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T,azar játékkal továbbjutott a Fradi!
Félholtra verték Bindeát a Fradi-meccs után

Imrédy Béla nyilatkozott a római gyorson:

„A roma-berlini tengely 
ma fokozott mértékben
játszik szerepet 
a béke fenntartásában”

Imrédy Béla miniszterelnök, amióta' a 
magyar kormány élén áll, most vasárnap 
reggel utazott elsőizben külföldre. Néni ku
lissza mögötti tárgyalások lebonyolítására 
utazott Rómába Áfagyarország miniszter
elnöke és külügyminisztere, liánéin nyíltan 
é.s hivatalosan mentek el, bevallott céllal, 
hogy tovább fejlesszék a magyar külpoliti
kának azt a vonalát, amely szilárdságát és 
időállóságát nem csupán annak köszönhe
tik, hogy tradíciója van, hanem annak is, 
hogy amint a legutóbbi nehéz és fenyegető 
esztendők megmutatták: reális elgondolá
son alapszik, jól bevált ut és még mindig 
fejlődésképes. Amióta Magyarországnak ön
álló külpolitikája van, minden bizonnyal a 
legjelentősebb, sőt korszakalkotó lépés voll 
az olasz orientáció irányában történt fordu
lat. Politikailag és gazdaságilag egyaránt be
bizonyosodott, hogy helyes elgondoláson 
alapult ez a lépés. Gróf Bethlen István óla 
valamennyi magyar kormányelnök elfo

Előkelőségek gyülekezése 
a pályaudvaron

A délivasuti pályaudvarról a menetrend
szerű trieszti gyorsvonattal utazott cl vasár
nap reggel hét óra húsz perckor Rómába 
Imrédy Béla miniszterelnök, Kánya Kálmán 
külügyminiszter és kísérete. Már reggel hét 
óra előtt

gyülekezni kezdtek a politikai és társa
dalmi élet előkelőségei a pályaudvar 

perronján,
amelyet ez alkalomra magyar és olasz nem- 
zetiszinü zászlókkal, címerekkel díszítettek 
fel és szőnyegekkel borítottak be.

A kormány tagjai közül megérkezett a 
búcsúztatásra gróf Teleki Pál, Bornemisza 
Géza. Mikecz Ödön, Reményi-Schneller La
jos. Megjelentek továbbá báró Apor Gábor, 
a külügyminiszter állandó helyettese, Ücnk

Meleg bűcsúzás
Hét óra után néhány perccel jöttek meg 

a pályaudvarra az elutazók:
Imrédy Béla miniszterelnök éa felesége, 
aki eíegáns drapp utikosztümöt és 
barna kalapot viselt, Kánya Kálmán 
külUgvminlazter, Vinci gróf budapesti 
olasz * követ és felesége — akik ugyan
csak elkísérték Rómába a magyar mi

nisztereket,
gróf Csáky István meghatalmazott minisz

Imrédy miniszterelnök és Kánya 
külügyminiszter útja Róma felé

gadta, ezt az elgondolást és az elődök példá
ját követi most Imrédy Béla, amikor Ró
mába utazik, hogy újabb kézszoritással pe
csételje meg ezt a barátságot.

A miniszterelnököt az egész ország osz
tatlan rokonszenve kiséri római útjára. Két 
komponens alakította ki ezt az olasz orien
táció iránt való rokonszenve!: a reális mér
legelés és az érzelmi kapocs, amely a ma
gyarságot az ősi kultúrájú latin néphez 
fűzi.

Ez a szimpátia, amely egyrészt Magyar
ország jelenlegi miniszterelnökének, más
részt az olasz-barátság további megszilárdí
tásának szól, kifejezést nyert vasárnap reg
gel abban a szeretetteljes és lelkes ünnep
lésben, amelyben a pályaudvaron részesítet
ték az elutazó miniszterelnököt és az olasz 
orientációnak nagytudásu és kiváló érzékű 
régi munkását, Kánya Kálmán külügymi
nisztert.

Gusztáv lovassági tábornok, Antal István, 
báreiházi Bárczy István, Petneháiy Antal, 
Zsindely Ferenc, Stolpa József, Alggay Ilá
bért Pál és Kunder Antal államtitkárok, 
Traeger Ernő miniszteri osztályfőnök, Rá
kóczi Imre miniszteri tanácsos, a miniszter
elnökségi sajtóosztály vezetője és helyettese, 
Bulin Elek miniszteri osztálytanácsos, Láncr 
Kornél a MÁV elnöke, Rámolté Káról al
polgármester, Kalmár Béla, a főkapitány 
helyettese, Bogyós Ottó, a MÁV üzletigaz
gatója és még sokan magasrangu miniszteri 
tisztviselők és más közéleti szereplők, a dip
lomáciai kar tagjai közül pedig

az olasz követség teljes tisztikara,
Wcrkmeistcr budapesti német ügyvivő és 
Stcvanovics Milán jugoszláv ügyvivő.

ter, a külügyminiszter kabinetfőnöke, Szent- 
Istvány Béla, a külügyminiszteri sajtóosztály 
vezetője, Kuhl követségi tanácsos, a külügy
minisztérium politikai osztályának vezetője, 
Ujpétery Elemér, a miniszterelnök titkára 
és Zilahy Sebess Jenő, a külügyminiszter 
titkára.

A pályaudvarra érkezőket meleg ünnep
léssel fogadták a megjelent nolabilitások. 
Teleki Pál gróf kultuszminiszter 

gyönyörű rózsacsokrot nyujlott át Im- 
rédynénck és Vinci olasz követ felesé

gének,
majd a miniszterelnök feleségének a kor
mánypárti képviselők virágcsokrát adta át 
Tasnády Nagy András, a NÉP elnöke, aki
vel együtt üdvözölték a kormány elnökét és 
feleségét a NÉP képviselőtagjai közül Ar- 
vátfalvg Nagy István, Esetig Béla, Rátz

Jókedvűen indul Imrédy és Kánya
A miniszterelnök feltűnően jókedvű volt, 

egyik beszélgető csoporttól a másikhoz sie
tett, nevetgélve, tréfálva, kedélyeskedve. 
Kánya külügyminiszter is derűsen diskurál- 
gatott a megjelent előkelőségekkel.

Reggel negyed nyolc után néhány perccel 
felszálltak a római utasok a trieszti gyors
hoz csatolt termeskocsiba. Az utolsó percek
ben még néhány meleg kézszorilás az ab
lakon keresztül — de már nincs sok idő 
hátra:

sípol a vonat mozdonya.
Hét óra 22 perckor kiröhögött a szerel- |

Imrédy miniszterelnök a vonaton 
nyilatkozott a róma-beriini tengely 

jelentőségéről
Dr. Imrédy Béla miniszterelnök, mielőtt 

a vonat Nagykanizsára érkezett volna, u tér- 
mcskocsiban fogadta a sajtó képviselőit és 
a következő rövid, de jelentős nyilatkozatot 
tette: •

— Különös örömömre szolgál. hogy 
allg két hónappal a magyar királyi kor
mány vezetésének átvétele után, máris

A miniszterelnök vonatának 
diadalutja

Nagykanizsa, julius 17.
A magyar államférfiak és kíséretük két 

szalonkocsiját a mozdony után kapcsolták. 
A Budapesttől a határig vezető utón a köz
ségek lakossága mindenütt nagy számban 
sorakozott lel a pályatest mentén és lelkes 
éljenzéssel köszöntötte Imrédy Béla minisz
terelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter 
vonalát.

Balatonföldváron az ott nyaraló Keresz- 
tes-Flscber Lajos tábornok, vezérkari 

Kálmáp, Petőinek József, Boczonádi Szabó 
Imre, Ember Sándor, Rosncr Iván báró és 
Surgoth Gyula.

Mclcghangulalu, közvetlen ünnepség vplt 
ez a pályaudvari perronon. Nem hangzottak 
cl sablonos felköszöntők, csupán meleg kéz- 
szorítások dokumentáltak a megjelenteknek 
Imrédy Bélával é.s Kánya Kálmánnal való 
teljes szolidaritását.

vény a pályaudvar üvegcsarnokából, fel
hangzott az éljenzés. Nemcsak a magyarok 
éljenezlek, de a budapesti olasz fassió disz- 
szakaszának tagjai is, akik feszes vigyázz- 
állásban álltak sorfalat a perronon.

Rövid néhány perc múlva a kelenföldi 
állomásra érkezett a vonat.

A miniszterelnök egy percre megjelent 
a vágón ahlakábun — felhangzott itt is 

az éljenzés,

néhány perc múlva már továbbrobogolt a 
trieszti gyors.

alkalmam nyílik arra, hogy baráti láto
gatást tehessek az olasz kormány elnö
kénél.

— Nemcsak az én meggyőződésem az, 
hogy a róma-berllni tengely, amelynek 
őszinte barátságát élvezzük, ma foko
zott niérékben játszik fontos szerepet a 
béke fenntartásában.

főnök és Csizik Béla miniszteri tanácsos 
üdvözölte a magjar államférfiakat.

A vonat első szalonkocsijában Imrédy 
Béla miniszterelnök és felesége, továbbá 
Szenl-lslváng Béla miniszteri tanácsos, a 
külügyminisztérium sajtóosztályának veze
tője utazik.

Ebbe a koeslhu száll be Postumlában 
Villan! Frigyes báró, római magyar kö
vet és Farace Puggcro őrnagy, attasé,
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ANTAL ISTVÁN
Amióta a Héttői Napló legutóbbi száma 

Megjeleni, a magyar politikai, illetve kultúr
politikai élet hivatalos vezetésének struktú
rájában mily reható változtat ón történt. En
nek végrehajtóin még nem fejeződött be 
teljesen. .1 r uj kulturális irányitószervnek, 
a propagandahivataln.il; — amelynek meg
szervezésén mait dolgoznak — azonban már 
megadju márkáját az intézmény vezetőjé
nek, dr. Antid Iultrán igazságügyi államtit
kárnak egyénisége.

Antal litván Gömböl Gyula miniszter
elnöksége idején került vezető közéleti po
zícióba a miniszterelnökség sajtóoszlályá- 
nak vezetője lett. Mintaszerűen töltötte be 
azt a kényes és nehéz munkakört, amellyel 
• z a magas állás jár. .4 sajtóval már koráb
ban is intenzív kapcsolatokat tartott fenn 

pontosan ismerte a „rotációs nagyhala- 
'óin" egész gépezetét. Széles látókörű, rend
kívül éles ilélóképességü férfi. Felismerte te
hát, hogy: az egész tisztességes magyar 
sajtó fontos és hü szövetségese minden olyan 
törekvésnek, amelynek célja konstruktív 
munka, szociális gondoskodás és a minden 
sallangtól megtisztított, igazi nemzeti gon
dolatnak széles néprétegekbe való beleol- 
tása. A magyar újságírók is felismerték 
benne hamarosan a biztos megláfásu, min
den izében magyar és minden Izében nem- 
zcll politikust, de a megértő barátot is. Eb
ben a korszakban kötött Antal István ba
ráti szövetséget a magyar tíjságirórcnddel.

Miután elhagyta a miniszterelnökségi 
sajtóosztályt és Igazságügyi államtitkárrá 
lett, még szorosabbra fonódott ez a szövet 
ség. Amikor rövid pihenés után ismét elfog
lalta az államtitkári székel, nem kell fel
újítania a régi barátságot, mert az egy órára 
sem halványult el.

Most, amikor megszervezi a propaganda
hivatalt, mi. akik pontosan ismerjük kvali
tásait, agilitását ÍS munkáképcsségél, fát- 
tudjuk, hogy ez a megbízatás a legmegfch 
lőbb embert állította az egyéniségének lég 
jobban megfelelő pozícióba.

aki Rómáig n miniszterelnök és külügymi
niszter kíséretében utazik. Farace őrnagy a 
magyar államférfiak olaszországi tartózko
dásának egész tartamára teljesít diszszolgá- 
ialot a miniszterelnök és a külügyminiszter 
mellett. A második kocsiban utazik Kánya 
Kálmán külügyminiszter, Csáky István gróf 
rendkívüli követ és meghatalmazott minisz
ter, a külügyminiszter kabinetfőnöke, Vinci 
gróf, budapesti olasz követ és felesége, to- 
sábbá Küld Lajos követségi tanácsos, a kül
ügyminisztérium politikai osztályának veze
tője.

A miniszterelnök feleségének és Vinci 
gróf budapesti oIhsz követ feleségének 

szakasza valóságos virágerdő.

Még az elindulás pillanatában is érkeztek 
n szebbnél szebb csokrok számukra. Kánya 
Kálmán külügyminiszter bombonokkal ked
veskedett.

Jugoszláv területen
Katariba, julius 17.

A magyar-jugoszlAv határállomáson Koto- 
ribtin

Bakach-Bcssenyey György belgrádi ma
gyar követ szállott fel

n magyar Államférfiak vonatára, hogy Im
rédy Béla miniszterelnöknek és Kánya Kál
mán külügyminiszternek jelentést tegyen. 
.4 követ az egész jugoszláv útszakaszon a 
magyar államférfiak vonatán utazik. \

van az újságokban?
Ha elolvassa A MAI NAP uj oldalát, minden fontos 

eseményt megtud és minden politikai véleményt 

megismer I

a kérdőívek,
amelyeknek mintáját a két rendelettel kap
csolatosan közli vasárnap a hivatalos lap. 
Az engedély meghosszabbításáért, illetve 
megadásáért folyamodó kérvényben az. idő
baki lap kiadójának 19 kérdésre kell vá
laszolnia. Ezeknek során többek közt felel
nie kell n kiadónak arra, hogy amennyiben 
n lap címváltozás utján egy másik lapból 
alakult, hogyan és milyen engedély alapján 
történt ez az átalakulás: hogyan történt az 
esetleges jelleg- vagy kiadóváltozás: van-e 
melléklete a lapnak; milyen a lap alakja 
és terjedelme; 1933 augusztus 31. óta

előfordult-e, hogy ■ lapot betiltották

Megérkezés olasz földre
Poatumia, julils 17.

Imrédy Béla miniszterelnök és Kánya 
Kálmán külügyminiszter, valamint a kísérel 
u magyar határ elhagyása után fél egy óra
kor foglalt helyit az étkezőkocsiban.

Az utazás sorún a miniszterelnök több 
megbeszélést is folytatott, igy az ebédet 
megelőzően

liíMZAaAan tárgyalt Kánya Kálmán kül
ügyminiszterrel, ebéd után jedig a kül
ügyminiszter beszélgetett hosszasabban 
Vinci gróf olasz követtel, majd a minisz

terelnök fogadta az olasz követet 
különkocsijának szalonjában. Kánya Kál
mán külügyminiszter Csáky István gróf 
kabinet főnök társaságában délután hosszabb 
megbeszélést folytatott Bakach-Bessenyey 
György báróval.

A párisi 
királylátogatásnak nagy 
politikai jelentősége van

Párls, julius 17.
Két nappal az angol uralkodópár megér

kezése előtt már az egész francia főváros a 
küszöbönálló királylátogalás jegyében áll.

l/bnin köztársasági elnök vasárnap 
kihallgatáson fogadta Sarraut belügy

minisztert,
aki hosszabb jelentésben ismertette a ki- 
rálylútogatás programját és a különböző 
ünnepségek ceremóniáját, továbbá a végre
hajtott biztonsági intézkedéseket.

A francia főváros külső képén is meglát
szik mára küszöbönálló királyláfogatás sok 
előkészülete. A főváros nyugati részében és 
központjában alig van ház, amelyen ne 
lenne látható egymás mellett a francia és 
az angol lobogó.

A bevonulás útvonala pompásan fel van 
díszítve.

A lapok nem gvözik eléggé hangoztatni, 
hogv a királylátogatásnak nagy politikai 
jelentősége is van. Chamberlain és Dala-

dier most lefolyt levélváltása szintén ennek 
bizonvitéka. A lapok hangoztatják, hogy 
természetes udvariassági tény ugyan a ki
rálylátogatás előestéjén történt levélváltás, 
mégis jelentőséget kell tulajdonítani annak, 
hogy

a levélváltásban annyira kihangsúlyoz
ták újból a szorosabb együttműködésre 

irányuló készséget,
levábbá a két kormány külpolitikai felfogá
sának azonosságát. Ezzel kapcsolatban ki
emelik a lapok a levélváltásnak azokat a 
részeit, amelyekben a két miniszterelnök 
hangoztatta, hogy

a nézetek azonossága külpolitikai téren 
fennáll a spanyol, a középeurópai és a 

cseh kérdésben is.
A párisi királylátogalás alkalmával egyéb

ként a francia fővárosban angol-francia 
külpolitikai eszmecserére is sor kerül, te
kintettel arra, hogy az uralkodót elkíséri 
utján Halijai lord külügyminiszter is.
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Fontos intézkedések 
a lapreviziós rendeletben 

a „zuglapok" ellen
Milyen kérdőiveket kell kitölteniök 
a lapkiadóknak és a hírlapíróknak?

I ez az a paragrafus, amely radikális 
pé.st tesz a sokat és méltán támadott 

„zugsu|tó“ megszüntetése érdekében.
A fejezet cime: „Az engedély hatályának 
elvesztése.” Az időszaki lap vagy hírlapin- 
dósiló újság elveszti engedélyének hatályút 
többek közölt az esetben, ha a lap jellegét 
engedély nélkül megváltoztatják, de akkor 
is, ha az időszaki lap vagy hirlaptudósitó 
újság az engedélyokiratban megállapított 
időszakokban nem jelenik meg. Több szám
nak együttes kiadása, úgynevezett összevont 
lapszám nem pótolja ezt a mulasztást. El
vész az engedély akkor is, ha az időszaki 
lap vagy hirlaptudósitó újság csupán a kö
teles példányoknak megfelelő számban 
vagy bár ennél több, de olyan kevés pél
dányszámban jelenik meg, hogy a nyilvá
nosság szempontjából jelentéktelen és

a lap megjelenése csupán az időszaki 
jelleg szinleges fenntartásút célozza.

A rendelet eme szakaszának qz a magya
rázata, hogy ~ kormány meg akarja akadá
lyozni, hogy olyan lapok jelenjenek meg, 
amelyeknek célja nem a közvélemény ne
velése vagy tájékoztatása, hanem csupán 
azért készülnek, hogy ürügyül szolgáljanak 
arra, hogy a lap tulajdonosa,, kiadója vagy 
szerkesztője vállalatoktól, vagy jogi szemé
lyektől bizonyos juttatásokat felvegyen.

Igen érdekesek azok

hivatalos lap vasárnapi számában a I 
nagy fontosságú 

amelyek közül az 
másik 

vég- , 
sza- ,

A 
kormánynak két rendkívül 
rendeleté jelent meg, amelyek közül 
egyik a sajtórendészeti törvény, a 
pedig az úgynevezett „zsidótörvény” 
rehnjtási utasításának egy-egy újabb 
kasza. A két rendeletét kivonatosan már is
mertette a napisajtó. A nagy vonalakban 
való vázolás helyett

a rendeleteknek néhány különösen ér
dekes részletére

mutatunk rá.
A sajtórendészeti törvény végrehajtásáról 

intézkedő, az időszaki lapok, hirlaptudó- 
sitó újságok, valamint híreket közvetítő 
egyéb vállalkozások engedélyezése tárgyú
hun megjelent rendelet V. fejezetének 21. 
szakasza különösen fontos, mert

lé-

A megbeszélések után a miniszterelnök 
és a külügyminiszter visszavonult dolgozó
szobájába. Félhat óra tájban Imrédy Béla 
miniszterelnök Csáky István gróffal tár
gyalt, majd a búcsúzó Bakach-Bessenyey 
György bárót fogadta, aki Ljubljanánál 
szállt le a vonatról.

Lassan felkapaszkodva, a partvidékről fe
héríti sziklák között

jutott el a vonat Postumiába, ahol ma
gyar és olasz zászlókkal gazdagon fel
díszített pályaudvar várta a magyar ál

lamférfiakat.
Villant Frigyes báró, római magyar követ 

és a diszszolgálatra beosztott Farace Rug- 
gero örgróf, követségi attasé az olasz kor
mány nevében köszöntötte az olasz földön 
a magyar államférfiakat.

