrejfvénye

V. Execllcnz-dlj. 1. Marina (10) Jónás. 2. 
Benedek (2) Feiser. 3. Bolond (10) Steinitz. 
F. ni.: Jonnv (10) Kovács J., Dundi (4) Baik, 
Drégely (5) Maszár F., Batu Klian (pari) Mar
séban, Tanoda (3) Dózsa. Küzdelem. 10:278, 
30, 17, 44. Befulók: 10:573, 1300. Idő: 28.7.

VI. Nemzetközi handicap. 1. Dorecn (4)'
Földi. 2. Lord of Pamuk (pari) Simkó. 3. Ziva
tar (8) Maszár F. F .m.: London (10) Hauser, 
Szeszélyes (10) Maszár I. Oda (10) 7.1.....
Győző (6) Benkő, Csákány (3) Siró, Magvds 
(6) Jónás, Csalán (12) Kovács II. Küzdelem. 
10:59, 18, 15, 25. Befutók: 10:122, 501. Idő: 
28.2. i

VII. Lomnlei-dij. 1. Y’eronika (2%) Kovács 
II. 2. O-ha (6:10) Zwillinger. 3. Lasta (2%) 
Fityó. F. m.: America (5) Marék. Biztosan, 
10:23. Befutó: 10:45. Idő: 26.3.

... r,
Feiser,

Keresztrejtvényversenyünk a mni számában kö
zölt keresztrejtvénnyel befejezést nyert. Miként 
n múlt héten, úgy most Is több számot kell a 
rejtvényben megtalálni.

Ennek a rejtvénynek a megfejtését a szokptl 
módon és időben keJl kiadóhivatalunkba be
küldeni.

Azok a versenyzők, nkik a végső díjkiosztás
ban is részt óhajtanak venni — és eddig az 
előző megfejtéseket hetenként nem küldték be 
— most legkésőbb vsiilörlök este 6 óráig egy
szerre beküldhetik mind a kilenc megfejtést a 
lap második oldalán található 
nyel együtt.

VÍZSZINTES:
1. Ezt a színész és a szabó 

teszi. 11. Kiesik a kezéből a 
tárgy. 12. Észtország fővá
rosa. 14. Igy ülni valakit — 
halálbüntetést ' is vonhat ma
ga után. 15. Magyar v 
16. Vőlegény vigyáz rá. 
Azonos belük. 18. Betii. 
Kérés. 20. Szintén ne. 21. A 
liliomfélék családjába tartozó 
növény. 22. Trenírozó*  kez
dete. 24. K. L. 25. A mocsár
gáz kémiai neve. Rendszerint 
a föld mélyében, mocsarak 
közelében fordul elő és n viz 
alá került növények elkorha- 
dása lilán keletkezik. 26. 
Olasz névelő. 28. Némely 
szegen látható. 30. Délnme- 
rikai folyó. 81. Mássalhnng- 
zóllanul mosogattam. 32. El
len ráma. 33. Szó kérdőíve
ken. 34. A múlt század egy 
híres betyárjának monogram
ja. 35. A múlt nagyságainak 
..lakhelye'*.  *................... ...
tőszó. 37. 
egy hirés 
is ezt a 
Egyiptomi 
41. Mindig

Bárki több megfejtéssel Is résztvehet a ver
senyben igy több dijat Is nyerhet: ez eset
ben köteles megfejtéseit annyiszor 9 szelvé
nyen beküldeni, ahány megfejtéssel a pályá
zatban részt kíván venni.

A nyertesek névsorát, akik között
100 értékes ajándékot osztunk ki

április hó 4-ón megjelenő számunkban 
juk közzé tenni.

Ugyanekkor ismertetni fogjuk szenzációs uj 
keresztrejtvény-versenyünk leírását és hatal
mas nyerési esélyeit.

ligetöre legjobban fogad vitéz 
Karaynál, Erzsébe 
körút 27. T.: 143- 765

fog-

kllenc szelvény-

36. Ellentétes kft- 
Angol családnév, 

del-ck tivregényalak 
nevet viseli. 38, 

istennő. 40. E.E.O.
„ kéznél van. 42. Francia egyes (nő

nemben.) 43. A szó végéhez járulnak. 45. A 
katonák lakhelye. 48. Nemcsak igy. 47. Küld 
érte.

FÜGGŐLEGES:
1. Római küzdőtér. 2. Szemtelen állat (ék. 

hiba.) 3. Lalin üdvözlés. 4. Átölel 5. Francia 
névmás. 6. Lalin névmás nőnemben. 7. Se
mennyi sem. 8. J. V. Y. 9. Játékok — angolul. 
10. Mester van ilyen is. 11. Atlan taraj. 13. 
Kel-két azonos betű. 14. ...-Troli. 1®.............. sn-
picns. 17. Mindenhova elkíséri gazdáját. 19. 
Gyümölcs. 20. A győzelem istennője a görö
göknél. 21. Felfordulás, zűrzavar — idegen 
ortográfiával. 22. Például öt-balod. 23. „Ezzé" 
a becsapott embert teszik. 24. Sarokrúgás a 
futballbnn. 25. Az egyik szülő becézett neve. 
2®. Unni. 27- Nincs meg hozzá a kellő bátor
sága. 29. Gyomai nyomdász volt 30. Nemcsak 
én. 32. Jog’van ilyen. 33. Egy alapművelet té
nyezője. 35. Kutyafajta. 38. A pásztor nem fá
zik benne. 37. Jákob testvére — mássalhang- 
róllnnul. 38. Bizonyára jó szive van nz 
illetőnek. 39. Szükség — németül. 41. O. Y. 42. 