TRAEGER ERNŐ
.4 miniszterelnök dr. T r ae g c r Ernő mi

niszterelnökségi osztályfőnököt kinevezte a 
társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának 
hatályosabb biztosításáról szóló törvény vég
rehajtásával kapcsolatban a sajtóval össze
függő ügyek miniszteri biztosává. A magyar 
iíjságlrótársadalmat már hónapok óta feszült 
várakozásban tartja ez a törvény és most 
jobb- és baloldalon minden tisztességes és 
igazi magyar újságíróban általános örömet 
keltett Traeger Ernő kinevezése. Az uj 
miniszteri biztos személye ugyanis garanciát 
jelent arra, hogy a törvényt a lehető lég hu
mánusabban a legigazságosabban fogják 
végrehajtani.

.4 magyar ujságirótársadalom elsősorban 
két okból fogadja rokonszcnvvcl. Traeger 
Ernőt, mint az aktuálissá tett sajtóügyek 
irányitóját. Az egyik ok: a miniszteri biztost 
mindenki mint abszolút komoly és felelős
ségteljes, melegszívű embert ismeri, aki ed
dig még minden pozícióján mintaszerűen 
teljesítette feladatát. Pedig nagy politikai 
múltja során nehéz állásokat kellett betöl
tenie. A háború előtt Körber közös pénz
ügyminiszter, majd osztrák miniszterelnök 
személyi titkára volt, s mint az osztrák mi
niszterelnök bizalmasa is a leghübb és a leg- 
igazabb magyar maradt. Szolgált B u r i á n 
külügyminiszter mellett is, majd az újabb 
időkben, a G ö m b ö s-kormány alatt, mint 
miniszterközi megbízott látta cl hibátlanul 
nehéz feladatát.

A másik ok, amiért a magyar újságírók 
örömmel és szeretettel fogadják: az uj mi
niszteri biztost múltja és egyéni tradíciói 
fűzik a magyar írókhoz és újságírókhoz. A 
hírlapírókkal való kapcsolata akkor mélyült 
cl, amikor lelkiismeretes munkával nagy ér
demeket szerzett a magyar gyorsirástudo- 
mány fellenditésc terén. Az irodalommal 
való kontaktusa még intenzivebb: dr. Trae
ger Ernő ifjúkorában maga is költő volt, 
mégpedig flnomtollu és mélyérzésü költő. S 
emellett: egyik legjobb barátja volt Ady 
Endrének. Ez a múlt, ez az egyéniség — biz
tosíték arranézve, hogy súlyos feladatát a 
magyar ujságirórend, a nívós magyar zsurna
lisztika és a tisztességes magyar újságírók 
szellemi és szociális jólétének szem előtt 
tartásával fogja megoldani.

vagy megvonták kolportázs jogát;
államellenes, illetőleg sajtó utján elkövetett 
bűncselekmény miatt 19,13 augusztus 31. 
óta volt-e bűnvádi eljárás folyamatban a 
kiadó ellen és ebben az ügyben hozott-e 
büntető ítéletet a biróság.

A másik rendelet
előkészíti a sajtókamara megalakulását.

Ezzel kapcsolatban a lapok szerkesztőinek 
és állandó munkatársainak is kérdőívet kell 
kitölteniük. Ebben pontosan meg kell ad- 
niok személyi adataikat, be kell jelenteniük 
az esetleges vallásváltoztatást vagy vallás
változtatásokat, nemcsak saját személyüket, 
de szüleikét is. Ugyanezzel a rendelettel 
kapcsolatban

összefoglaló kimutatást kell benyujta- 
niok a lapvállalatoknak szerkesztőik

ről és állandó munkatársaikról.
Itt is be kell számolni a hirlapirók személyi 
adataikról, iskolai végzettségéről, valamint 
munkaköréről és fizetéséről is. Külön kérdő
ivet kell kitölteniük azoknak a hírlapírók
nak, akik 1938 augusztus 10-e után lettek 
szerkesztővé vagy valamely lap állandó 
munkatársává. A lapvállalatoknak végül 
1940 január 15-ig munkatársaik személyi 
adatairól, vallásáról, illetve vallásvállozta- 
lásáról, munkaköréről és fizetéséről félévi 
kimutatásokat is kell benyujtaniok.

Na vaaaőóe. Önt
a mcgszokoltság, ne gondolja 
On, hogy egy újszerű készít- 
meny nem lehet előnyösebb, 
jobb, mint amit ön eddig is
mert. Rorotválkozzék víz, szap
pan és ecset nélkül a Hezolite- 
Rapid arcápoló gyorsborotváló 
krémmel cs tapasztalni fogja, 
l'”ÍIU egy perc alatt a legérzé
kenyebb arcbőrt is simára bo
rotválhatja s eltűnik az arcbőr 
száraz felkapartsága, nem pat
tan fel és nem ég az arc
bőre, sőt állandó használatnál 
az arcbőr bársonyosan sima és 
üde lesz. — Próbadoboz 24 fil
lér és ezt is visszatérítem az- 
alán eredeti csomagolás vásárlá
sánál. — Eredeti csomagolások: 
nagy tubus 88 fillér, nagy doboz I 
P 1.50. Kapható minden szak- I 
üzletben és Dr. HOI.CZER ve- I 
gyész lllats-.crtárában, VI., Te- I 
réz körút 8. I

propagandahivataln.il
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Drámai 
kihallgatás után
vasárnap a vizsgálóbíró 
letartóztatta a leánygyilkos 
Balogh Károly Józsefet

Vasárnap a törvényszók folyosóján egy 
magas, szőke fiatalembert kisért fogházőr; 
Balogh Károly Józsefet vezették fel a fog
házból a vizsgálóbíró elé. hogy itt döntsenek 
további sorsáról.

Az utóbbi hetek egyik legizgalmasabb 
bűnügyének középpontjában áll Balogh, aki 
a Mária Valéria telepen

agyonlőtte szerelmesét,
Varga Rózsi 19 éves pesti leányt. A gyilkos
ság után Balogh azt a meglepő vallomást 
tette, hogy a leányt saját felkérésére lőtte 
agyon. Jegyben járt a leánnyal és amikor 
felfedte előtte, hogy rovotlmultu betörő és 
bármikor letartóztathatják, Varga Rózsi el
keseredésében azt ajánlotta neki:

kövessenek el közös öngyilkosságot.
Ezekután ö agyonlőtte a leányt, de ahhoz 
már nem voll lelki ereje, hogy önmagával 
is végezzecn, a pisztolyt a Dunába dobta, ö 
pedig elmenekült. Ez volt a leánygyilkos 
vallomásának lényege.

A vizsgálóbíró nyomozása megállapította, 
hogy ez a vallomás nem felel meg a valóság
nak.

A Hétfői Napló
leleplező ufja Budapest 
„rejtett" szépségei körül

Multheti utazásunkat Budapest egyik leg- 
romantikusabb táján hagytuk abba: a Vá
rosligetben, Vajdahunyad várának tövében. 
A főváros vendégei, akik autocaron — 
ahogy múlt héten megírtuk — nézték végig 
a város szépségeit, itt kiszálllak autójukból 

és körüljárták a hatalmas, gótikus várat. 
Ekkor került riporterünk lencséje elé ez a 
gótikus ablaksor, amelyet mint rejtvényt 
közöltünk. Itt hagytuk el titokban a társa
ságot, a parkoló autocarokal, a büdekker- 
rel tájékozódó idegeneket, önálló útra in
dultunk idegenvezető segítsége nélkül.

Rengeteg szép kép kerül elénk. Kattog a 
fényképezőgép. Az összegyűlt anyagból alig 
tudjuk kiválasztani, amit bemutassunk ol

vasóinknak. Célunk, hogv a feltárt „rejtett**  
szépségek mindenki állal megtalálhatók le
gyenek, sőt azokat mindenki többször is 
lássa a hétköznapi élete során Mi fel akar
juk erre hívni a figyelmet és felfedezzük a 
budapestiek számára is Budapestet, amelyet 
» külföldiek — sajnos — nem egy esetben 

Balogh összeveszhetett a leánnyal, aki 
mással jegyezte el magát és ezért ölte 

meg.
így rekonstruálta a történteket, a vizsgáló
bírói nyomozás Baloghot vasárnap maga elé 
vezettette a vizsgálóbíró és elébe tárta a 
nyomozás uj megállapításait. A gyilkos fia
talember

percekig zokogott,
majd amikor kissé megnyugodott, ezt val
lotta:

— ő akart meghalni, nem én tervellem ki 
a történteket... Gyáva voltam, hogy végez
zek magammal, de ő kért fel, hogy öljem 
meg...

Újabb zokogás vett erőt Baloghon, de az
után a vizsgálóbíró további kérdéseire

ellentmondó válaszokat adott, össze
vissza beszélt a bűncselekmény előz

ményeiről.
A drámai kihallgatás után a vizsgálóbíró 

ugy döntött, hogy szándékos emberölés 
büntette miatt előzetes letartóztatásba he
lyezi Balogh Károly Józsefet. Biinlajstromán 
szereplő lopások, betörések tisztázására to
vább folyik a nyomozás.

tökéletesebben ismernek a bennszülötteknél. 
A rejtvényeknél pedig az vezet minket, 
hogy egy kevésbé ismert szépségei mutas
sunk be, amelyhez hasonló városrészei, szo
bor vagy tájrész, egy-egy külföldi város 
bédekkerének címlapján mint „csalogató" 

szépség hirdetné a város látnivalóit,-nálunk 
azonban a sok-sok gazdag néznivaló között 
elvesz . ..

Szebbnél-szebb parkrészleteken haladtunk 
ál a Városligetben és képzeletben megeleve
nedett elöltünk a békeidők fiakkerkorzója, 
a fehérruhás, fehér napernyős, nagy toilct- 
les, kocsizó dámákkal. Az első képünk is 
egy ilyen utrészletet ábrázol, ahol valami
kor a gummikerekü kocsik gördültek, ha 

nem is a sokat megénekelt Stefánia, hanem 
ahhoz közel eső sétány, ahol a romantiku
sabb környezetre vágyó utasok fogatai csat
toglak a kövezeten.

Erről az eltűnt világról jutott eszünkbe 
Budapestnek egy másik világa, amely nem 
mull el, amely ma is van. Ezt kevesen is

merik, pedig itt játszódik le szemünk előtt 
minden megnyilvánulása. Kicsit nemzetközi, 
de témája mégis romantikus és nem egy 
színdarab és film vagy regény tárgya volt 
már: a tengerészéit. A budapesti sétáló kö
zönyösen halad cl a parthoz simuló, karcsú 
bajok, fehérhajók és uszályok mellett. Ezek 
a hajók különböző nemzetek lobogóit vise
lik büszkén. Itt horgonyoznak a Dunapart 
egész hosszában. Ez is Budapest egyik „rej
tett" szépsége. Külön lezárt világ. Tenge
részcsaládok élik le életüket anélkül, hogy 
a púira tennék lábukat. Szinte megközelit- 
hctetlenek, mintha valami külön nyelvet 
használnának, mintha valami láthatatlan 
kerítés venné őket körül. Nem háborgatjuk 
őket. Képünkön éppen három uszályt mu
tatunk be egymáshoz, egymás mellé horgo
nyozva, három külön nemzetiség, mégis a

dunai tengcrészélct egy zárt egysége, világa.
Kanyarodjunk kicsit vissza. Már majdnem 

visszaértünk a Ligetbe, az Andrássy-ulon. 
A Ligettől számitolt második mellékutcában 
befordulunk balra s ebben az utcában egy

Mr. Moore
a Nemzetközi Békeintézet fődelegAtusa 
Budapestre érkezik

a magyar probléma 
megvizsgálására

Páris, julius 17.
(’A Hétfői Napló tudósitójától.) Rövidesen 

előkelő vendég, politikus é.s szociológus lá
togat cl Budapestre: J/r. Moore, a Nemzet
közi Békeintézet amerikai és francia födele- 
gátusa. Munkatársunk felkereste a Nemzet
közi Békeiníézct épületében a Budapestre 
induló Mr. Mooret és érdekes beszélgetést 
folytatott utazásának céljáról s az intézel 
rendeltetéséről.

A Boulcvard Saint-Germain egyik régi fő
úri palotájában van a Nemzetközi Békein
tézet, n „Dotation Carnegie Pour la Pair 
Intcrnational". Ez Andrew Carnegie multi
milliomos amerikai alapítványa, aki 
életében tizenötmillió dollárt adott a világ- 
oéketörekvések támogatására és másfélmil
lió dollárt, valamint gyönyörű palotáját a 
hágai békepalota céljaira. Carnegie alapít
ványai és adományainak összege

meghaladja nz ötszázmillió dollárt.
Itt a Saint-Germainéi palotában találkozunk 
Mr. Mooreval, nz Amerikából Párisba érke
zett vezető delegátussal, öszhaju, nyájas te
kintetű, öreg ur.

— Mi európai utjának a célja, Mr. 
Moore? — kérdeztük.

A városligeti 
Széchényi stranoaz újonnan feltárt Szent István artézi forrás vizével

külön meleg medencével változatlan árak mellett reggel 7 órától a t. közönség rendelkezésére áll.
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Hideg-meleg folyóvíz, központi 
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maityar-lraiicia konyha * Penafo- én menü- 
rendazer ♦ Kertnelyfaég < KUlön aö- 
röaője lAtvAnyosaúg ■*  Hangulatos 
zene * Puleárl Aruk I » Kereske
delmi utazóknak engedmény

Szíves pártfogást kérnek: JgnltS TCStUGrCK

n I,illa-szálló volt bérló

csodaszép, romantikus, kicsit elhagyatott 
kertet találunk az egyik sarkon. A kertet az 
egyik korai gyümölcsről nevezték el, kiváló 
főiskolánk puvillonja áll benne, amit a kép 
is ábrázol. Még azt is eláruljuk, hogy a kert 
sarkában két kiváló Írónk emlékháza áll, de 
ez már nincs rajta ti rejtvényképünkön. Hol 
van ez a kert? Mi a neve? És melyik főis
kolának a pavillonja van ilt? Tessék kö
vetni utunkat és a megfejtést kérjük csütör
tökig szerkesztőségünkbe beküldeni. A meg
fejtők között tiz dijat osztunk ki: kétszer 
10 pengős és 8 más értékes nyereményt, 
A jövő héten innen folytatjuk utunkat

♦

„Utazás Budapest rejtett szépségei kUrilH 
cl mii pályázatunkban közölt ablaksor a Vajda- 
hunytul várát díszíti. A helyes megfejtők közül 
a 10—10 pengőt Kardos Marcell ügynök, Buda
pest és lovag Reicher IAszló detektív, Budapest 
nyerték. Egy-egy könyvet nyertek még: özv, 
Ilubár Rezsőné, MÁV. pénzt, kezelőnő, Buda
pest, Kárász Mária, Budapest, Sonnenfeld B, 
Erna tanárnő, Budapest, Alsónémedi Nagv Fe
renc osztályvezető, Budapest, dr. Kranicr Dezső 
főorvos, Szolnok és Kertész Iván, Baja. Kérjük 
a nyerteseket, hogy nyereményük átvétele cél
jából kedden és szerdán délelőtt 10—12 óra 
között megfelelő igazolással kiadóhivatalunkban 
jelentkezzenek, a vidéki nyertesek nyeremé
nyeit postán küldjük cl.

— Én azért jöttem Európába — felelte 
—, hogy Budapestre és Prágába utaz
zak. .Személyesen akarom tanulmá
nyozni a dunai államok legégetőbb 
problémáit. Tapasztalataimról jelentést 
teszek a Nemzetközi Békeintézetnek, 
amely természetesen ezen égető problé
mák orvoslására fog törekedni, illetve 
ezeknek megoldására fogja felhasználni 
befolyását a világ napi politikájában. 

Többet nem mondhatok!
— Az intézel célikliizésci?
— Munkánk különösen arra irányul, 

hogy egy
békésebb Európát építsünk ki.

Legfőképpen egy békésebb atmoszférát, mert 
ezen belül minden kérdés automatikusan 
megoldódik. Az intézet működése háromirá
ny ti: foglalkozik történelmi, gazdasági és 
nemzetközi jogi ismertetéssel és ezen tudo
mányok közül főleg azon részeket publi
káljuk, amely a békére vonatkozik. Ugy 
tudom, a békeintézet előadói között

sűrűn szerepelnek magyarok Ls: 
Eckhardt Tibor, Gratz Gusztáv és Hantot 
Elemér urakra emlékszem,

Bl
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Horthy 
ürme-

tömeg-

Magyarország kiváló barátja, De Vienne 
gróf, Franciaország egykori budapesti kö
vete, mióta visszavonul! a diplomáciai pá
lyától, a publicisztikának szentelte magát 
és Írásai mindig általános figyelmet kelte
nek. I)e Vienne gróf uj „szakmájában" Is 
sok szolgálatot lett nekünk, több nagyjelen
tőségű cikkel irt a magyar problémákról, 
most pedig a Nouvcllc llevue de Hongrlc 
közli az előkelő közíró tanulmányát 
'Miklós kormányzóról, akinek most 
pcltük hetvenedik születésnapját.

II.
Sokezer budapesti hölgy nevében 

'kérvényt nyújtunk be Kercsztcs-Fisc.her Fe
renc belügyminiszter úrhoz, tisztelettel kér
jük, hallgassa meg a hölgyek óhaját és tel
jesítse — talán nem Is olyan nagy dolog.. . 
A választójogi összeírásról van szó ezúttal 
is. Esztendők óta panaszolják a hölgyek 

már azok, akiket illet —, hogy miért 
kell [eltüntetni az életkort azokon az ive
ken, amelyeket a kapualjakban függeszte
nek ki és amelyeken felsorolják a házbeli 
választókat. A lajstrom kifüggesztése nyil
vánvalóan kettős célt szolgál. Egyrészt, 
hogy aki kimaradt a névsorból, az rekla
málhasson, másrészt, hogyha valaki észre
veszi, hogy turpisság történt és a lajstro
mon szereplőt nem illeti meg a választójog, 
panaszt tehessen. Ez a kettős cél tökélete
sen elérhető akkor is, ha az életkor nincs 
feltüntetve. Nem kell komolytalannak gon
dolni a hölgyeket, de (gazán semmi szükség 
arra, hogy a házbeli szomszédok, takarító
nők, fűszeres-kifutók viduljanak a házban 
lakó hölgyek életkorának tanulmányozásán. 
'A belügyminiszter urnák csak egy szabóba, 
egy tollvonásába kerül és segíthet ezen a 
régi panaszon. Ila megleheti, tegye megl

III.
Titkos Ilonának telke van a Széchenyi- 

hegyen. Ezzel a telekkel kapcsolatban érde
kes terv van kialakulóban: társasvillát épí
tenének rajta. Boardinghouse-alapon épülne 
a 32 szobából álló, tökéletes kényelemmel 
ellátott luxusvilla.

/V.
olvastunk vasárnap az 
párisi látogatásának inti- 

Erzsébet ki- 
a Qual d'Orsay-palotában, a külügy-

Íróasztala, 
gyűjti az első 

ez külön örömöt

királyné alakja, 
k i rályné- kfí nyvének

Bemek riportot 
nngol királyi pár 
mitásairól. György király és 
rályné 7 ' ~ ’
minisztérium épületében száll meg. A pom
pás palota ódon lakosztályait teljesen újjá
varázsolták. Négyszáz ember dolgozott a 
épület felfrissítésén. Mr. Jeanncaii, a szer
tartások legfőbb tudósa, ez a kiváló Ízlésű 
francia ur irányította az átalakítás és az 
ujjárendezés munkáját. A királyi szállás 
központjában a világhírű Iieauvais-szalón 
fekszik, amelynek falait a sokmilliós értékű 
gobelinek borítják. A szalontól jobbra a ki
rályné, balra a király lakosztálya nyililc. 
Monsicur Jcanncau titokban kinyomoztatta 
a királyné kedvenc színeit. Erzsébet király
né a hárszöldet és a krémet szereti. Ebből 
a két színből komponálták a lakosztály be
rendezését. A királyné Marié Antoinette 
ágyában fog aludni. A király lakosztályának 
főckesséyei I. Napóleon ágya és ‘ ' 
Az angol király szereti és 
császárság relikviáit, tehát 
jelent majd számára.

V.
Filmre kerül Errnébft 

Zsigray Júlia Erzsébet 
film jogát megvásárolta Amerika. A» eddigi 
tervek szerint a magyar mártirkirúlyné 
alakját Grcla Garbó vinné filmre.

VI.
Kivonat az ingatlanforgalmi rovatból: 

gazdát cserélt a Palánta-utcában egy telek, 
vételára 32.000 pengő, vevő Zilahy Lajos.

VII.
Külön naptárt, extra-kalauzt kell szer

keszteni a Icghangulatosabb nyárt mulatsá
gok. az Annabálok menetrendjéről. Julius 
23-án Balatonföldváron, ?l-én Almádln, 
30-án Leányfalun les: Anna-bál, de Anna- 
bálal rendeznek Keszthelyen, Párádon és 
Lillafüreden is.

Vili.
Ar Ónálló Hivatásit Nők világkongresszu

sán résztvevő hölgyek, akik a napokban ér
keznek Budapestre, még abban is megmu
tatják öm'.ilóságukat, hogy autóversenyt ren
deznek. A: autóversenyen magyar hölgyve
zetők is rés:ti'cs:nck. A rcn<lc:őbi:ollsdfl- 
ho: mar la fitt, ti n_- első jelentkezés: 
Diogyi Nttsi indul a versenyen.

or
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BAKTER: Egyem a hegyit, kedves 
cscs szomszéd, fogaggyunk másfél liter gyo- 
morandahtó szilvapálinkába, hogy maguk 
inegen csak Pesten vólak.

ÖRZSI: Az uram crősködölt, hogy nyar- 
galvást sijessünk föl.

BAK'IER: Oszt mi újság Pesten, Lepcses 
szomszéd?

ÖRZSI Igen nagy fölzándorodás van a 
népekben. Mer, hogy a Japányórszág le- 
monta a tokijói olimpijászt.

BAKTER: Csak nem ette meg a fene?! 
Hát mér??

ÖRZSI: Mer ippen csatázik Kínaórszág- 
gal.

LEPCSES: Ez valósággal ollan, mint mi
kor a világháborúban ccccr a Doberdón ret
tentő nagy kézitusa vót, oszt ki szuronnyal, 
ki puskatusával, ki meg a gyalogsági ásóval 
döfölte, csapkotta, buhálta az ellenséget. 
Hát az a híres fogász, a Ileknic Viktor, aki 
századparancsnok vót az eggyes honvédek
nél, arra lett figyelmes, hogy mellette har
col egy öreg baka, oszt igen tckintéllesseket 
vagdos az ellenség fejire, de közben folton 
aszongya: jaj nekem, jaj nekem! — „Mi 
baja magának?" — kérdezte a Raknic. — 
„Jaj, hadnagy úr" — sojgott a baka —, 
„ollan istentelenül fáj az eggyik zápfogam, 
máj megbolondulok tülle." — „Várgyon az 
ütközet végéig" — vigasztalta Reknic —, 
„oszt, ha akkor még meg lesz a kezein, no 
meg a maga fájós foga, máj kihúzom."

BAKTER: Nono! — Hát a parasztok zen
dülése Lengyelórszágba?

ÖRZSI: Az ám. Vagy hat falu verekedett 
össze, mer mind a maga temetőjibe akarta 
clföldelni a kedves, öreg papot.

LEPCSES: Nálunk Í3 vót illen vitagzás 
az clföldclés körű. Mer özvegy Démutka 
Mihálné váltig azon veszködölt, hogy űlet 
hova fogják temetni, ha eccer az Úristen I intettem először szép szóval.*  
magához szólíttya. — „Csak hajjon meg | baklerom, Istennek ajállom.

Lep-
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Jön a szója-propaganda!
A Nemzeti Népélelmezési Bizottság érdekes határozata 
a szójafogyasztás előmozdítása érdekében

A Magyar Nemzeti Népélclmezési Bizottság 
legutóbbi ülésén Darányi Gyula egyetemi ta
nár elnöklete alatt foglalkozott a szójának a 
nópélelmezésben való felhasználósának prob
lémájával. Az érdekes ankét során több figye
lemreméltó, nagyjelentőségű hozzászólás hang
zott el és a felszólalások nyomán a bizottság 
Igen fontos határozatot is hozott a szójakér- 
(lésben.

Rcznák Aladár egyetemi tanár felszólalásá
ban hangoztatta, hogy a szója felhasználható 
olyan olcsó étrendek tökéletesítésére, amelyek
ben kevés a fehérje, hangsúlyozta azonban, 
bogy

egyedlll n szójával a fiziológiás élelmezés 
követelményeinek nem felelhetünk meg, 
mert a szójából hiányoznak jelentős táp

lálkozási tényezők,
mint például nz A-, C- és D-vilamin. Soós Ala
dár egyetemi tanár kijelentette, hogy konyha
technikái és dietikai szempontból kísérleteket 
végzett a szójával. Megállapította, hogy a vad
gesztenyére emlékeztető sajátságos ulóiz marad 
utána és az vízzel való clkcvercdés után még 
jobban észlelhető Ezt az ulólzt n szójaliszt 
szakszerűeken előállító iának és kezelésének 
minősítik. A szójaliszt egyelőre nem lehet 
konyhatechnikái alapanyag, hanem csak ki- 
effészitőanyag, például magas fehérjetartalmú
nál fogva tojást helyettesítő kötőanyag.

Grentzer Béla mezőgazdasági kísérleti Igaz
gató a szójatermelós problémájával foglalko
zott. Megemlítette, hogy a szója, tej, tojás és 
baromfitermelő államban igen fontos takar
mány, nagv Iccithintartnlinára való tekintettel 
pedig igen alkalmas mesterséges étclzsirok elő
állítására. Megemlítette, hogy

■ szója termelése Magyarországon eddig 
nem fizetődön ki,

aminek az a magyarzátn. hogy a magot rend
szerint különböző klimatikus és talajviszonyok 
között termesztették, a tárolás szakszcrücllcn. 
a gazdák pedig az állam részéről nem kapnak 
kellő segítséget. Útmutatást.

/íosjfóczg József egyetemi magántanár tö
megétkeztetés szempontjából a szóját fizioló- 1 
giallag jelentősnek mondotta. Előadta, hogy a 1 
tömegétkeztetésnél folytatott kísérletek azt niu- < 
tátják, hogy

akt szójával táplálkozott, nz mindennemű 
fertőzései megbetegedéssel szemben ellent- 

éllónak bizonyult.
üc'ú'jlt dr. azt javasolta, hogy a Jlts.'.g Itp-

egész nyugodtan, nyanya" — monta néki 
ccccr a veje —, „oszt mcgláltya, ollan fújn, 
szép kilátású helre tcincttyük, hogy sohase 
fog panuszkonni."

BAKTER: Magam se gondónám, hogy ol- 
lankor reklamációt nyújt be az ember. — 
Oszt az a Hughes nevű amerikaji, aki há
rom nap alatt körű röpfile a világot?

ÖRZSI: Igen sijetett, mer úgy tervezte, 
hogy röpülés után elveszi feleségül aztat a 
Katerina Ilepburn kisasszonyt.

LEPCSES: Dejszen, ha máj esküvő után 
másfél esztendővel mén el világ körű, tu- 
domisten, hogy nem három nap, de még 
három hónap múlva se ér vissza a feleségi- 
höz.

BAKTER: Tuggyn mit? Ha én indúnék el 
a Julcsám mellül, én ollan rekordot csi- 
nyálnék, hogy harminc esztendő is beletelne 
a boldog viszontlátásig.

ÖRZSI: A traktor léplyen a maga tyúk
szemmel — Oszt gyerünk, aptya.

BAKTER: Hő, hői Csak meg eggyet kér
dezek. Igaz vóna, hogy a szovgyet-csapatok 
bevonútak abba a Mancsukuó országba?

ÖRZSI: Igaz hát. De máj kivonúnak me- 
gen, ha szép szóval megintik űket.

BAKTER: Na, Lcpcses szomszéd, mi er- 
ríil a nézeteltérése?

LEPCSES: Nézze, tuggya, eccer ez a Ga
tyamángorló Kátyó Lajos kiment a föggyire 
s aztat látta, hogy e’ pesti úriember heve- 
rész a vetésibe. Persze odahujántott néki, 
hogy aszongya: — „Hájjá, ha el nem hor- 
gva magát a csalamádémbul, úgy orron ta- 
szajlom evvel a furkóssal, hogy menten el
veszti a szemléletit!" — „Pardony" — Tök
ként meg a pesti illető —, „nem tutlam, 
hogy itten tilos a tartózkodás." — „Nono“ 
— monta Gatyamángorló —, „iszen Szór 

Oszt pá, pá 

t jen összeköttetésbe a Növényncmesitő Kísérleti 
Intézettel, további kísérletek érdekében.

i Több hozzászólás után a Nemzeti Népélel
mezési bizottság a következő érdekes határoza
tot*  hozta:

r— A szójaliszt értékes élelmi anyag, élettani 
: szempontból mind az emberi élelmezésben, 

mind az állati takarmányozásban. Helyét az 
emberi élelmezésben az a sajátossága szabja 
meg, hogy

a burgonya mellett értékes fehérjét tartal
mazó növényi éleim lan ja g,

amely zsírban és lecítinekben is rendkívül 
gazdag. A tej, tojás és egyéb állati eredetű 
fehérjét tartalmazó élchnianj’againk ugyan 
teljes mértékben nem pótolható szójaliszttel, 
viszont a tökéletlen növényi fehérjéket tartal
mazó anyagainkat, mint a búzalisztet, száraz
főzeléket, előnyösen egészilt ki Magyarorszá
gon a lakosság fehérjeszükségletét nagyrészt 
éppen ezekből a tökéletlen fehérjét tartalmazó 
nővényt élelmianyagokból fedezik. Különösen 
áll ez az erős testi munkát végzőkre és a köz
ellátottakra,

szójaliszttel tehát éppen Magyarországon 
lehet az említett néprétegek fchérjecllátását 

tökéletesebbé fenni,
a szójaliszttel azonban vitamin- 
anyagszükségletünket még mindig 
zük.

A bizottság ezután még kiemelte_____
nek főként nemzetgazdasági szempontból lé
nyeges több előnyét. Így azt, hogy a nitrogént 
tökéletes fehérje alakjában flkszálja, értékes 
táplálkozási tényezőket tartalmaz koncentrált 
alakban és főként testi munkát végző, nagyobb 
mozgó tömegek élelmezésében értékes. A nép
élelmezésben való alkalmazását csak abban az 
esetben tartja a bizottság gazdaságosnak,

ha egy kiló szójaliszt ára nem több, mint 
másfél két kilogramm fehér búzaliszt ára.
Szükségesnek tartja a bizottság kórházak, 

intézmények és dietikai intézetek felkérését 
arra, hogy élettechnikai, konyhatechnikai és 
dietikai szempontból folytassanak szójakisér- 
leteket és eredményeiket közöljék.

Végül elhatározta a bizottság, hogy 
felkéri ■ földmlveléstigyl minisztériumot, 
vegye kezéhe hárul szó|«termesztésünket, 

hogv kincmeslhssel íz tekintetében is megfe- 
k!ö szöjjmegot nyerhessünk.

és ásványi 
nem fedez-
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A Községi Takarék 
tökeemelö közgyűlése

A Budapest Székesfővárosi Községi Takarék
pénztár Rt. július 15-én tartotta meg rend
kívüli közgyűlését, mely elfogadta az igazgató
ság javaslatait és elhatározta, hogy a takarék
pénztár alaptőkéjét 10,800.000 
21,600.000 pengőre emeli fel. Az összes ki
bocsátásra kerülő új részvényekre a régi rész- 

' vényesek elővételi joggal bírnak olymódon, 
hogy minden egy darab régi részvény alapján 
egy darab új részvény vehető út.

Az elővételi jog folyó évi szeptember 1-től 
szeptember 15-ig bezárólag a takarékpénztár 
központi pénztáránál lesz gyakorolható.

A rendkívüli közgyűlésen Budapest székes
főváros közönségének képviseletében dr. Lamoltc 
Károly alpolgármester jelent meg, aki felszóla
lásában rámutatott arra, hogy a takarékpénztár 
éppen most töltötte be fennállása 10. évét. 
Visszapillantást vetve az elmúlt és a takarék
pénztár nagyarányú fejlődését igazoló 10 esz
tendőre, elsősorban dr Reményi-Schneller Lajos 
pénzügyminiszterről, a takarékpénztár első 
vezérigazgatójáról, annak kiváló képességeiről 
és a takarékpénztár érdekében, kifejtett, ered
ményekben gazdag működéséről emlékezett 
meg, majd meleg elismerő szavakkal dr. Liptay 
Lajos jelenlegi vezérigazgató elévülhetetlen ér
demeit méltatta. Végül legteljesebb elismerését 
és köszönetét fejezte ki a takarékpénztár ügy- 
vezctŐségének és tisztviselői karának s továbbra 
is osztatlan bizalmáról biztosította az intézet 
vezetőségét.

pengőről

♦
A Községi Takarékpénztár Részvénytársaság 

most nyitotta meg üzletfelei kényelmére a Fő
városi Közmunkák Tanácsának, Budapest, VII., 
Madách Imre út 7—8. szám alatti új székházá
ban „Madách Imre úti" .........
124-698), mely 
foglalkozik.

osztályát (Telefón:
a bankÜ21et minden ágával

♦
Földhitelintézet igazgatósága 

vezérigaz- 
vezérigazgatói teen- 

vezérigaz-

Az Országos
1938 julius 12-én tartott ülésén a 
gató helyettesítésével és _ 
dök ellátásával Dcmel Aladár dr. 
gatóhelyettest biizla meg.

A Magyar Pamut ipar Rt. igazgatósága folyó 
év julius 11-én tartott ülésén elhatározta, hogy 
a közgyűlésnek javasolni fogja az értékcsök
kenési tartalékalapnak, a multévivel azonos 
elvek szerint, P 1,065.168.34-vel történt java
dalmazása után rendelkezésre álló P 266.831.79j 
nyereségből részvényenkint 3.— pengő oszta
léknak 1938 julius 25-töl kezdve való kifizeté
sét. A szelvények a Magyar Általános Hitel
bank, Budapest, pénztáránál kerülnek bevál
tásra. i

♦’
1038. évi, XV. törvény (úgynevezett 

„zsidótörvény") végrehajtási utasításának meg
jelenése óta számosán fordultak a Magyar
országi Kereskedelmi Utazók Egyesületéhez, a 
kereskedelmi utazókra és általában nz üzlet
szerzőkre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
helyes értelmezése tárgyában. A rendelet 10. 
§-ának 4. bekezdése, amely a bejelentési köte
lezettséget állapítja meg, a következőket mondja:

„A bejelentés szempontjából értelmiségi 
munkakörben alkalmazottaknak kell tekinteni 
az irodai és műszaki szolgálatot ellátó tisztvi- 
selön felül a kcrcskedősegédct, az állandó fize
tésű utazót (üzletszerzőt), általában minden 
olyan alkalmazottat, aki nem altiszti, avagy 
nem szoros értelemben vett testi (fizikai) 
munkát végez".
Figyelemmel arra, hogy a kereskedelmi utazók 

(üzletszerzők) jogi helyzete törvényileg ezidö- 
szerint még szabatosan meg nem határozott, 
kétség merült fel abban a tekintetben, vájjon 
a kereskedelmi utazók (üzletszerzők) melyik ka
tegóriájára vonatkozik a bclejentésl kötelezettség. 
A Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesü
lete az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány
biztosságától nyert felvilágosítás alapján a követ
kezőket közli ebben a tárgyban:

„Az 1938. évi XV. törvény végrehajtási utasí
tásának 10. §-a 4. bekezdésében foglalt az a ki
tétel, hogy csak az állandó fizetésű utazó, illetve 
üzletszerző esik bejelentési kötelezettség alá, azt 
jelenti, hogy a kizárólag jutalékra dolgozó uta
zók (üzletszerzők, ügynökök) bejelentési köte
lezettség alá nem esnek. Bejelentési kötelezettség 
alá csak az olyan üzletszerzéssel foglalkozó sze
mélyek esnek, akik firfizetésben részesülnek, 
vagy jutalékot és bármily csekély fixfizetést 
kapnak. A bejelentési kötelezettség szempontjá
ból fix fizetésnek minősül a fix összegben nyúj
tott napidij is, viszont nem minősül annak a 
tényleges költségek esetenkénti megtérítése".

— A Generál Motors OPEL-gyár budapesti 
^czérképviseletenek, n Nemzetközi Gépkereske
delmi részvénytársaságnak Vörösmarty-téri sza- 
. R^Pkocsl-tlpusok ’ láthatók.
Az 1938. évi különleges szenzációs modeljei ér
keztek meg Budapestre és talán ez az oka an
nak, hogy nz Opel-automobilok elterjedése ez 
évben a múlt évi eladási számokat nemcsak, 
hogy elérte, hanem túl is szárnyalta. Már majd- 
"'m. ? 0PEL ADMI"*L.  a verfrkóp-
'Kelet külön bemutató kocsikat tart rcndelke- 

meLr<‘ £!Á?.ny0’’ l,offy nki nz Admiralt 
üzemben kipróbálta, annak választása csakis 
ezen kocsi-típusra eshet Az 1560 ns OLYMP1A- 
nak már számos példánya fut országszerte és 
az a típus különösképpen specializálva van a 
magyar utlvlizonyokrn. Figyelmet érdemel né- 
nnoi" .?ÚT»adnl: évbcn " Generál Motors
Opcl-gj árak bán az Olympia-tipus elérte a száz- 
hnUrií®!lMa<,el1 a hatvanezer darabot 
haladta túl. A vállalat most újonnan épülő ame- 
r!Kn! Ir°2ÍVcr l >erv|ce-A’loinása is hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy nz Opcl-kocsik. — ha még 
p*.  T. a Jö'Aben még az eddiginél is nagyobh 

elterjedésnek örvendjenek.
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Betörők kirabolták , 
baro Kohner György nyolc

szobás belvárosi lakását
Vasárnap délután nagyszabású lopási 

agvben kezdett nyomozást a budapesti 
rendőrség. A főkapitányság központi ügye
letén megjelent a A'/gyó-utca 4—6. számú 
bérpalota házfelügyelője és bejelentette, 
hogy

a ház félemeletén báró Kohner György 
nyolcszobás lakását az éjszaka betörök 

kifosztották.
A betörést a délutáni órákban vette észre, 
akkor járt a második emeleti folyosón és 
arra lett figyelmes, hogy a lakás ajtaja 
nyitva van, hiányzik róla a lakat, noha

a bárói család hetekkel ezelőtt nya
ralni ment

és a lakást lezárva hagyta. A főkapitány

Budapesti autós 
revolveres kalandja 
a géderlaki kocsmában

Kalocsa, julius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap egy budapesti fiatal
emberekből álló autóstársaság kirándult 
Kalocsára, majd a városból elkocslztak a 
szomszédos Géderlak községbe. Betértek a 
vendéglőbe, ahol a társaság egyik tagja,

Palik Imre elővette revolverét és mu

ságról nyomban rendőri bizottság szállt ki 
a kigyóutcai bérházban lévő elegáns lakásba- 

A betörők még az éjszaka vagy a hajnali 
.órákban dolgozhattak a Kohner-lakásban, 
felforgatták a szobákat, felfeszltették a 
szekrényeket, kinyitották a fiókokat és 
szemmellóthatóan

Igen nagy zsákmányra tehettek szert.
A kárt egyelőre megállapítani nem lehetett, 
mert Kohner György báróék nincsenek 
idehaza.

A betörésről nyomban értesítették őket, 
előreláthatólag holnap megérkeznek és ak
kor kerül csak sor az ellopott nihanemflek, 
ékszerek és műtárgyak értékének megálla
pítására.

togatta barátainak. Véletlenül elsült a 
fegyver és a golyó az ajtó előtt álló 
Horváth Jánosáénak, a vendéglős fele

ségének gyomrába fúródott.
Az asszonyt életveszélyes állapotban vit

ték kórházba, Pálik Imrét előállították n 
csendőrségre, ahol kiderült, hogy még fegy- 
viselési engedélye sincs. Megindult el
lene az eljárás.