Az. „ázik" ige töve.

Keresztrejtvényünk nyolcadik 
fordulójának nyertesei:

Lakos Edit, Michnay Gyuláné, Várndy Géza, 
dr. Vad Lajosné, Kovács Tibor, Szemere István, 
Gáspár Olga, Szűcs Rezső, Horváth Mihály. 
Gombos Jolán, Sleiner Zoltán, Kiéin Rózsi, 
Gárdos Imre, Gultniann Beláné, Sallay Miklós- 
né, Benedek Pálné budapesti lakosok és Pergel 
Erzsiké Kispest, Benedek József Újpest, Weid 
linger Miksa Sóskút, Fenyvesi László Nagy
kanizsa, Olty Zoltán ' Szolnok, Sátori Lászlóné 
Miskolc. Szász Ágoston Debrecen, Mohai Fe
renc Szenllörinc, Magyar Mária Eger, Erdélyi 
Magda Újpest, Reincr Margit Rákospalota, Já
nosi Mihály Esztergom, llovics Aranka Pécs, 
Golflnger Adolf .Sátoraljaújhely.

A budapesti és környékbeli nyerteseket kér
jük, hogy nyereményük átvétele végett szerdán 
és csütörtökön délelőtt 10—1 óra között meg 
felelő igazolással kiadóhivatalunkban jelentkez 

I zenek. A vidéki nyerteseknek az ajándékot pos 
I Ián küldjük el.

VIII. Handicap. 1. Penny (2) Jónás. 2. Va
rázsló (2) Tomann. 3. Csipke (4) Reimer. F. m.í 
Hvperol (8) Székely, Liberty Hannover (4)' 
Dózsa, Szokhanvös (f. m ) Zwillinger, Ják (12)‘ 
Jónás J„ (iroo Pcggy (5) Feiser. Gladiátor (8)' 
Vorst, Varázsfuvola (10) Kovács II., Mátka (12) 
Maszár I. Küzdelem. 10:43, 14, 12, 13. Befutó: 
10:59, GO. Idő: 28.9.

IX. Kikelet-dlj. 1. Risiko (fogadás nélkül) 
Gállá. 2. Facetta Nera (pari) Feiser. 3. Ildikó 
(l!4) Istók. F. m.: Helios (5) Fityó. Margit S. 
(10) Földi, Gyalla (3) Vprt, Orao (6) Maszár 
F. Küzdelem. 10:24, 14, 12. Befutó: 10:42. Idő: 
30.5.

X. Pálvölgyl dij. 1. Dajka (1%) Siró. 2. Gyé
mánt (10) Benkő. 3. Rubinlom (4) Jónás J. 
F. m.: Trézsi (10) Nerhaft, Csárda (10) Wies
ner. Pandúr D. (12) Topay, Tempó (10) Marék, 
Utalvány (5) Kovács I., Jónás (2‘á) Dózsa. 
Lilly (3) Zwillinger T. Capua (8) Istók. Zsarnok 
(8) Halmos Erős küzdelem. 10:22, 12, 33, 17. 
Befutó: 10:125, 63. Idő: 35.2.

Valentin nyeri a Rákosi-dijat ?
A szombat esti törlések nem várt szenzáció

val szolgáltak. A Rákosi dij előzetes favoritját: 
Manncswortot ugyanis törölték a versenyből. 
Nem értjük és hazai istállóinknál nem vagyunk 
hozzászokva ilyen gesztusokhoz, hogy egy ver
seny már-már reás favoritját az utolsó perc
ben törölje istállója a versenyből. Mert ha már 
eredetileg nem akarták indítani — elvégre ez 
mindenkinek privát joga —, akkor miért vár
lak a törléssel az utolsó pillanatig? Kinek volt 
az érdeke, hogy a versenyekre előrefogadó kö
zönség 89 százaléka eleve elveszítse a pénzét?

A versenyben különben mindössze nyolc ló 
maradt állva, melyek közül Valentin, Bátor és 
Mérges mulattak nz cd ligi munkák során 
olyan formát, melynek alapján győzelmükkel 
számolni lehet. Valentin mellett szól klasszisán

HÉTFŐI NAPLÓ

és koraiságán kiviil az a körülmény is, hogy
messze a champion lovas lovagolja. Starthoz
varhalók:

Valentin 69 Stecák
Bátor 67^ Horák
Bakter 66 J4 Singer
Adun 65 H Gál
Herta 65 •Tóth A.
Mérges 61 Mészáros

Surkeutik:
Dr. ELEK HUGÓ <s MANN HUGÓ

Felelői tterkeittő «*  kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 
Sierkeutótég él kiadóhivatal: Ertaébel-kórul M. 

Telelőn bétkótnep ót vés. déli Íj-In: I SOS-M. Vae. d. o. 
1 órától (Aradi-u. 8. Glol>u*-ny<>nv1a-:  1-11141 114181. 
Vaa. d. u. Hó-tói lapiártóiu: 1-lN at. 1-1M-48, l-IH 44.

1X43-81.
ELŐFIZETÉS! AR: Egy évre 5 penaó. - EGYES SZÁM 
ára: MaayarnrsráR 10 fillér, Auaitria 20 Groaehen. Fran*  
ciaoraiág 1.50 frank, Jugoarlávia 2.50 dinár, Németoraaág 
15 PL. Olismriiég 1 líra. Románia 5 lei. Caebazlováki*
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