Séta-interjú Darányi Kálmánnal
a Balaton partj'án

Balatoni iired, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Darányi 

Kálmán dr. volt miniszterelnök jelenleg 
Balatonfüreden tölti szabadságát. A Hétfői 
Napló munkatársának alkalma volt Darányi 
Kálmán balatonparti sétája közben rö
vid beszélgetést folytatni:

— A betegségemről elterjedt hírek — 
mondotta a volt miniszterelnök — nem fe
dik a valóságot. Az utóbbi hónapok fokozott 
munkája meglehelősenc kifárasztott, de hála

Istennek, mór kezdek rendbejönni. A poli
tikai éleiből

egyelőre teljesen kikapcsolódtam, 
de az őszi parlamenti idény alkalmával mint 
országgyűlési képviselő — természetesen is
mét részt veszek. A pihenési programmomon 
kívül azért jöttem most Balatonfáredre, hogy 
résztvegyek nagymultu nagybátyám, néhai 
Darányi Ignác tihanyi szoborleleplezési ün
nepségein. Természetesen szigorúan magán
emberként jöttem a Balatonhoz..,

r

Szerelmi bánatában 
zsebkést nyelt egy fiatalember 
Szanatóriumban operálták ki belsejéből a nyitott kést

Kiskunfélegyháza, julus 17.
A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délelőtt az egyik kiskunfél- 
egyházai szanatóriumban megjelent egy 
fiatalember. Óriási fájdalmakról panaszko
dott. Elmondotta az orvosoknak, hogy Nem
csok Gábornak hívják, tizennyolceszten
dős és egy hónappal ezelőtt

öngyilkossági szándékból lenyelt egy 
körülbelül 1B—16 centiméter howzu, 

nyitott zsebkést.
Az orvosok előbb nem akartak hitelt adni 

a fantasztikusnak látszó történetnek, de 
megröntgenezték Nemcsok Gábort és a rönt
gen kidcritelte, hogy a fiatalember szóról- 
szóra igazat mondott:

Diplomáciai autó
súlyos karambolja Budán

Vasárnap délután a Gömbős Gyula-ut és 
fíegyalja-ut sarkán

könnyen végzetessé válható autó- éa 
motorkerékpárkarambol történt

Az A. 102. rendszámú személyautó, amely 
a budapesti diplomáciai testület egyik tag
jának tulajdona, sebes iramban kikanyaro
dott a Gömbös Gyula-ulról a Ilegyaljai-utrn 
Ebben a pillanatban haladt arra motorke
rékpárján Boda László építész. A személy
autó soffőrje már hiába fékezett, az össze
ütközés elkerülhetetlen volt.

Az autó derékba kapta Boda építész

Újabb véres terror hullám 
Palesztinában — öt halott

Jeruzsálem, julius 17.
A szombat aránvlagos nyugalom után vá

sárnál) uj erőre kapott a tcrrorhullam. 
A délutáni órákig a különböző terrorcselek
ményeknek

öt halálos áldozatuk volt.
Ár. Áldozatok között nífiy arab van is egy 
zsidó A négy arabot négy kiilönlaizö helyen 
ölték meg. AZ rgyikel Jafla közelében a 
másikat Hebronban, a harmadikat Lnlda 
városában és a negyediket lel-Aviv közeli- 
ben.

A zsidó srgídremlörl Tulknrem melleit 
lőllék agyon.

Azonkívül számos arab ás zsidó szenvedett 
könnyebb-sulyosabb sóriilcsekct is néhány 

a kés, amit ugy nyelt le, mint a kard
nyelő mutatványosok a kardot,

összevissza sebezte beleit.
Azonnal műtőasztalra fektették. Mielőtt 

megoperálták volna, Nemcsok Gábor szörnyű 
kinok között mondotta el, hogy

szerelmi bánata miatt akart meghalni, 
de nem bírja tovább a rettenetes fájdalma
kat és szeretne meggyógyulni.

A szanatóriumban elvégezték a súlyos 
műtétet. Nemcsok most az egyik betegszobá
ban fekszik, élet és halál között lebeg.

Feltűnő, hogy a fiatalember húga néhány 
nappal ezelőtt mérgezte meg magát és most 
ugyancsak súlyos állapotban kórházban fek
szik.

motorkerékpárját,

amelynek oldalkocsijában Kiss István kő
művesmester ült. A motorkerékpár felborult, 
összetört és

két utasa nagy ívben zuhant ki az út
testre.

Összetört, véres tagokkal terültek el a föl
dön. A mentők a /főkus-kórházba vitték 
mindkettőjüket. Állapotuk súlyos, de nem 
életveszélyes. A karambolt előidéző autó 
vezetőjét, Vekovszky János soffőrt leigazol
tatták és az eljárást megindították ellene.

angol is megsebesült. A kisebb jelentőségű 
összetűzéseknek és támadásoknak a száma 
áttekinthetetlen.

Rengeteg jelentés érkezik
telefon- és táviróvezeték megrongálásá
ról az olajvezetékek szándékos megron

gálásáról,
a vasúti liftest szétszedéséről és számos más 
hasonló szabotázscselekményről. Tiz na
gyobb tüzeseiéi is jelerílenok. Ezeket a tüze
ket, a jelek szerint,

gyiijtogalások Idézték elő.
Támadást hajlottak végre négy arab falu 
ellen is. Az angol mandahírius hatóság fél
tévé c szerint ezeket a támadásokat arab 
iiitcj jnali.slák követték cl. Haifában több 
zsidó üzletel felgyújtottak.

A spanyol polgárháború 
második évfordulóján

a nemzetiek újból 
bombázták Valenciát

Páris, julius 17.
A spanyol polgárháború kitörésének má

sodik évfordulója a nemzeti csapatok to
vábbi győzelmes előnyomulásának jegyében 
folyt le. A két spanyol hadviselő fél táborá
ból érkező egybehangzó jelentések szerint 

a nemzetlek a terucll fronIsz.akaszon
szombaton fényes sikereket értek el.

A salamancai főhadiszállás hadijelentésc 
szerint a terueli frontszakaszon a nemzetiek 
több mint 35 kilométernyire nyomultak 
előre, miközben számos községet megszál
lottak. A köztársaságiak vad futásban me
nekülnek. A nemzetiek előnyomulása tovább 
tart. A nemzetiek számos foglyot ejtettek és 
nagy hadizsákmányhoz jutottak. A castel- 
loni frontszakaszon a nemzeti csapatok el
foglalták Villa Malefa városát és azon túl
haladva Angelita községet. Sort városa mel

Megmérgezte magát 
egy Hangya-tisztviselőnő

Megdöbbentő öngyilkosság történt vasárnap 
délután a József korul 65. számú házban. A 
harmadik emelet egyik lakásának bérlője, 
Lakitouszky Gézáné, a Hangya Szövetkezeti 20 
éves tisztviselőnője,

ismeretlen mérget vett be.
Az. öngyilkosságot a hozzátartozók fedezték fel. 
Nyomban értesítették a mentőket, akik a sze
rencsétlen asszonyt eszméletlen állapotban vit
ték a Rókus kórházba, ahol gyomormosást haj
lottak rajta végre. Eszméletre téríteni azonban 
nem sikerült ,igy tehát

kihallgatni nem tudták. Búcsúlevelet nem 
hagyott hátra.

A nyomozás most megindult annak megállapí
tására, hogv a Hangya fiatal tisztviselőnőjét 
mi késztette öngyilkosságra.

Dőzsölő betörőt fogtak 
a vendéglőben

Vasárnap hajnalban a Dob-utca 106. számú 
házban levő vendéglőben gyanús zajt hallott 
az utcán elhaladó rendőr. A vendéglő redőnye 
le volt zárva és mégis

az üzletből léptek zaja, majd később kopo
gás hallattszolt.

A rendőr fdcsöngelte a házfelügyelőt és azzal 
együtt felkeltették a házban lakó vendéglőst.

Kiderüli, hogy a vendéglőben betörő tartóz- 
| kodik. Nagy Ferenc negyvenéves rovollmnllu 
I szövősegéd, aki régi, ismert betörő és tavaly 

lett a köztársaságiak ellentámadásokkal kí
sérleteztek, amelyeket a nemzetiek azonban 
visszaverlek. A hadijelentés végül közli, hogy 

n nemzetiek légirajai kétlzben Is táma
dást Intéztek a vulencnl kikötő ellen.

A párisi lapok haditudósítói megerősítik a 
nemzetiek újabb sikeréről szóló híreket. 
Mórra dél Rubielos elfoglalása után a nem
zetiek arcvonala most már Barracas és Lu- 
cena (lel Cid között húzódik, keleti irány
ban, tehát Sagunto felé. A köztársaságiak 
arcvonalának összeomlását Albentosa elfog
lalása okozta. Albentosa eleste után a nem
zetközi brigád még egyszer megkísérelte, 
hogy átjusson az Albentosa-(o]yó jobbpart
jára, a nemzetiek azonban megakadályozták 
az átkelést. A nemzetieknek nagykiterjedésü 
és rendkívül termékeny szántóföldet sike
rült birtokba venniük. A nemzetiek most 61 
kilométernyire állanak Sagunto városától.

szabadult ki a dologházből, OzletrArás előtt 
betért a vendéglőbe,

elrejtőzött ■ mellékhelyiségben és amikor 
mindenki eltávozott az üzletből, hozzákei- 

deli munkájához.
Feltörte az összes szekrényeket és fiókokat és 
a A’utiorm/ kasszát is felnyitotta. Az ott talált 
pénzt zsebrevágta, azután

Jól belnkmározott, evett-lvott és kosárban 
kIHiinböz.A élelmiszereket és Italokat rakott 

össze.
Hajnaltájban az ajtót kezdte feszegetni, ami
kor figyelmesek lettek a zajra és elfogták 
Nagy Ferenc több más betörést is beismert Le
tartóztatták.

Budapesti öngyilkos 
Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyháza, Julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Néhány nappal ezelőtt Budapest
ről Kiskunfélegyházára érkezett rokonainak 
látogatására Maári István, aki Budapesten 
a Do/ióny-ulcában egy ingatlanforgalmi 
iroda tulajdonosa.

A budapesti fiatalember vasárnap reggel
n félcgyliázai fürdőparkban a virág
ágyak között öngyilkosságot kísérelt 

meg: beretvával elvágta a nyakát, 
igen sok vért vesztett és életveszélyes álla
potban szóllitották a helybeli kórházhn.

Maári Istvánt még nem lehetett kihall
gat ni. de a nyomozás eddig felmerült ada
taiból inár megállapítható, hogv szerelmi 

[csalódása miatt kísérlet meg öngyilkosságot,
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HÉTFŐI NAPLÓ

Rejtélyes gyilkosság
Miskolc határában

AZ EUHOPAHAJNOKOK behozták 
mind n 480 lejátszóit partit, melyből a kő
vetkező legszebb <4 legnehezebb játszmát 
választottuk ki;

4 A B 10
V A 8 2
0 3 2
4 A K D 6 6

3 ÉSZAK 4 K D 4 2
D5 43 9 0 7
A D 6 fi £ 3 0 B 10 9 8
10 9 4 2 DÉL 4 B 8 7

► 9 8 7 65
9 K B 10 6
0 K 7 4
4 3

Licit Észak Dél
treff 1 pikk
ke ff 3 szán
pikk

ellenfelek nem licitállak.
Nyugat hclyón ülő norvég játékos kis 

körrel kezdte meg 11 támadást. A felvevő 
ii kitiinÖ technikával rendelkező Klór 

László — kis kört tett az. asztalról és a 
Kelet kilencesét kézben beütötte a bubival. 
Ha most megnézzük az asztalt és ismerjük 
az. elosztásokat, látjuk, hogy a rossz adu 
elosztás miatt, egy bukás nélkül nem tud
juk a partiét lejátszani! (Mert ha a tref- 
Ickre cl nk-arjuk dobni a kézi kárót, Kelet 
eldobja a második körjét és mór menthe
tetlen a játszma, amellett kárón keresztül 
megrövidül a kéz.) Klór visszahívta a kis 
kőit és a nyolcassal impaszt adott, utána 
lehívta a treif-ás/l, királyt és dámát, amire 
eldobott a kézből cgv Ircffct és két káról. 
Trctí-lopással kézbejött, majd aduásszal 
visszament az. asztalra és az utolsó treffcl 
eldobta a kézi harmadik káróját, amit Ke
let ugyan ellopott, de most már minden 
cllenjáték mellett nem adott ki mást, mint 
három adilülést. A másik asztalnál a nor- 
xégek három szatd játszottak két bukás
sal' Bravó Klór!

♦

A NEMZETI KUPA sorsolása alapján n bu
dapesti csapatok megkezdik a vidéki túrákat: 
u MAC Debrecenbe, a IIEAC Sopronba, a BBTE 
Kaposvárra, a BLKE lalutóvárosba, a DSC 11. 
Békéscsabára, nz. MIK II Miskolcra és a Dlp 
lomások Szegedre utaznak le. A versenyek le 
oszlásra mennek. A vesztes fél kiesik a további 
küzdelmekből.

♦

AZ 1038. Í Vl BRIDGE WORLI) OLYM 
|’l(. közí|H uró|Mil diját az faznk-Dél vonu
lni) Ferenci!—dr. Wldder, Kelet-Nyugid vo
nulón Kovács László Öltük Géza nyerték, 
Igy mindkét vonulón magyar pár lelt közép
európai győztes.

S/ÖFOKON nagy bridgrélct van, természete 
Ifit óriási Viták, >őt kisebb összecsapások élén 
kitik <i játékot Hírei bajnokunk. Alpitr Imre 
is lent nyaral, akit zsűrinek kertek jel több 
vitás Keltben Bajnokunk végül megunta a dol
got és kijelentette, hogy Ítéletet csak minden 
trggcl 9 10 ára között hajlandó mondani és
e:t is csak a vízben. Azóta nincs jelentkező.

■ár
OS/.Ö/LI.V állandóan óriási gibietdbor 

vélte kórul a magyarok asztalát. A hátul ál
lók mór kevésbé latiak és iyy a: egyik élel
mes íiori’éf) gibic létra tetejéről nézte végig 
a jóié kot l’yyik érdekes licitnél azután egy 
kieat jobbon elárehajoll és bizony leesett a 
bíróról. bokor Imre hátranézett és rezig
nálton szolalt meg mij/ohil One dmun!.. 
(Eg<) bukás . ) Nagy taps követte a frap
páns bemondást. *

A NEMZETI BANK pontosan kiszámí
totta. hogy n kiutazó játékosoknak hány 
norvég koronára *«n  szüksége és ránk eny- 
ovit utalt ki részükre. A fiuknak tehát na
gyon beosztva kellett élniük. A megérkezéa 
napján imgvon drága szobát koptak. Peren- 
ezltok példáid egv kétágyas, fürdőszobás 
szobát kellrll kivennie. A váratlan többlet- 
kiadást az étkezésnél akarták behozni élv 
ezért egv kin helyre mentek vacsorázni, 
ahol hlrónv nem valami jót tálaltuk fel. Fc- 
renczl vacsora közben igy sóhajtott fel:

_ Pulolában lakom és incuhclyen ét
kezem ...

PfXIl'K esti banketten ünnepelte a Bridge 
Club a gyötlet I ur 5/w -bajnok csapatot Gör- 
ói a István orsrdpfgjil/ézí képviselő, a klub el
nöke Ibim :ölte a győzteseket. á csapot nevé
ben gróf Zichy Kde csapatkapitány köszönte 
tnei) a: eltu-k meleg szavait Majd dr. Szigeti 
Póí tartott érdekes beszámolót a: eddigi euró
pai bajnok sá.mkról és igen érdekes élmények
kel illusztrálta n itoekholml. brüsszeli szerep- 
léseinket, berenczi és dr Widder Ollóról. 
Göteborgról és Kopenháyáról számoltok he. Ke 
mik hangulatban ólt együtt a késő éjszakai 
órákig (i bridgezök elitgárdája.

Miskolc, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

rejtélyes ügyben indított nyomozást a mis
kolci rendőrség. A nyomozást egy különös 
bejelentés indította el. Megjelent a rendőr
ségen llisztay Imre munkanélküli hadirok
kant, aki Miskolc határában, a Sajóparton 
egy kis kalyibában lakik.

— Tegnap este — mondotta — szörnyű 
dolog szemtanúja voltam. Kinéztem az aj

Két elegáns, fiatal kalandornő 
fosztogatja 
a balatoni férfivendégeket 

Rádiókörözést adtak ki a seiuemruhás szép tolvajnők ellen
Két elegáns szélhámosnő ellen adott ki rádió

körözést a rendőrség. A divatosan öltözködő, 
csinos, fiatal kalandornak a fővárosban, majd 
újabban több balatonkörnyéki fürdőhelyen tűn
tek fel és mindenütt leadták a névjegyüket

egy-két lopással kapcsolatosan.
Julius első nnpjniban futott be nz első fel

jelentés a rejtélyes kalandornők ellen a bala
tonfüredi csendőrségre. Grosz Henrik kereskedő 
volt a panaszos. Előadta, hogy

1500 pengője eltűnt a lakásáról
két fiatal nő látogatása után.

Az. egyik előkelő penzióban egy platinaszőke- 
linju, 20—22 év körüli és egy bronzvöröshaju, 
ugyancsak hasonlókorú selyemruhás nö szállt 
meg. Az egyik mint

pesti nagykereskedő buga,
a másik pedig mint

elvált asszony
szerepeltek. Mit az első este megismerkedtek 
a nagyvendéglőben a kereskedővel. Grosz más 
nap meghívta lakására a „kedvei és igen barát
ságos" pesti hölgyeket. Kedélyes hangulatban

Budapesti nyomozás
a New-Yorkban leleplezett 
világ csempészbanda ügyében

Páris, julius 17.
Páris közönségét egy hatalmas arányú 

kábítószer-botrány tartja izgalomban. Az 
ügyben megindult rendőri nyomozás óta 
több előkelő állási) ember letartóztatására 
került a sor. Ott éltek a nagyvilág szeme 
elölt; naponta látták őket bárokban, mula
tókban. gazdag és előkelő embereknek tar
tották őket és senki sem hitte volna, hogy

a nemzetközi kábltószcrcsempész szer
vezet fraucluországl képviselői.

A legújabb kábítószer-botrány kipattanása 
is rendkívül érdekes körülményekre vezet
hető vissza. A newyorki rendőrség még 1937 
tavaszán a Hudson Sguaren letartóztatott 
egy Godlicb Jacob nevű fiatalembert, mert 
nz utcán heroint árusított kisebb tételekben. 
Godlicb és Sing-Sing-bcn várta a tárgyalását, 
nagyon csendes és béketürő fogolynok mi
nősült, az egyik napon azonban 

felakasztva találták a cellájában.
Halála után szorgos vizsgálatot tartottak 

a cellájában és a szalmazsákban egy kis fü
zetet találtak, amelyben

pontos feljegyzések voltak a világ min
den országában működő kábilósxcrve- 

zet minden egyes mozzanatáról.
A füzetben szerepelt minden ország banda

MNS. ion.
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tón és láttam, hogy
egy Ismeretlen, clgánykillsejfl ember a 
Sajóparton megtámadott egy 12—14 
év körüli fiút, fejszével agyonvágta, 

azután a holttestét a Sajóba dobta. __
A bejelentés érthető izgalmat keltett a 

kapitányságon. Hisztay Imre azután a Sajó- 
partra kalauzolta a rendőrség embereit, 
akik hozzáfogtak a környék átkutatásához, 
hogy megoldják a különös ügy titkát.

voltak együtt, majd egyórai vendégség után el
távoztak a hölgyek. Délután a legnagyobb meg
lepetéssel állapította meg a kereskedő, hogy

Íróasztala fiókjából eltűnt 1500 pengő.
Minthogy a lakásban a hölgylátogatókon kivül 
más nem tartózkodott, Grosz gyanúja azonnal 
rójuk hárult, azonnal elrohant a penzióba. Itt 
azután közölték vele, hogy a hölgyek

. sürgősen továbbutaztak
és távozásuk előtt száz pengősöket váltottak 
apróra.

A kereskedő bejelentését gyors egymásután
ban

több hasonló feljelentés követte.
A sorozatos lopásokról értesítették a budapesti 
főkapitányságot és kérték a körözés kibocsátta- 
sát a különböző álneveken szereplő kalandor
nők ellen.

A budapesti főkapitányságon érdekes felfe
dezésre jutottak. Megállapították, hogy a szél- 
hámosnök vidéki kirándulásuk előtt a főváros
ban is

több lopást követtek el.
Kézrekeritésükre széleskörű nyomozás indult.

főnökének, a terjesztőknek, a kurirainak és 
a viszonlelárusilóinak a cime. Az amerikai 
rendőrség vezetői, miután az Amerikára 
vonatkozó adatokat felhasználták, a többi 
országot érdeklő anyagot az illető rendőr
ségek rendelkezésére bocsájtották. Ezen az 
alapon Alexandriában letartóztatták L. 
Voyatzit, Havannában Jerry-t, Blatiaug-ol 
Bfcsben és Baculát Zürichben. Bacula letar
tóztatása alkalmával diplomáciai igazolvá
nyokkal akarta a rendőrséget félrevezetni, 
kiderült azonban, hogy az összes igazolvá
nyai hamisítványok voltak.

A budapesti rendőrség is kapott érte
sítést

a genfi nemzetközi kábitószercsempészet 
elleni liga vezetőségétől, Budapesten azon
ban a rendőrség kiváló preventív intézkedé
sei révén, a nemzetközi kábilószercsempész 
szervezet képviseletet valószínűleg nem tart
hatott. A nyomozás mindenesetre megindult 
a kapott adatok alapján.

Párisban letartóztatták Theodore Louis 
Lyont, akit már eddig is figyelt a rendőrség, 
azonban ellene semmiféle adat sem állt ren
delkezésre. Lybn nagylábon élt, Páris villa
negyedében gyönyörű villája volt. Kiderült, 
hogy ez a villa volt a párisi kábitószerke- 
rcskedelem központja. Kihallgatásakor Lyon

. vizsgálóbíró előtt ültakozva tagadta az el
lene felsorakoztatott vádakat, mindez azon
ban nem használt, mert egy unokahuga Mlle 
Thomas, aki Lyon titkárnője volt irendkívül 
terhelő vallomást tett a vizsgálóbíró előtt. 
Megtalálták ezenkívül a pincehelyiségben « 
kábitóanyagükat és azt a titkos kijáratot is, 
amelyen a kurírok és viszontelárusitók gya
nútlanul közlekedhettek.

Annyit a párisi rendőrség megtudott ália- 
pitani, hogy a csempészszervezet kurírjáig 
akik Szófiából utaztak Párisba,

Ismételten több napra Is megállották 
Budapesten

és itt igyekeztek a szervezet részére képvise
lőt találni. A balkáni piac exponense egy 
„Nagy" nevezetű ember volt. A nyomozás 
eddig még nem tudta megállapítani, hogy, 
Lyon futárjai Budapesten kivel tárgyaltak, 
de valószínűleg a főtárgyalásig ez is kiderüli 
A jövő heti bírói tárgyalás elé Páris nagy
közönsége feszült érdeklődéssel tekint

Véletlenül lelőttek 
egy cserkészt 

Vasárnap délelőtt a vármegyei mentők 
súlyos haslövéssel szállították a baracskai 
vasúti állomásról a Szent /sturfn-kórházba 
Csinszkg Ferenc tizenhatéves cserkészfiut, 
aki különben asztalosinas. Csinszka csapa
tával vasárnap kirándult Borocskára és ami
kor leszálltak a vonatról, véletlen baleset 
áldozata lelt. Egyik barátja, egy hozzá ha
sonló korú cserkészfiu

verebet akart lőni Flaubert-puskával, 
de eltévesztette a célt

és a közvetlen közelében tartózkodó barát
ját találta el. Megindult a vizsgálat a sú
lyos balesettel kapcsolatban.

El akarta venni 
a rendőr kardját 
Letartóztatták

Vasárnap délben két garázda férfit tartózta
tott le a rendőrség hatósági közeg elleni erő
szak címén: Major Lajos 37 éves cipészsegé
det és Tólh László 39 éves utcaseprőt, akik a 
főváros különböző helyein

rátámndtak a kötelességüket teljesítő rend
őrökre.

Csobai Sándor rendörőrmcster szombaton 
éjszaka a Mátyás tér egyik padján egy alvó 
férfit talált. Felkeltette és felszólította, hogy 
njenjen haza, vagy ha nincs lakása, az Üdv
hadsereg közeli menhelyére, mert rendelet van 
rá, hogy az utcai padokon nem szabad aludni. 
A férfi, aki szcnimelláthatólag ittas állapotban 
volt és az erős alkoholfogyasztás következté
ben szenderült mély álomba, szidalmazni 
kezdte a rendőrt, majd

öklével kétszer az arcába sújtott.
A Tendör meg akarta kötözni támadóját, aki 
közben erőszakkal el akarta venni a rendőrőr- 
mester kardját. A küzdelem vége az lett, hogy 
a rendőr kardját használta és azzal a baiie- 
nyerén és a ballábán kisebb sérüléseket ejtett 
támadóján. A mentők kötözték be a részeg 
férfit, akiről megállapították, hogy Major La
jos 37 éves cipészsegéd. Elsősegélynyújtás után 
a főkapitányságra kísérték.

Vargha Máté rendörtiszthelyettes az Angyal
földön, a Reiter Ferenc utca és a Petneházg 
utca sarkánál egy ittas állapotban dülöngő, 
hangosan kiabáló férfire lett figyelmes, aki 

belekötött a járókelőkbe.
Odament hozzá és látta, hogy az illető a köz
tisztasági alkalmazottak ruháját viseli. Igazo
lásra szólította fel, Tóth László 39 éves utca- 
seprő volt a részeg ember. Tólh előállítás köz
ben

megtámadta a rendőrt, fojtogatni kezdte, 
mire Vargha szijbilincs^t tett a kezére és ugy 
állította elő a főkapitányságra. A hatósági kö
zeg elleni erőszak címén letartóztatott két fér
fit vasárnap délután átkisérték az ügyészségre.

Három 
póruljárt betörő 

a borospincében...
Vasárnapra virradó éjszaka három fiatal

ember tört be Rákospalotán a Rákos-utca 
57. számú házban az Erdélyi borpincébe. 
A pincében talált üres palackokat megtöl
tötték borral, azután

inni kezdtek.
A három betörőnek megártott a nehéz ital. 
Mind a hárman rosszul lettek és elaludtak. 
V asárnap reggel a csapos a három embert 

eszméletlenségig részegen találta a pin
cében,

rendőrt hívott, aki a porul járt betörőket 
előállította a kapitányságra. Ott megállapí
tották, hogy a hetörőtársaság vezére B’eí- 
gert László 20 éves napszámos, a két társa 
pedig fiatalkorú. Mind a hármukat őrizetbe 
vették.
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Súlyos
autószerencsétlenség 
a balatoni országúton 
Gumidefektet kapott és négy utasával 
árokba fordult az autó

Vasárnap délelőtt súlyos autószerencsét
lenség történt a balatoni országúton, Dala- 
tonboglár és Balatonlelle között. Az autó
szerencsétlenségnek

két súlyos áldozata van:
Lebovits Béla budapesti szörmcnagykeres- 
kedö és Fischer Árminná, a Leszámítoló 
Bank Károly-köruti fiókfőnökének a fele
sége. Még két férílutasa volt az autónak, de 
azok kisebb horzsolásokon kívül komolyabb 
sérüléseket nem szenvedtek.

Lebovlts Béla szőrmenagykereskedő, aki
nek a A'írrfhj-utcában van az üzlete és ott is 
lakik, vasárnap autókirándulásra készült, a 
Balaton mellé. Rokonait akarta megláto
gatni a nagykereskedő és az útra magával 
vitte jóbarátjának, Fischer Árminnak a fe
leségét, aki Balatonbogláron nyaraló kis
leányát akarta meglátogatni. Az uriasszo- 
nyon kívül Lebovlts két barátja, Szekeres 
Imre és Erbstein Jenő magántisztviselők is 
meghívást kaptak a vasárnapi autós kirán
dulásra. Vasárnap kora reggel indult el a 
kiránduló társaság a Király-utca 15. számú 
ház elöl.

Lebovits Béla, aki régi autóvezető, ült a 
volán mellett, Fischerné a mellette lévő 
ülésen foglalt helyet, mig a két tisztviselő 
a kocsiban, a hátsó ülésen ült. Az olasz gyárt
mányú, uj Bínnc/ii-kocsi simán tette meg az 
utat a balatoni utón, egészen a 147. számú 
kilométcrjelző kőig. Balatonboglár és Bala- 
tonlelle között az autó bal első kereke

gumidefektet kapott.
Lebovits már nem tudta lefékezni az 
autót és

az autó utasaival együtt a magos mű
útról lezuhant a mélyebben fekvő, ut- 

meutl szántóföldre.

HÉTFŐI

Az autó összetört és utasai kétségbeesett se
gélykiáltásaitól lett hangos a környék. Le
bovits és Fischerné

az autó roncsai alatt eszméletlen álla
potban, vérző tagokkal feküdtek.

Szekeres Imre és Erbstein Jenő az ijedtség 
következtében rövid időre elájullak, de az
után ismét magukhoz térlek, fellápászkod- 
tak a földről és ők voltak az elsők, akik a 
szerencsétlenül járt szőrmenagykereskedő 
és bankigazgató felesége segítségére siettek. 
Amikor látták, hogy komolyabb sérüléseik 
vannak, Szekeres Imre megállította az első 
arra haladó magánautót, amelyen a balalon- 
lellei községi orvoshoz, dr. Takács Istvánhoz 
roboglak és azzal együtt térlek vissza a sze
rencsétlenség színhelyére. Közben már a 
csendörség is értesült a történtekről és a 
csendőrjárör a helyszínre érkezett. Dr. Ta
kács

megvizsgálta a két súlyos sérültet
és azonnal értesítették a vármegyei mentő
ket, akik két autóval robogtak a balatoni 
országúira és Lebovits Béla nagykereskedőt, 
valamint Fischer Arminnét

Budapestre hozták
és a Park-szanatóriumban helyezték el.

A szerencsétlenségről a sérültek hozzá
tartozói is értesüllek időközben és azok ké
résére

Adám Lajos professzor műtétet hajtott 
végre az autókatasztrófa áldozatain.

Lebovits és Fischerné bordatörést és agy
rázkódást szenvedlek Az operáció után lé
nyegesen javult az állapotuk, de elörelálha 
lólag jó pár hétig nem hagyhatják el a sza
natóriumot.

ápolónője átutaztak Budapesten, átlép
ték a magyar határt, a vasúti kocsiban 
talán éppen lepihent a brüsszeli gyáros 
fiatal leánya éa aludt, miközben átuta
zott Bérsen és Budapesten. Leánykeres

kedelemről szó sincs

és valakinek fantáziájában született meg 
mindaz, amit ezzel kapcsolatban a Scotland 
Yarddal közöltek.

Miután mindezt a nyomozás megállapí
totta, vasárnap a budapesti rendőrség átira
tot intézett a Scotland Yardhoz s ebben kö
zölte nyomozásának adatait.

■—I »T

Orosz dráma Budapesten:

a cári család kivégzésének 
évfordulóján öngyilkos lett 
egy emigráns gárdatiszt

Vasárnap hajnalban az Aréno-ut és Ist- 
udn-ut sarkánál az egyik pádon eszméletlen 
állapotban lévő idősebb férfi talált a rendőr. 
Élesztgetni próbálta, majd amikor látta, 
hogy nem tér magához, értesítette a mentő
ket. A mentőorvos megvizsgálta az eszmé
letlen férfit és megállapította, hogy öngyil
kosságot követett el,

rézgállccal mérgezte meg magát.
Gyomormosás után rövid időre vissza
nyerte az öngyilkos eszméletét és elmondta 
öngyilkosságának megrenditü előzményeit 
is. Szareilin Vukosin Tódor 57 éves, orosz
országi születésű,

menekült orosz tiszt volt az öngyilkos.
Szibériában született és már fiatal korában 
bekerült a katonasághoz. A tiszti pályára 
készült és minden álma az volt, hogy vala
mikor a cári gárda tagja legyen. Ezt a ter
vét sikerült is elérnie és hosszú ideig szol
gált Szentpéterváron, majd Moszkvában a 
cári ezred kötelékében.

A forradalom és a cári család meg
gyilkolása után vette kezébe a vándor-

FLY-TOX
FLY-TOX ANTIMITE

’WRr fly-tox pob
FLY-TOX INODOR

megöl minden rovart

botot Szareilin Vukosin.
Bejárta fél Európát és kitanulta száműze
tése közben a szabómeslerséget. Már hősi- 
szabb ideje él Budapesten, a Murdnj/í-utca 
32. számú házban van a lakása. Az utóbbi 
időben valósággal buskomorrá lett, bán
totta, hogy szülőföldjére nem térhet vissza, 
azonkívül anyagi viszonyai is egyre rosz- 
szabbodtak.

Szombaton este elment hazulról és elha
tározta, hogy az éjszaka folyamán öngyil
kosságot fog elkövetni.

Már régebben gyűjtögetett különböző 
mérgeket,

azonkívül rézgállcot is, hogy bevegye. A 
szerencsétlen orosz emigráns, akinek álla
pota igen súlyos, még azt is elmondotta, 
hogy azért választotta ezt a napot öngyil
kosságának elkövetésére, mert

most van húsz esztendeje, hogy a cárt, 
akinek ő hűséges katonája volt és csa

ládját lemészárolták.
Az orosz emigránsot a mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

A Scotland Yard és a budapesti 
rendőrség izgalmas nyomozása 

egy gyönyörű fiatal lány után
A budapesti detektívek egész serege na

pokon keresztül lázas izgalommal kutatott, 
nyomozott egy gyönyörű, fiatal angol leány 
után, akiről csak annyit tudóit, hogy ke
resztül utazott Magyarországon, társaságá
ban egy másik nö voll. Meg kellett állapítani: 
merről jött, merre felé ment tovább, ki voll 
a kíséretében? Mindezekre a kérdésekre

a Világhírű Scotland Yard kért feleletet 
és o pesti rendőrség bravusoran gyors, lelki- 
Ismeretes, tehetséges nyomozása napok alatt 
minden kérdésre precíz választ Is adott.

Pár nappal ezelölt átirat érkezeit Lon
donból a Scotland Yardtól a budapesti 
ügyészséghez, főkapitánysághoz és ebben 

rejtélyes leánycsempészés nyomozásá
hoz kért segítséget a világhírű angol 

rendőrség a budapesti hatóságoktól.
Az átirat szerint Angliából a Balkán télé ál
lítólag titokzalos leánykereskedelem folyik. 
A leánykercskedök útjukban érintik Voplfor- 
országot Is. amikor áldozataikat a Balkán 
országokba kisérik. Mindezt egy angol 
hölgy: Miss Beatrice Temple közötte a Scot
land Yarddal s megírta azl is, hogy

legutóbb, amikor Londonból Bécsbe uta
zóit, látta, hogy egy gyönyört! angol Ba
kai leányt egy magas Idősebb nő kísért 
Kelct-Eiirópa leié. A leány eszméletle
nül utazott a vasúti kocsiban, amikor 
Bécwn, Budapesten keresztül áthaladt. 
Jó Ideig ügyelte a klllllnós ulaafkat a 
azt a meggyőződést szerezte, hogy 
leánykereskedök újabb áldozatát ta án 
elkábllották a talán Így viszik ktUIÜldre.

Az angol hölgy felkérte a ScMand Yardot- 
Indítson vizsgálatot s állapíts, meg ki voH a 
feltűnően szép, eszméletlen fiatalMnJ, a 
, bécs—budapesti gyorsvonaton látott, mert 
valószínűleg s leánykereskedök újabb áldó- 
zatáról van szó.

Az angol hölgy bejelentése után a Sco ■ 
fond 1-urd megindítóit, a “
kérte a budapesti nyomozóhatóságokat, le
dnek segítségére a különös, rajtéi,., ügy- 

beA Scotland Yard bejelentése az ügyészség- 

röl a főkapitányságra került, eltol dr. ZsílP 
mond,; Endre rendőrkapitány a detektívek 
”gész seregével megindított, a nyomozást,

amely napok alatt tökéletes eredményre ve
zetett.

A nyomozó detektívek megállapították, 
hogy Bécs felől valóban átlépte a magyar 
határt egy fiatal hány és egy magas, közép

korú, markáns arcú, barnahnju hölgy.

A gyönyörű leány: egy brüsszeli gyáros 
húsz éves, Idegbeteg gyermeke, akii szü
lei Bukarestben élő nagyszülőkhöz küld
tek le s melléje kísérőül Vandross Júlia 
dpoiónői szerződtették. A leány és

AkarAkar O ingyen 
boldog " napot

Olasz
országban

tölteni.

Vegyen részt 
legközelebbi 

rejtvényversenyünkön
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Megoldódott 
a soroksári nádas 
halottjának titka

A soroksári nádas halottjának titkát egy 
hétig tartó nyomozás után kiderítette a 
csendörség.

Pontosun cgv hét elölt történt, hogy a 
soroksári nádasban a Duna partján meztelen 
nö holttestére bukkantak. A csendörség az 
ügyben széleskörű nyomozási indított. Az 
volt a gyanú, hogy

gyilkosság történt.
Vasárnapra

aungl fordulat 

c
következett be a nádasban talált holttest 
ügyében. A csendőri nyomozás megállapí
totta, hogy

a halott Pabllkowszky Béláné, Livfeer 
Ágnes

budapesti varrónő, aki az ó-utca 39. számú 
házban lakott. A szerencsétlen nő idegbajos 
volt. Már több ízben eltűnt lakásáról és csak 
napok, hetek múlva került ismét elő. Ilyen
kor hiába érdeklődlek nála: hol volt, merre 
járt. A kérdésekre nem tudott válaszolni, 
mert nem emlékezett vissza semmire, ami 
eltűnése idején történt vele. Legutóbb julius 
11-ét megelőző héten tűnt el. Minden való
színűség szerint

bolyongásai során került a soroksári 
nádasba éa Innen többé nem tudott ki

jönni.

Testén külsérelmi nyomot sem talált •’ s 
minthogy

bűnesclekmény nem történt,
a csendörség befejezte az ügyben a nyomo
zást.
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A vadorzók meggyilkolták 
a ráckevei vadőrt

Kegyetlen éjszakai gyilkosság n-o < a 
bukkantak vasárnap délelőtt a fő 
zelében, Ráckeve határában.

A makádí erdőség szélén
véres holttestet találtak

a járókelők. Az ügyben a csendőrség ny in
ban nyomozást indított és megállapították, 
hogy a halott Turcsányl Pál. a makádi er
dőség 26 esztendős vadőre volt. Halálát lőtt 
seb okozta.

A gyilkos lövés lágyékán érte ■ szeren
csétlen embert

és a jelek szerint nyomban elvesztette esz
méletét, röviddel utána pedig elvérzett. A 
halál több mint 24 órával ezelőtt következ
hetett be Sz a feltevés, hogy Turcsányi vrd- 
orsókkal találkozott,

tűzharcba keveredett velünk.
Erre enged következtetni nz a körülmény Is, 
hogy Turcsánvi fegyverének mindkét csöve 
ki volt lőve. Valószínűleg

az egyik vadorzó golyója találta el Túr- 
csányll.

A nyomozás folyik tovább n m”’-- • d-
őrző kézrekeritésére.
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Öngyilkosság 

az Angol Parkban 
Az éjszaka nz Angol-parkba hívták ki h 

mentőket, ahol egy fiatal leány öngyilkos
ságot kísérelt meg. A park közönsége az 
éjszakai órákban nrra lett figyelmes, hogy 

egy fiatal Irány a hullámvasiit közelé
ben ájultun fekszik az egyik púdon.

'A mentők eszméletre téritették. Mrgállnpl- 
tollák, hogy Trtibals Erzsébet 19 éves varró
nő aki a Bécsi ut 46 alatt lakik, aszpirinnel 
r'n más méreggel megint'rgezte magát. A fia
tal leány elmondta azt is, hogy a délelőtt 
folyamán mar két varrótűt is bevett öngyil
kosság fél iából, de akkor nem lelt rosszul. 
Ezért határozta el, hogy délután újból ön
gyilkos lesz.

Szerelmi bánatában követte el tettét.
A mentők n /fóluz-kórházba vitték.

— Darányi Ignác szobrának leleplezése. 
Néhai Darányi Ignác, földművelésügyi mi
niszter emlékművét vasárnap délután lep
lezték le Tihanyban. A bensőséges ünnepen 
dr. Strommcr Viktórián tihanyi apátur 
méltatta a néhai miniszter áldozatkész és 
eredményes működését.

— Az Újságírók Szanatórium Egyesüle
tének ktazÜnete. Tekintetes Szerkesztőségi 
Az Újságírók Szanatórium Egyesülete ja
vára julius 9 én rendezett Ujságiró-nap fé
nyes sikerét első sorban természetesen a 
sajtó szives, önzetlen propagandájának kö
szönhetjük. Kötelességünknek tartjuk, hogy 
ezért hálás köszönelünket fejezzük ki és 
nrra kérjük a tekintetes Szerkesztőséget, 
hogy az ujságirótár.v.idalom Iránt mindig ta
pasztalt kollegiális jóindulatát számunkra a 
jövőben is fentartani szíveskedjék.

—- Halálraégelt a halászlében egy kisfiú. 
'Simon János balatonkenesei vincellér busz
hónapos fiacskája magára rántott egy forró 
halászlével telt edényt. A szerencsétlen gye
rek harmadfokú égési sebeket szenvedet és 
mire orvosi segítség érkezett, meghalt.

■— öngyilkosság u balatonfüredi állomá
son. A balatonfüredi vasúti állomáson Nagy 
Károly MÁV altiszt felesége az állomásra 
berobogó vonat elé vetette magát. A le
lassított szerelvényt a vezető még idejében 
lefékezte, azonban a szerencsétlen nsszonv 
még igy is koponyaalapi törést szenvedeti. 
Életveszélyes állapotban vitték a veszprémi 
kórházba. Nagy Károlyné most kísérelte 
meg hetedszer az. öngyilkosságot. Megálla
pították, hogy súlyos idegbaja van és ezért 
akart meghalni.

— Révész Imrét Jelölték Makláry pünpök 
utódjául. Makláry Károly elhunytával meg
üresedett tiszántúli püspöki állásra az espe
res! értekezlet dr. Bévész Imre debreceni 
egyetemi tanárt jelölő. Hévész nem vállalta 
a jelöltséget, mire küldöttség kereste fel s 
kérte, hogy a püspökséget vállalja. Révész 
Imre kijelentette, hogy e hét péntekjéig 
dönt elhatározásáról.

— MEGKEZDTE A GYŐRI SZESZGYÁR 
KISAJÁTÍTÁSÁT AZ ÁLLAM. I Vasárnap 
tizcnöltngu megbízott élén Győrbe érkezeti 
a nagykanizsai helyettes pénzügyigazgaló. 
hogy elkezdje a győri szeszgyár kisnjútitó- 
munkólatnil, a leltár és az értékelés elkészí
tését. Európa egyik legmodernebb gyárát 
szeptember elsején veszi át végleg nz állam 
és lermelvényeit a felállítandó magyar kiró 
lyi szcszjövedék fogjn értékesíteni.

— Külföldiek tanfolyama debreceni nyári 
egyetemen. A debreceni nyári egyelem augusz
tus 1 löl augusztus 18 ia tartó főtanfolyanm 
előtt n mngvar kulhiráJL_i>R,*rtetö tanfolyamul 
rendez olyan külföldiek részére, akik alapos 
mngvnr tanulmányokat akarnak hdytatni. A 
tanfolyam hallgatói megszerzik n magyar ny»> 
niesleii bizonyilványt, amely a magyar nyelv 
külföldön való (nullására jogosít.

— Ilasbamgta lova — sérüléseibe belchnlt. 
Nagy János karcagi gazdálkodót szombaton dél 
illan kocsiluifogás közben cgvlk lova megrágta 
A rúgás a gazda gyomrát és mellét érte és 
mielőtt az on ősi segítség megérkezett, Nagy 
sérüléseibe belehalt.

— Hálálná szerencsétlenség a cséplőgépnél 
Csorvi*  község közelében a cséplőgép vonta
tása közben .súlyos szerencsétlenség történt 
A gép puha talajúi került és elakadt. Kezelője 
ugv akarta a gépet bel véből kimozdítani. hogv 
n vonlatógépet előrehálra rángatta. Hosszú ki- 
sírlelezts után a pén váratlanul nagyot ugrott 
* a nto-dony mnr/'i/or rántotta a cséplőgépet 
A kezelő leugrott n gépről, de társa, Stovec: 
János a mozdony és a cséplőgép káté került. 
ni‘ g pedig olyan szerencsétlenül, hogv a kél 
gép valósággal szétmorzsolta a testét.

— Ilalálragti/oll az autóbusz. egy kőmű
vest. Vasárnap délután n Budnörsi-iilon egy 
28-ns jelzésű autóbusz elütötte A'izs István 
27 éves kőművest A mentők kórházba akar
ták szállítani nz eszméletlen embert, aki 
emuban a mentőautóban meghalt. Megin
dult n vizsgálni, ki felelős n halálos gázo
lásért

— Mthési Síremlék Eichbaumnál, V, Rudolf 
lér S (Margithid).

— Vagyonváltság és adóamnesztia. E 
címmel most hagyta el a sajtót vitéz dr. 
Boronkay István ügyészségi alclnök, dr. Ha
lász Lajos ügvvéd, miniszteri tanácsos és 
dr. Kádár Miklós ügvvéd közös munkája, 
amelv a vagyonváltságra vonatkozó összes 
törvényes intézkedésekre, bevallásokra, jog 
orvoslatokra, adóamnesztiára és a valutáris 
bűncselekmények közkegyelmi intézkedé
sére vonatkozóan tartalmaz adatokat. A 
kétszázoldalas könvv áttekinthető csoporto
sításban közli a: tij törvényt, a végrehajtási 
utasítást és a miniszteri indokolás szövegét. 
A bonyolultabb rendelkezéseket példákkal 
világítja meg. N hasznos, kitűnő szakkönyv 
minden könyvkereskedésben kapható.

— Még nyáron Is tölthet egy kellemes estét a 
..Kulacsban" (Dohány és Miksn-u. sarok), almi 
a zongoránál Seress Rezső, a híres dalköltö és 
zeneszerző, a „Kulacs"-szobában pedig bnngula 
tos cigányzene szórakoztatja a publikumot.

Bombát dobtak a
a Japán-orosz feszültség
Tokió, julius 17. megszállották ezeket a dombokat, ame- _ ■

Végsőkig kiéleződött

Tokló, julius 17.

feszültség a vég- 
a japán kormány 

........................lé-

A japán-szovjetoro*s  
nőkig kiéleződött éa _ _____ ____
Moszkvában ujahb erélyes diplomáciai 1 
péat tett.

A feszültség most már komoly bonyo
dalmakkal fenyeget, 

mert a szovjetorosz kormány nem akar 
válaszolni a Japán kormánynak arra a jegy
zékére, amelyben a Mandzsúria területéhez 
tartozó, Poszjel-öblöt övező dombok szov- 
Jetoroaz megszállása ellen tiltakozott.

Néhány nappal ezelőtt ugyanis a vladl- 
vosztoki orosz kormányzóság határvidékéről

lyeken földalatti betonállásokat építet
tek ki.

A dombvidéknek rendkívüli hadászati je
lentősége van, mert Itt vezet keresztül a 
mandzsu császárság legfontosabb vasut- 
vonala. A azovjetkormánv az eddigi japán 
tiltakozóitokra nem felelt s ezért kénysze
rült most ajnpán kormány arra, hogy

újabb demarsot tegyen Moszkvában.
A japán jegyzék bizonyítékokat sorol fel, 
hogy a Csangkufeng-hegy, amelyet a szov- 
jetorokz katonák megszálltak, a mandzsu 
császárság területéhez tartozik. A tokiói 
kormány erélyes hangú jegyzékében sürgetiKormány erélyes hangú jegyzékéi 

csapatok jöttek át mandzsu területre és I a szovjetorosz kormány válaszát.

Colijn holland miniszter elnököt 
Debrecenben disztoktorrá avatják

Debrecen, julius 17.
Eddig már több, mint háromszáz külföldi 

egyetem és tudományos intézet jelentette be, 
hogy kiküldöttel képviselteti magát a debre
ceni ősi református kollégium fennállásá
nak négy évszázados jubileumi ünnepségein. 
Az október elején tartandó ünnepségeken 
nemcsak Európából, hanem

Amerikából, Ázsiából és Afrikából la 
érkeznek küldöttek.

A külföldi egyetemek rokonszenvük és 
együttérzésük jeléiül egymásután küldik a 
szebbnél-szebb ajándékokat, amelyek közül 
kimagaslik Skócia egyik legrégibb egyetemé-
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— Pályázati hirdetmény tanárjelölteknek. 
A felsőkereskedelmi iskolai tanárjelöltek kollé
giuma pályázatot hirdet férfi tanárjelöltek ré
szére kollégiumi helyért. A kérvényeket augusz
tus 15-ig a gazdasági szaktanárképző Intézet 
igazgató tanácsához (IV., Szerb-utca 23.) postán 
kell beküldeni, a tanulmányi okmányokkal.

— n. leggazdagabb csehszlovák bankár
család eladta szénbányáit. Prágából jelentik: 
Csehszlovákia legtőkeerősebb magánbankár- 
családja, a PcfíchcAr-család a birtokában 
levő északcsehországi és brüxi szénbányák 
részvényeit átadta egy prágai bankkonzor
ciumnak, amely 3 prágai nagybankból, a 
Zsivnoból, a Beikéből és a zUtiionból áll. A 
Petschck-csnl&ő nemrég vonult ki német
országi barnaszénbányaérdekellségéből is.

— Gycrmekparallzls-megbetegedés Debrecen
ben. Partba Edit háromcsztendős deberecni 
leányka szüleivel n Mátrában nyaralt. Itt meg 
betegedett, Debrecenbe szállították s megálla
pították. hogy gyermekparalizise van. A ható
ságok megtették a szükséges Intézkedéseket, 
hogy

Az Alföldön melegebb lesz 
a Dunántúl csökken a hőség

nek, a st. adrewsi egyetemnek gyönyörűen 
kiállított, művészies, latinnyelvü oklevele, 
amely különösen érdekes magyar vonatko
zásai miatt. A diploma Margarétára, a skó
tok királynőjére hivatkozik, aki „kegyessége 
miatt örök emlékezetben marad a skótok
nál, ama keresztényi szeretete folytán, ame
lyet a magyarok István királyának udvará
ban oly kiválóan gyakorolt." Az érdekes 
külföldi látogatók sorában lesz

Colljn holland minisziervlnök, akit a 
kollégium tiszteletbeli doktorrá avat.

Colijnnal együtt 500 presbiter érkezik Hol
landiából.

— COLUMBIA KILÉPETT A NÉPSZÖ
VETSÉGBŐL. A Népszövetséget újból ott
hagyja egy latin-amerikai állam. Columbia 
fővárosából, Bogotából érkező jelentés sze
rint a délamerikai köztársaság külügymi
nisztere bejelentette, hogy Columbia kilép 
a Népszövetségből, mert ugy látja, hogy a 
Népszövetség elsősorban európai ügyekkel 
foglalkozó intézmény és Columbia érdekei
vel nem egyeztethető össze, hogy továbbra 
is tagja maradjon ennek az intézménynek.

— Szabályozzák a Marcalt. A Győrön, 
Veszprémen és Vasvár megyén át folyó Mar- 
cal-folyó zsbaályozását a jövő héten elkez
dik. A kérdésben szombaton hozta meg ez- 
iránvu döntését a földművelésügyi minisz
térium. A folyó árterületével mintegy száz
ezer kisgazda megélhetését veszélyeztette 
évente és most hat év alatt befejeződő sza
bályozási munkálatokkal ez a veszély elhá
rul. A költség háromszázezer pengő, amely- 

• bői százötvenezert az állam és százötvenez- 
n gyermek hozzátartozóit elkülönítsék. I rét a vármegyék viselnek.

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
A Nyugaleurópát elárasztó hűvösebb levegő lassan 

Vasárnap reggelre már elérte hazánk nyugati halárát és 
egerszeg, Szentgotthárd vidékén kisebb zivatarokat okozott. •

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen 28, Balatonbogláron 23, 
Balatonfűreden 25, Siófokon és Balatonkenesén 22 fok volt.

A Duna vizhőmérséklete Budapesten 20 fok volt.
Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 31 Celsius fok, a tengerszlntre 

átszámilott légnyomás 763 milliméter, gyengén sülyedő irányzatú.
Várható időjárás a következő huszonnégy órára:

Mérsékelt északnyugati-, északi szél. Többlielyen, főleg a Tisza vonalától 
nyugatra, zivatar. A hőmérséklet az Alfiildön tovább emelkedik, a Dunáiul 

esak keveset csökken.

előre.kelet felé nyomul 
Sopron, Szombathely, Zala-

— Autónak hajtott n kerékpáros. Boriik Mi
hály nyíregyházai gazdálkodó a monori ország
úton kerékpárjával nekihajtolt egv autónak.
I ezuhnnt az úttestre és koponyaalap! törést 
szenvedett. A mentők életveszélyes állapotban 
a .Szent István-kórházba vitték.

— Gycrmckbalcsef. Sági Lajos 6 éves fiúcska 
Rákospalotán, a Bocsknv utcában felkéredzke- 
•lelt Juhász Ágoston fuvaros kocsijára. Egy 
kanyarodénál leesett a kocsiról, a kerekek alá 
került, amelyek a jobbiábát szétroncsollák. 
Súlyos úllnpotban vitték kórházba.

— A miskolci Koronn-szálloda újból üzem
ben. Miskolc városának nagy eseménye, hogy a 
jóhirü Koronn-szálloda üzemét világvárosi ní
vóra emelve és a inödern követelményeknek 
megfelelően átalakítva megnyitotta. A szálloda, 
étterem és kávéház vezetését a lillafüredi Lllln- 
szálloda évtizedig volt bérlői nagy anyagi áldo
zattal és szakszerű hozzáértéssel, a népszerű 
Janits testvérek vették át. Janits testvérek neve 
garancia, hogv n Korona szálloda továbbra is 
nz ország első vendéglátó üzeme és Miskolc 
idegenforgalmának a legvonzóbb ereje lesz.

Belfast, julius 17. |

A vasárnapra virradó éjszaka, közvetle
nül éjfél után Belfast üzleti negyedében 

bombamerényletet követtek el a Dally I
Mail belfasti szerkesztőségi helyiségei #

ellen.
Az utcáranéző kirakatokat szétrombolt*  
robbanás ereje és a belső berendezésben 
súlyos károkat okozott. Emberéletben *

a

bombarobbanás nem okozott kárt.
A bombát egy száguldó automobilból 

dobták az épületre.
A merénylet nyilván ír nacionalisták bosz- 
szuja a lap magatartása miatt. A rendőrségi 
vizsgálat azonnal megindult, mindeddig 
azonban semmiféle támpontra nem akad
tak, amiből a merénylet tetteseinek kilétére 
következtetni lehetne.

— A székesfehérvári volt háziezred ün
neplése. Vasárnap tartotta ezrednapját Szé-

• kesfehérvár volt házlezrede, a 17. honvéd
gyalogezred. Délelőtt a Városház-téren fel
állított oltárnál tábori misét mondott Sándy

i János hitoktató, az ezred volt ezredlelkésze. 
> Mise után az ezrednappal kapcsolatban
• tartotta a hadirokkant szövetség fejérmegyei
• csoportja zászlószentelési ünnepségét. Ez-
■ után a közönség a Dichy ligetben levő 17-es
• honvéd-emlékműhöz vonult, ahol vités
• Tóth Béla tábornok nyitotta meg az ünnep-
■ séget. József királyi herceg mondotta el ez-
• után ünnepi beszédét.

— Gyilkolt a hőség. Mihály János hetvenhat
éves mályinkai gazda vasárnap reggel temp
lomba Indult. Útközben összeesett és meghalt. 
A nagy melegben napszurás ölte meg.

— Megnyitották az első nagykanizsai re- 
pülőklállltást. Krátky István dr. polgármes
ter megnyitotta az első nagykanizsai repülő- 
kiállitást. Bemutatásra került a nagykani
zsai tornaegylet repülőszakosztályának a na
pokban érkezett motornélküli repülőgépe.

*— A Franco-kormány kitüntette Göringet 
és Cianot. A Franco tábornok elnökletével 
megtartott minisztertanács több külföldi ál
lamférfinak adományozott magas spanyol 
kitüntetéseket. Gőring porosz miniszterelnö
köt a vörös nyilrend parancsnoki keresztjé
vel és nyakláncával tüntettek ki, mig Ciano 
gróf olasz külügyminiszternek a katolikus 
Izabella-rend lovagi címét adományozták.

— Karcagon rendezik a X.-ik jubilárls 
Nagykun viadalt. Augusztus 7—14 között 
Karcagon rendezik meg a X.-ik jubiláns 
Nagykunviadalt. Ugyancsak augusztus 20— 
21-én Karcagon tartják meg a Kiskun-Nagy
kun viadalt.

— Geist Gáspár a békési mezőgazdasági 
bizottság uj elnöke. Békés vármegye mező
gazdasági bizottsága elnökéül Gelst Gáspár 
dr.-t választotta meg.

— Utcai támadások. Kása István kőmives- 
mcster 52 éves feleségét a Dob utca 32. számú 
ház. előtt állítólag egyik haragosa megleste és 
fejbevágta. Az asszony fejsérülését a mentők 
kötözték be, azután lakására vitték. Támadója 
ellen a rendőrség megindította az eljárást. — 
Kovács József 32 éves kocsist, amikor az éj- 
szaka hazafelé tartott, az üteg-utca 8. szám 
előtt ismeretlen tettes megtámadta és nyakba 
szúrta. A mentők a Rókus-kórházba vitték. 
A sznrkálót keresi ■ rendőrség.

— A ni. kir. osztályaorsjáték IV. osztályá
nak húzása holnap, kedden kezdődik. Fi
gyelmeztetjük a résztvevőket, hogy a meg
újítási betét: ‘/s = 3.50, % = 7, »/, = 14, 
‘/t = 28 pengő és az előirt 30 fillér költ
ségáltalány a húzás előtt megfizetendő, el
lenesetben a nyereményre való igény meg
szűnik. A nyerési esélyek osztályról osz
tályra emelkednek.
. .7“ ,Fdkérér ■ világháborúban szolgálatot 
teljesített önkéntes ápolónőkhöz. A Magyar 
Vöröskereszt Egylet a bajtársi szellem ápolása 
érdekében a Vöröskereszt keretén belül szer
vezetbe kívánja tömöríteni azokat az önkéntes 
ápolónőket, akik a világháború alatt a mögöt
tes országrészekben vagy mint tábori ápoló
nők működlek. A Magyar Vöröskereszt Egylet 
országos ápolónői főnökasszonya, báró Apor 
Gizella ezúton is felkéri az érdekelteket, hogy 
akár személyesen, akár levélben — lehetőleg 
okmányaikkal felszerelve — a Magyar Vörös
kereszt Egylet ápolónői szakosztályában (Bu
dapest. Vili, Baross ucca 15, I. em.) jelent- 
kezni szíveskedjenek. Jelentkezési idő hétköz
napokon, szombatot kivéve. 11—13 óráig.

— A Fővárosi Közmunkák Tanácsa átköltö
zött uj helyiségébe. A Fővárosi Közmunkák’ Ta
nácsának hivatala már átköltözött uj szék
házába, ugv, hogy 1938 julius 11-ik napjától 
kezdve működését uj székházában (VII. Madách, 
tér) folytatja.

— Hideg nyári ételek, gyümölcsbefőttek 
készítését tanítják most az Elektromos Művek 
Honvéd ucca 22. szám alatti főzőiskolájában 
htt on, csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 
órai kezdettel. A 4ó gazdasszony ingyenes gya
korlati előadás keretében ismerheti meg a vil- 
'nn.'h’* 1’1,”«‘krén.v- és villanytűzhelynek nemcsak 
tí ’ Jt |e,pn,ö”W‘. de azt is. miként
rn.e ín Ón; gV?mn hide« n>’ári é,d«ke» 
^parfail) süteményeket, rétest és más űnomsá«
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1. Bulla Elma személyes kérdésken
SIETVE BOCSÁTOM EI.0BE. „f„, lar. 

tczlk a címhez e: a ki, eflML Ut „ „ti 
felmerül ama súlyos és sorsdöntő probléma 
ua"or\° '<*<!*  szereplő' kedves, fiatal nai
vat a Vígszínház szerzödteti-e, vagy útilaput 

t igazgatóság ugy is, mint
erkölcsi testület eddig azon az állás
ponton volt, hogy a művésznő (Blankica) 
„viselkedése és modora nem áll arányban a 
színházban elfoglalt pozíciójával." Lehet, 
hogy a fiatal naiva azóta megkomolyodott, 
lehet, hogy az igazgatóság is revideálta ál
láspontját, de e kis pletykatengerré dagadt 
epizódocskáról eszembe jut a m á sik v é y- 
I c t: a szerény, kedves és természetes, visz- 
szavonultságában is közvetlenül úri terem
tés: Bulla Elma, akinek tulszerény és 
életnívójában annyira igénytelen viselke
dése „valóban nem áll arányban a színház
ban elfoglalt nagyhatalmi pozíciójával". 
Bocsássa meg nekem Bulla Elma, hogy 
e két véglet szembeállításával talán akarata 
ellenére is ráirányítottam a nyilvánosság re
flektorát, de amikor meghívott a vasárnap 
délelőtti aperitifre, amikor komoly, meg
bízható, nagy bútorok között ott ültem, 
szemben ezzel a festctlenarcu, fehérruhás, 
aranyos úrasszonnyal, ez a mérhetetlen 
ellentét jutott eszembe. Most jött haza Po
zsonyból, szülővárosából ,ahol nemrég sze
repelt. Holnap lesz kétéves házassági év
fordulója, s holnapután mennek Nagy 
Endre dr. úrral nyaralni — mondjuk ismét 
nászutra. Boldogság ragyog a szemében, 
megnyugtató és felemelő, hogy igy is, 
lehet ...

— AMIKOR PESTRE JÖTTEM — kezd 
beszélni — még erősen tartottam azt az el
elvet, hogy a színésznő csak este 8—11-ig 
szerepeljen. Jól emlékszem, milyen szörnyű 
dühbe gurultam, amikor Pesten először ke
resett fel újságíró, s akár hiszi, akár nem, 
ez volt az első kérdése hozzám: „A m ü- 
vésznő forró, vagy langyos für
dőt használ? Felháborodottan vála
szoltam: és ha páldául Bergner egyáltalá
ban nem fürdik, akkor nem színésznő? 
Természetesen ez csak egyik markáns össze
tevője annak az eredménynek, amely az 
évek során kialakult bennem: a színésznő 
magánélete és művészete között itt nálunk 
már nem lehet éles vonalat huzni. Az el
múlt héten például ön kifejtette a sztár
gázsikkal kapcsolatos álláspontját. Akkor 
még Pozsonyban vendégszerepeltem és töb
ben jöttek hozzám azzal, hogy mi az, mi 
történik a művésznővel Pesten? Mikor pe
dig hazajöttem, legalább negyven telefonom 
volt: jó és rossz barátok gúnyosan és részt
vevőén érdeklődtek, mi van itt körülöttem? 
Pedig én igazán nem törődöm a gázsival.

— SZEMÉLYES KÉRDÉSBEN SZERET
NÉK FELSZÓLALNI most én is és elmon
dani, hogy számomra nem a gázsi a fontos, 
hanem a szerep. Tavalyi a szerepek körül 
voltak bajok, sohasem a gázsi körül, bár a 
megállapított száz estén felül jóval többet 
teljesítettem.. Voltam már nagyon boldog, 
amikor esti húsz pengőért játszottam a 
Vallomást, nos és voltam nagyon boldogta
lan, amikor... Mert mire is kell nekem a 
pénz? Csendes, igénytelen életet élek és 
még sincs sohasem pénzem. A jövő szezon
ra vonatkozóan még nem tárgyaltam a Vig- 
színházzal, de kijelentem azt, hogy ha a 
szerződés aláírásáról lesz szó, akkor elő
ször a szerepeket szeretném megis
merni és azután a gázsiblankcttát. Ha feb
ruárig nem játszom, az se baj, ha tovább, 
az se, de amikor játszom, akkor szivem és 
lelkem szerint való legyen a dolog. Ez az 
egyetlen kívánságom, semmi más nem ér
dekel ebben a kérdésben. Talán nem is ra
gaszkodom egy színházhoz, mindig ott sze
retnék játszani, ahol kellek és ahol feladat 
vár rám. A magas gázsira való megjegyzé
sem, általános: a n a g y gázsiban e d- 
dig garanciát láttama jó szerep
re Ha a színház nagy összeget fizet egy 
színésznőnek, akkor logikusan reméli, hogy 
ezt a gázsit ki kell érdemelni és a színház 
nagy gondot fordít arra, hogy megfelelő 
darabokkal és szerepekkel támassza alá 
nagy kiadását. Mert hát ugy-e, jelentéktelen 
dologért nem érdemes fizetni? Ezt remél
tem a múltban és remélem a jövőben is, 
bár nem titkolom, kissé csalódtam a logi
kában ...

ARANYOS AZ, amit szülővárosáról: Po
zsonytól mesél, ahol először vendégszere
pelt mint beérkezett nagy színésznő._

__ Mentem az utcán boldog örömmel, 
hogy ismét Pozsonyban lehetek, ahol kis
lány voltam és nem tagadom, némi büszke
séggel néztem a plakátokat, hiszen elértem 
szivem vágyát: s z ü l ő v d r o s o m b a n 
hirdetnek nagy belükkel. Léptcn-nyomon 
természetesen ismerősökkel találkoztam, 
akik közül nem egy megkérdezte: „Hát mit 

csinált, mi lett magából l:is Elma?" Ami
kor elmondtam, hogy színésznő lettem, hi
tetlenül csóválták a fejüket. Na, na, mondta 
az egyik, a másik pedig: ,,Emlékszik rá, 
amikor a sportpályán tejcsokoládét kapott 
tőlem?" Voltak, akik jóakaratulag vereget
ték meg a váltamat: „Na, persze, természe
tesen elmegyünk, megnézzük este". Udva
riasan mosolyogtak: „Hát megtesszük érte." 
Először én is nevettem a dolgon, azután 
ijedten néztem körül: — Uram-lsten, hát 
csak ennyi, amit elértem?! Természetesen 
meglátogatlak a pozsonyi hírlapírók is, 
előre örültem, na most megmondhatom a 
hazaiaknak, hogy valamit mégiscsak csinál
tam! Az urak körülültek, de a második
percben valaki bedobta a mondatot: „Hát 
az semmi, tudja, milyen kitűnő ember a 
fivére, a tenniszbajnok?" Ezután velem 
senki sem törődött, mindenkinek volt egy 
jó története a fivéremről, akit valóban na
gyon szeretnek Pozsonyban. Na, látja — 
fejezi be nevetve —, hogy szétpukkadt az 
a gyerekálom, amikor Pozsonyból elindul
tam: na, majd megmutatom!

(Sietve bucsuzkodunk, megkérdem, hova

Súlyos baleset történt Jávor Pálék 
vacsoráján, ahol a színművész feleségének 

felgyógyulását ünnepelték
A baj sohasem jár egyedül — tartja a 

régi közmondás — és ez igazolni látszik a 
kártyások szériaelméletét is. Emlékezetes 
az az autóbaleset, amely alkalommal Jávor 
Pálné és Rátkai Mártonná szenvedtek súlyos 
sérüléseket. Ugyanaz nap este Jávor Pált 
érte szerencsére könnyebb kimenetelű autó
baleset és most, amikor az egyik este Jávor 
Pálné a szanatóriumból való eltávozás örö
mére baráti körben vacsorát adott a Kék- 
golvó-utcai lakásán, szintén súlyos baleset 
történt. A társaság emelkedett hangulatban 
maradt együtt a hajnali órákig, amikor 
vor Pált kezdték ugratni barátai.

— Mit beszéllek, — legyintett Jávor
— olyan józan vagyok, hogy

felmásznék erre a táviróoszlopra Is
— mondotta és az egyik Kékgolyó-utcai,

Já-

Pál

Nyolcvanötödik
évforduló

Roger D e s o r-
Issay l)o b r o- 

orosz karmester

Legelső zenekari együttesünk, a Filhar
móniai Társaság, alapításának és műkö
désének nyolcvanötödik évfordulója al
kalmából a zenei ünnepségek egész sorozatát 
tervezi az eljövendő jövő esztendei zenei sze
zonra. A társaság vezetősége, élén 1) oh n á n y i 
Ernő karnaggyal, most állította össze hatalmas 
müsortervezetét és egyúttal akként intézkedett, 
hogy hangversenyeit ezentúl a sa fát rende
zésében látja ell

A jövő évi szezónban kettős bérleti, H—16 
hangverseny megtartását tervezi a társaság, 
melyeken D o Ii n á n y i Ernőn kivül Willem 
Mengelberg, Wllhelm F u r t tv d n g I e r, 
a világhíres hollandus, illetve német karmeste
rek, Ansermet Ernő, a svájciak reprezen
táns dirigense, Rétim Károly dr., a drezdai 
operaház főzenelgazgatója, Vittorio G ui, a ki
tűnő olasz orkeszlermflvész, n~— n -----
miére francia dirigens és 
v e n, a nálunk közkedvelt 
vezényelnek.

A közreműködő vendégművészek sorában 
Róbert C a s s a d e us francia pianista, Pablo 
Casals, a világhírű spanyol gordonkamű
vész, Ida Hőndel, a Ii éves német hegedű
művésznő és Takács Jenő, a külföldön élő 
magyar zongoraművész látogatnak el hozzánk. 
Tárgyalások folynak még Mfíller Máriával, 
a világhírű kamaraénekcsnővel is vendégsze
replése érdekében.

A hazai nagy mesterek közül R a rt ó k Béla 
október Sí-én, a Filharmóniai Társaság hang
versenyén mutatja be legújabb kélzongorás 
kompozícióját.

A vendégművészek kizárólagossági jogot ad
tak filharmónikusalnknak, mellyel kötelezték 
magukat, hogy a jövő évadban csakis az ő 
hangversenyeiken lépnek fel. Filharmóniku- 
saink vendégül látnak két teljes zenekari 
együttest is, amennyiben a bécsi f il har
móniával és a római Augosteo-val 
is sikerült megállapodnlok. S. S.

áLLATKERT este 8P órakor

T

GYENGE ANNA és 
HELGE ROSWAENGE 

felléptével

R O U B A D U R

megy? A szakácsné esküvőjére. Ott it ebé
del férjével együtt. Ki veszi el a sza
kácsnőt? Díszletező a Pesti Színházból. 
Színházi dolog ...)

2. Igaz történet egy
hollywoodi magyar sztárról

VIGASZTALÓ, hóm Ilyet (> tehet hallani, 
azért sietve adom tovább. Évekkel ezelőtt 
egy fiatal magyar színésznőt hosszú és me
leg barátság kötött egy ismert bécsi nagy
iparoshoz, aki — ezt nem lehet tagadni — 
rendkívül súlyos pénzeket költött a fiatal 

, színésznő kiképzésére, portálására, érvé
nyesülésére. A színésznő és a nagyiparos 
utjai elszakadtak, a nagyiparos számára 
megrendítvén súlyos volt a szakítás ténye. 
A színésznő Hollywoodba került, ahol nagy 
karriert jósolnak neki, de máris jelentős 
pozíciót vívott ki magának a film főváro
sában. A nagyiparost az Anschluss Bécsben 
érte. Kifogásolnivalót talállak viselkedésé
ben, internálótáborba került, közben vál
lalatai összeomlottak. Mikor ügyét 
tisztázták és szabadlábra került, alig maradt 
valamije. Egy közös Ismerősük levelet irt 
a hollywoodi színésznőnek, hogy próbáljon 
segíteni régi tisztelőjén. Kábelben jött a 
válasz a színésznőtől. Az amerikai letelepe
déshez szükséges kauciót letette, New-York- 
ban kitűnő állás várja. A volt nagyiparos 
már utazik és uj életet kezd az előbbi rom
jain. A szív és a női hála története pedig 
olyan ritka..,

nyolc méter magas póznára mutatott. Bár 
a társaság igyekezett visszatartani Jávort a 
vakmerő akrobatamutatványától, mégis töb
ben kimentek az utcára, ahol a művész vité
zül teljesítette a nehéz póznamászást. A tár
saság ismét visszatéri a lakásba, amikor

hatalmas csattanáéra és segélykiáltásra
lettek figyelmesek. Kirohantak nz utcára, 
ahol az egyik vendég, egv társaságbeli fia
talember már eszméletlenül hevert az utcai 
pózna alatt. Mint később kiderült, utánozni 
akarta Jávor Pál merész artistamutatványát, 
közben pedig

leesett, súlyos agyrázkódást szenvedett 
és karját törte.

A mentők szanatóriumba szállították, 
pota súlyos, de javuló tendenciájú.

Álla-

Színházi Hét
Az Anschluss következtében több tekintélyes 

külképviselet feloszlatta expozituróját Bécsben. 
így többek között egy magyar érdekeltségű, 
nagyobb színházi iroda is likvidálta bécsi Iro
dáját. Miután azonban a német színházi fron
ton nagy érdeklődés mutatkozik magyar művé
szeti alkotások iránt, egy uj Iroda létesítéséről 
folytat most tárgyalásokat Budapesten. Arról 
van szó, hogy Muráli Lili testvérbátyja, dr. 
Murdtl György ügyvéd bevonásával egy uj szili- . 
házi irodát hívnak életre.

♦ .
FEDÁK SÁRI is csak egyszer egy évben áll 

a fllmfclvcvőgép elé. Hétfőn kezdik forgatni 
Ljházy: „Erik a buzakalász" cimíi Hímjét a 
filmirodában. NŐI főszereplő: Fed ll k Sári, 
■kinek filmbeli gyermekeit Egry Mária és 
Szllassy I^ászló játsszák. Egy angol lord 
szerepére G ó t h Sándort szerződtették, az ő 
leánya viszont Erdélyi Miéi lesz a filmen. 
Mály Gerő és Perényl László Is vezető szere
pet Játszanak az uj Fedák-fllmben, amelyet 
Gál Ernő produkciójában Gaál Béla rendezi.

★

BÁRSONY RÓZSI kedden érkezik haza 
Londonból s néhánynapl pesti pihenő után 
Abbáziába utazik, ahol eljátssza a szabad
téri játékok során szinrekerülő ,,3:1 a sze
relem javára" operett női főszerepét.

★

A FOXFIf.MGYÁR hétfőn kezdi meg szak
mai bemutatója sorát. A Jövőszezon hat filmjét 
pergették le a szakmai közönség előtt. A fil
mek feletti bírálatunkat • Jövő héten el
mondjuk.

★

A főszerepben: Ráday Imre. Az. uj szezon 
egyik filmjében sem szerepel Ráday Imre, 
aki a magyar filmgyártás egyik legnépsze
rűbb sztárja s aki hónapok óta nem állott 
felvevőgép előtt. Ráday Imre a legközelebbi 
napokban megkezdi első idei filmje forgatá
sát, „A hölgy egy kitté bogarat" cimü, Asz- 
lányi-vígjáték kerül műterembe. Az ameri
kai izü ötletekkel zsúfolt filmet fíátonyi 
Ákos rendezi, a művészi vezetést Vajda 
László vállalta. Az u) llamza-Objekliv film 
,női főszereplője Tolnay Klári lesz.

SZEGED
A

Szabadtéri Játékok
VÁROSA

Ellentét 
a szegedi és margitszigeti 

szabadtéri játékok között
Budapest és Szeged között még áprilisban 

megállapodás jött létre, hogy a Margitszigetei 
létesülő szabad színpad produkciója nem fogj.! 
keresztezni Szeged előadásait Az az értekez
let, amely n kereskedelmi minisztériumban le
folyt és amelyen résziveit Bessenyeii Zénó, a 
Közmunkatanács elnöke és dr. Pálfy József 
szegedi polgármester, állítólag mcgallapodlak 
abban, hogy a szigeti szabad színpad

csak Julius közepéig tart előadásokat, 
hogy ezzel ne zavarja a julius 23-án kezdődő 
szegedi szabadtéri játékok iránti érdeklődést, 
A margitszigeti szabad szinpad azonban várat
lanul újra műsorra tűzte a „Szentivánéji álom" 
előadásait, sőt a másutt elfoglalt Szeleczky 
Zita helyett Titánia szerepére

Szabó Klárit szerződtette,
elmúlt évben a Royal-szinházban 

fc). A feltűnően szép, fiatal szi- 
szerepét. Dr. Pdlfy Jó- 

„Szentivánéji 
ellen
Bes.senyey

aki az elmúlt évben a 
lépett fel. A feltűnően 
nésznő már próbálja ii 
zsef szegedi polgármester n 
álom" előadásai meghosszabbítása

tiltakozó táviratot Intézett
Zénóhoz,

a Közmunkatanács elnökéhez és 
azokra a súlyos kulturális áldozatokra, 
lyckcl Szege.1 évek óta .
rcj»é, ha a atf|e|i szinpad rsak később, a sz.e 
gedi játékok lefolyása után folytatná előadás 
sorozatát.

A margitszigeti szabadtéri színház igazgató 
sága ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy semmi 
féle megállapodásról nem tud és a „Szentivan 
éji álom" e héten pénteken, szombaton és va 
sárnap feltétlenül szilire kerül a Szigeten.

hivatkozott 
ame- 

vállal. Szeged azt sze-

A dzsungelek rémei 
a cirkuszban

A dzsungelek titokzatos világának rettegés
teljes mivoltából adnak Ízelítőt azok a hatal
mas bengáli tigrisek, amelyek most Budapest 
szenzációjaképpen n Fényes-cirkuszban lépnek 
fel, délutánonként és esténként. Gyönyörű pél
dányok ezek n villogófogu. lomha járású, nc.él- 
izmu fcncvadak. Az. őse: lő rugalmassága, ke 
gyeden vadsága érződik izmuk minden moz
dulatán és döbbenetesen villogó szemGkl>ő| ki 
lehet olvasni azt a félelmetes erőt, amely az 
őserdők rémévé teszi őket. Es imc, az emberi 
akaraterő mégis győzedelmeskedik felettük Az

Idomltá.s csodájának
lehet elkönyvelni, hogy nz a 28 éves, filmszí
nésznek is beillő, karcsú fiatalember, Trubka 
kapitány ezekkel az élctvcszcdclmcs állatokkal 
milyen könnyedén, csak egyetlen korbács segít
ségével, milyen mutatványokat tud végeztetni. 
Ez a csodálatos mutatvány, amely

minden túlzás nélkül világszenzáció,
a maga nemében I’áiist két éven át bűvöletben 
tartotta, így érthető, hogy Budapest is erről 
beszél.

I

ÉS
K.F.T.?

Korlátlan vidámságot! 
Korlátlan humort!

Korlátlan szórakozást!

ALICE FAYE
Marjorle Wenver, Joan 
Davis, Anthony Martin, 

.llniniy Durante
pompás zenés vigjátéka
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Szenzációs személyi és elvi 
változások előtt áll a sport 
Kelemen Kornél dr. a lemondás gondolatával foglalkozik 
Szervezeti változás a legfelsőbb sportvezetőségben

Rendkívül izgalmas weekendje volt a 
magyar sportéletnek, mert a sport vezető 
tényezői olyan érdekes személyi és elvi szen
zációkról tudlak, amilyenre

évtizedek óta példa nem volt.
A készülő események hordcrejéről fogalmat 
alkothatunk, ha tudjuk, hogy több sportág 
vezetői szakították meg nyári szabadságukat 
és jöttek a fővárosba. Alábbi riportpaink- 
bán részletesen beszámolunk a nyári sport
szenzációkról, amelyek két vonalban ágaz
nak el:

személyileg arról voll szó, hogy Kele
men Kornél dr., nz OTT elnöke távozik 
a legfelsőbb sportszerv éléről, elvileg pe
dig arról, hogy bizonyos sportágak, 
amelyek tömegekre hatnak, a közokta
tásügyi minisztérium hatásköre alól a 
miniszterelnökség hatáskörébe kerülné- 

nénck.
Elsőnek a Hétfői Napló értesült arról, 

hogy a sportélet beavatott vezetői szerint
Kelemen Kornél dr. közeli lemondásá

val kell számolni.
Ebben a kérdésben a legbizonyosabbat1 
maga n népszerű elnök mondhatta volna s 
csak az ő nyilatkozata dönthette el. hogv 
mennyiben felelnek meg a valóságnak ezek 
a nagy feltűnést kellő hírek. Fölkerestük

Kelemen Kornél dr. lakását és ilt azt az ér
tesülést szereztük, hogy még péntekéi) dél
után titkára kíséretében autóra ült és el
hagyta a fővárost. Semmiféle közelebbi 
támpont nem maradt arra, hogy az elnök 
a weekendet hol tölti. Először választókerü
letét, Kunszentmiklóst kerestük fel telefo
non, ahonnan azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy az elnök valóban olt járt, de ismeret
len helyre máris továbbutazott. Újabb nyo- 
mosómiinka következett, amelynek során 
megtudtuk azt, hogy Kelemen Kornél dr. 
édesanyja Balatonfiireden tölti a nyarat. 
Valószínűnek tartottuk, hogy

a népszerű elnök meglátogatja édesany
ját

és ezért szombaton délután telefonon föl
hívtuk Balalonfűrcd fürdőigazgatóságát. In
nen azután megerősítették, hogy jól számí
tottunk: Kelemen Kornél szombaton délután 
megérkezett! Az értesítést követően a Hétfői 
Napló egyik munkatársa azonnal vonatra 
ült és még éjjel megérkezett Balatonfüredre. 
Az éjféli órákban Kelemen Kornél és tár
sasága még ébren tartózkodott és

szívesen fogadta a Hétfői Napló munka
társát, hogy nyilatkozatot adjon az oly 
nagy feltűnést keltő híresztelésekről.

A rendkívül érdekes beszélgetést az 
biakban közöljük.

aláb-

Kelemen Kornél dr.:
„Még nem mondtam le, de...“

linlatonfilrcd, julius 17.
A Grand llolel kerti éttermében vacsorák őr

ben találtuk meg Kelemen Kornél dr. t, az. OTT 
illusztris elnökét. Szcmmelláthatóan örült a 
Hétfői Napló munkatársa látogatásának. Rövid 
beszélgetés során elmondta, hogy kedélyesen 
tölti nyári szabadságának első napjait. Moso
lyogva. jókedvűen dúdolja a cigányzene méla- 
bús dallamait s < sak akkor szomorodik cl, 
amikor munkatársunk mellének szegzi az első 
kérdést:

— Budapesten az a hir terjedt el. hogy ai 
elnök ur rövidesen lemond. Ali igaz az állító
lagos clnökválságról?

— Jelen pillanatban még semmi!
— Miért hangsúlyozza elnök ur, hogy „még""
— Azért, mert esetleg...
_  Szóval a szállongó hiteknek van valami 

alapjuk?
— Olyan dolog ez, amiről egyelőre nem sze

retnék érdemben nyilatkozni. De majd eljön 
annak is uz Ideje.

— Tehát elnökválságról nincs szó?
— Ilyen értelemben nincs, de lény nz, 

nem kis mértékben elkedvetlenedtem, 
régi tervem, hogy lemondok az

ennek a nagyszerű tervnek gyakorlati megva
lósítása. Már 12 hete elmúlt, hogy nz iparügyi 
miniszter és n kultuszminiszter állni delegált 
sportcsarnok-bizottságnál van az ügy, amely
nek tudvalevőén Irsay László, a Közmunkák

Tanácsának alelnöke a feje. A régi Lóverseny
teret a székesfőváros kijelölte és átadta s ezt 
a belügyminiszter is tudomásul vette. Hogy 
mi az oka a késedelemnek, erre Irsay alelnök 
lenne hivatott nyilatkozni.

Végül a tokiói olimpia elmaradásával kap
csolatos problémákról kérdeztük meg Kelemen 
Kornélt.

— Bármennyire hivatalosnak látszik a ja
pánok lemondása, a tokiói olimpia elmaradá
sát ma sem tekinthetem biztosnak, hiszen a 
múltban a japán politikai események követ
keztében többször történt hasonló nyilakozat. 
A japánok lemondását akkor tarthatjuk végle
gesnek, ha a nemzetközi olimpiai bizottság nz.t 
tudomásul vette és más irányú intézkedéseket 
tett. Ami a magyar olimpikonok előkészületeit 
illeti, az. egy pillanatra sem maradhat abba. 
Az előkészületek alatt én azonban a rendes 
sportfejlesztési intézkedéseket tartom, nem pe
dig nz amatőr szellemmel nem mindenben ösz- 
szeegyezlethelő, különböző divatos táborozáso
kat és egyebeket. Egészen bizonyos, hogy ha el 
is marad a tokiói olimpia és ha egyik nemzet 
sem vállalná annak megrendezését, ugy a 
nemzetközi szövetségek fognak helyette világ
versenyeket rendezni.

Hogy mennyire izig-vérig sportember, sőt 
sportdrukker a szó legszorosabb értelmében az 
OTT elnöke, bizonyítja, hogy most 6 ostromol 
kérdésekkel minket:

— Miért veszett el a németek ellen szomba
ton a Ór200-as staféta? Vasárnap minden bi
zonnyal behozzák a mieink... — örül a vizi- 
poló újabb diadalának, az atlétika nemzetközi 
sikerének és a Fradit a KK döntőjében sze
retné látni. Teljesen tájékozódott a magyar 
sport legkisebb ügyeitől a legsúlyosabb problé
mákig. Kelemen Kornél nem az Íróasztalnál 
tanulta meg a sport doktrínáit. Meleg kézszo- 
ritással búcsúzik a Hétfői Napló munkatársá
tól s a terraszról még utánunk szól:

— Tehát, még nem mondtam le, de...
Hogv a „de" mögött mi rejlik, valószínűleg 

a legközelebbi napok eseményei magyarázatot 
adnak rá.

A sport bizonyos ágazatai 
a propagandaszerv hatáskörébe 

kerülnek

■ ferencvárosi Hoffmann-Hámori Is.
A kitűnő fedezetnek rendkívül előnyös kilátó*  
iái vannak s augusztusban alighanem búcsú
zik Budapesttől.

A többiek szerződtetés! titkai
Király, a kiváló budafoki half neve is sokat 

forgott szóban. Minden ellenkező híresztelés
sel szemben ugy értesülünk, hogy megválik 
egyesületétől és az újpesti jobbhalf-állományt 
három főre szaporítja.

A ETO két tehetsége, Kovács és L<mper- 
ger nem követi csapatát s marad az NB-ben. 
Vagy az újdonsült ZSE sorait erősítik — s ez 
a valószínűbb — vagy az Elektromosok ér
dekkörébe kerülnek.

A titkos menedzseri jegyzetek között vörös 
hetükkel szerepel Pusztai és Gáspár neve. 
Pusztait aziikségtelen bemutatnunk.

Csaknem érthetetlen, hogy ezt a csupa-ész 
játékost az Újpest miért adja át.

Gáspár óriási ígéret. Ez az alig 17 éves kecs
keméti gyerek már többszörös déli válogatott. 
Pusztai valószínűen a Nemzeti csatúrgondjait 
enyhíti majd, inig Gáspárért áll a harc.

A műegyetemiek 18 éves Maggarját az egyik' 
előkelő ligatag viszi el csikónak. Alighanem 
megbánja a MAFC, hogy az országos ifjúsági 
amatőrdöntőt a Hungária-uton, menedzserek 
vizsga tekintete előtt játszotta lel... Magyaron 
kívül Boldizsárt, a legtöbbet Ígérő kapus-után
pótlást is elveszti, minthogy

Boldizsár szombaton este aláírta a szerző
dését, amely a Kispesthez köti.

A profl-ílzelésen kívül állási is kap a kispesti 
városházán.

Pálya-politika
A hétfői sorsolás után lázas tárgyalások 

kezdődtek. A mérkőzések rendelése és a kal
kulációk nemcsak szórakoztató, de hasznos 
munkára serkentették a vezetőket. Az eddigiek 
szerint az Elektromos és a Szürketaxi közös 
pálya-politikát folytat. A Nemzeti semmiesetro 
sem tart fenn összeköttetést a Ferencvárossal, 
mert... nos, joggal érezheti csalódottnak ma
gát. Vagy külső pályán teremt otthont, vagy 
marad a Hungária-uton albérlőnek.

A ZSE az öv-utcai pályát bővíti ki és ki
viszi oda minden ellenfelét. Érthető is, hiszen 
3500 főnyi törzsközönsége van.

Pikáns mérkőzés
Rendkívül érdekes mérkőzés szaporítja a 

nyári pikantériák sorát. Hétfőn a körúti fut- 
ball-kávéház törzsvendégei játszanak meccset 
egy ismeretlen csapat ellen. A körutat nem ki
sebb nevek képviselik, mint Künsztler, Dóri, 
Szabó Péter, Orth Gyuri, Vágó Tóni, Cseh, 
Miiller, Kalmár, Pozsonyi és — a „diri": Fuchs 
Jenő vezérdrukker.

A történelmi ritkaságokat kedvelő mened
zserek okosan teszik, ha kimennek — ezen a 
mérkőzésen szabad a rablás ...

hogy 
Már 

,.R, ................. ................... ...... OTT elnöki
állasáról, tudvalevőén ez a díszes. nobilis offl 
clum Igen sokirányú elfoglaltságot jelent a szá
momra, limit és ugyan mindig szívesen, nz ál 
talános sportérdekek s/cmmeltnrlá.siivul, ön- 
letlcnlll és sportszereidből végeztem, de az 
ember annyi barrlkáddal találja magát szénbe, 
nz érdekek és nz egyéni törekvések oly szokni 
lan mrgnyllvánulásávnl ütközik össze, nme 
lyeket az egyetemes sport szempontjainak meg 
csorbítása nélkül nini lehel teljesíteni. Széthu 
zások, gáncsoskoilások, bomlnszlásl töreki ének 
mindig csak kúrám voltak n sportnak és én 
azon vagyok, hogv ellinináljam ezeket. A ma 
gjur sport még sohasem emelkedett oly magas 
tálra, mint amelyen éppen most van. Ezt nm 
latja n berlini olimpián elért tiz világbajnok 
„Agunk, a fnlbiill világbajnokság kétségtelen 
világraszóló sikere és lUInláhiin nz olimpia után 
azerzell eredményeink csaknem kizárólag 
valamennyi sportágban. Nekem nemcsak a „na
gyok" támogatása, hanem n nincstelenek Istá
polóm Is feladatom. Nézzük csak meg, hány 
vidéki uszodái építettünk? Hány kis egyesü
letnek síeltünk segítségére? ín afl hiszem, hogy 
az OTT mindenkor messze túlmenően teljesí
tette kölelesaégét.

... Mégis, mi az elkedveflenedés közvetlen 
oka?

— Erről most nem ny Halkulhatom-
_  Bizonyos személyi ambíciók érvényesülése 

idézne <lő a: clnökválságul!
_  Most nem mondhatok többet. Tény, hogy 

még nem mondtam le. I.chd. hogy lemondok, 
de ennek az Időpontja jelen pillanatban még 
nem következett be.

Ezután a Sportcsarnok ügyére terelődik a 
beszéd

— Etkedvellcnedésem egyik oka — foly
tatta Kelemen Kornél a Sportcsarnok 

körüli huzavona.
Érthetetlen, hogy hol és miért rekedt meg

Az OTT vezetésében esetleg beálló válto
zás bírón kívül, mint befejezett ténnyel fog
lalkoztak a vezető sportlényczők azzal is, 
hogy

a sport bizonyos ágazatai a legfelsőbb 
vezetés tekintetében gazdát cserélnek

és a közoktatásügyi minisztérium hatás
köre alól a miniszterelnökség hatásköre alá 
kerülnek. Amint azt már a nyilvánossággal 
közölték, propagandaszervezetet létesítenek 
és ennek a szervezetnek jogkörébe tartozna

a szóbanforgó egyes sportágak irányítása 
is. Sportpolitikai körökből ugy értesülünk, 
hogy ' ” . ’
lyckcn keresztül hatást lehet gyakorolni 
közvéleményre.

azokról a sportágakról van szó, ame- 
a

A sportélet vezető tényezői a titkolha- 
tatlan öröm hangján kommentálták ezt 

az érdekes értesülésüket,
mert ugy vélik, hogy ezzel az érintett sport
ágak bclálhatatlanul nagy jövőjű fejlődés 
előtt állanak.

Rendkívül érdekes intimitások 
az őszi csapatszervezés 
kulisszái mögül

Julius a futball menedzselőinek hónapja. 
Ilyenkor kell ugyanis megszervezni a csapa
tot, ha a siker reményével akarnak indulni az 
őszi bajnoki harcokba. De fontos ez a hónap 
n csnpatszervezök szempontjából azért is, mert 
julius 15-töl aiigusztusz 1-ig tart a „szabad- 
rablás", a tehetséges, proli szempontból is 
megfelelő amatőrök elszcgödletése a nevelő 
egyesületektől. Mindez együtt éppen eléggé 
megindokolja a nagy munkát, intrikát és titok
zatosságot. mely n futball egyébként esemény
leien nyarát oly érdekessé teszi.

Az idei szerződtetések frontja különösen 
mozgalmas. Vegyük csak sorra az. intim érte
süléseinket . ..

A Hungáriában már csak Finta 
a gond

K Hungária szerződtetései nagyjában befe
jeződtek. Néhány nngytehelségü ..csikó" gaz
dagította az „istállót" s bizonyos, hogy az ősz 
más Hungáriát köszönt a startkor, mint amely 

elvesztette a bajnokságot. Egyedül Tinta, a 
debreceni csatár csillag ügye lebeg a levegő
ben. A drukkerek nagyon szívesen látnák a 
Hungáriában. Sierződtetéso mégis valószínűt-

len. A vezetőség ugyanis
Flntiiért még annak nz árnak a felét sem 
hajlandó megadni, mint amennyiért a 

franciák szívesen megvennék.
Igv tehát csak valamelyik kék-fehér 
nagylelküségi rohama segíthetne az

Befejezett tény az is, hogy
Csebre legfeljebb október közepén 

a volt bajnokcsapat.
Végül Müller... ő azonban már i 

elások" probléma-körébe tartozik.

mecénás 
ügyön.

számit

„fran-

Működik a francia 
ember-szivattyú 

megvenné nz egykor oly népszerű Wudit — 
saját számlára. Elhelyezése francia földön 
nem nehéz s igy még csak kockázat sincs az 
üzletben. Nagy kérdés, megér-e a Hungáriá
nak 6000 pengőt cgv tartózkodó csatár, aki az 
utóbbi időkben, méltóságán alulinak tartotta 

Müller ügye egyelőre ugy áll, hogy egy is 
mert pesti menedzser 6000 pengőért szívesen 
a labda társaságát és ha csak mód nyílott rá, 
szívesen kitért nz Htjából.

A franciák játékosállományát gyarapítja

Az első vallomás
Vallja Kisutzky és Túrán, 
a Hungária két uj csillaga

Meglepő, de a Hungária futballistáira ezen a 
nyáron csak cgv jelzőt alkalmazhatunk s ez az, 
hogy — szorgalmasak. Messze van még a baj
noki, de még az első hivatalos tréning ideje is, 
a kékfehér gárda szombaton délután mégis ko
moly mérkőzést játszott már a Nagyszombat
utcában. A Beszkárt é.s Óbuda félelmetcshirü, 
egyesitett csapatával ütköztek meg. Itt találtuk 
a Hungária legfrissebb szerzeményeit is, akik
től annyit várnak a drukkerek ezrei. A kék
fehérek Achilles-sarka a csatársor. Ennek a fel
javítására szerződtették

Klsutzky Józsefet.
Zömök, fekete fiatalember, csupa izom s mes
terségének címerében ez a büszke jelszó dísze
leg: „A II. liga gólrekordere." Kérdésünkre a 
következőket mondja;

— Huszonötévcs vagyok. Kimondhatatlanul 
örülök annak, hogy a Hungáriába kerültem. 
Nálunk az egész család MTK-ista. Ha kikapnak 
a kékfehérek, siralomház van otthon. (Ügylét- 
szik, a Kisutzky-család tavasszal egyfolytában 
gyászolt. ..) Most, amikor legutóbb a Fraditól 
szenvedtünk vereséget, egész héten nem lehetett 
l-eszélni velünk, még enni se volt kedvünk. De
kát ez a múlté, nem egyhamar fogunk most 
majd kikapni a Fraditól...

Olyan dacosa]} és határozottan mondja ezt, 
hogy szinte már látjuk Hódét, amint a védhe- 
lellen Kisutzky-bombákat kaparja ki a hálóból.

— Minden vágyam az, — folytatja Klsutzky 
— hogy bekerüljek a nagycsapatba és Cseh 
Matyi mellett „focizhassak" ...

— Igaz, hogy a II. ligában a kapusok réme 
volt? — vallatjuk az ifjú titánt.

— No, nem egészen! — mondja pirulva, mint 
egy kislány. Ki hinné a pírba borult fiatalem
berről, hogy a legveszedelmesebben lövő csatá
rok egyike a magyar futballpampákon? — 
A Nemzeti Bajnokságban azonban igenis réme 
akarok lenni a kapusoknak. Ha a partnereim 
csak egg keveset is támogatnak, ez sikerül is. 
Egyszer, amikor még a Droguistáknál játszot
tam. a Szürketaxi volt az ellenfelünk. Négy uj 
partnerem volt. Meccs előtt arra kértem őket, 
liogu minél több labdái adjanak nekem. Adtak,
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íi « Wfont olyan rumiam, hóm e,ak
" br,ln°kl'l/>l< Sillrkala,!. ’’N™, 

isalín ' " bc ",’B!ll,iri”" a fiatal káfehír 

látóra*  “ ““Sik W“ srerMmí"J’1 vesszük val-

Nem kell már félteni a Ferencvárost!

Csodálatos, lenyűgöző játékkal 
kupa-favorit lett a Ferencváros

Túrán István ő,
a Jlungítrin uj középfedezete. Nagyon hasonlít 

G?.,u,r:’- alnkJn. nyugalma, a tizenöt év 
előtti Gyurit varázsolja a szemünk elé. Még 
n,an a ’,aJ«'ne is azonos, bár ctekintetben 

meg Orth Gyuri sem tudna nyilatkozni, mert 
emberenilekezct óta tonzurásan rugdosta a 
mndat. Túrán is huszonötéves, de már játszott

B’ ,en- Kt l óvi« vo>t tagja a .Salgótarjáni 
Pestről került a bányavárosba, a 

MI TEK csapatában szerezte meg az alapisme
retékét.

— Végtelenül örülök, — kezdi a vallomását 
éiof/y kék fehér dresszben futballozhatom. 

Minden játékosnak az az álma, hogy nagy
csapatba kerülhessen. Hála Istennek, Sanyi és 
Gyuszi után (a „Sanyi" — Tátrai, a „Gyuszi" 
meg Zsengellér!) nekem is sikerült. Kár. hogy 
nem egy helyre kerültünk. Nagyon kérem az 
urakat, írják meg, hogy én nem vagyok „stop
per" középfedezet. Játszom mindent, amit kell, 
védekezek és támadok aszerint, ami az utasítás. 
Ismerem a futball minden figuráját. Remélem, 
hogy bekerülök a nagycsapatba, mert nem sze
retnék szégyenszemre lemaradni a többi 
SBTC-éstől. Egy vágyam van: még az idén vá
logatott akarok lenni. Az a gyanúm, hogy a 
hungaristák se bánnák ezt...

Az. érdekes beszélgetés utón megkezdődött a 
mérkőzés, amely a kirándult kékfehér-drukkerek 
búval vegyült örömére igazolta, hogv Titkos 
egyelőre inét’ mindig jobb szélsőcsatár, mint 
amilyen kapus, hogv Sebes nem az a kimon
dott, jó válogatott hátvéd, hogy Négyes! eladása 
ellenére még bajnok lehet a Hungária s. végül, 
hogv az igazi center Biró Sanyi. Ó játszott a 
Beszkárt—Óbuda válogatott csapatában és min
den nehézség nélkül legyőzte partnereivel a 
Hungáriát 4:1 arányban.

Takács István

Szigeti
a nemes íesinlszbainoK

Hamburg, julius 17.
A német nemzetközi tennlszhajnoki ver

senyen Szigeti és a francia Deslrcmeaux ál
lott szemben egymással. Szigeti pompás 
küzdelemben 8:6, 6:8, 6:3, 6:3 arányban 
győzött s ezzel megszerezte a német bajnoki 
címet.

4—■ «

A régi vezetőségét újból 
megválasztotta az ÉLASz

Az Északi Labdarugó Alszövetség ellen a 
legutóbbi idők sorún heves támadás indult 
meg. Ilyen körülmények között nagy izgalom 
várta a tegnap lefolyt közgyűlést, amelyet 
rendkívül éles korteshadjárat előzött meg. A 
választás csattanó választ adott az éles táma
dásokra, inért a jobboldaliak listája, melyet 
Klcnics Barnabás dr. miskolci ügyvéd vezetett, 
teljes vereséget szenvedett. Elnökké Mattya- 
sovszky Kálmánt, főtitkárrá Czeisler Sándort, 
pénztárossá Kovács Józsefet választották meg. 
A 78 szavazatból Czeisler 56-ot. Kovács pedig 
50-et kapott, ugy hogy a győzelem fölényes és 
biztos volt.

Olasz siker az angol
atlétabajnokságon

London, julius 16.
\ White Cily-stndionban rendezett angol baj

noki versenyen az olaszok 5 számban győztek. 
Eredményi*:  100 yard: 1. Oson''"';1 
0.8 mp. 440 yard: 1. Brnwn ao«ol >2.2 mp. 880 
várd: 1. Collver angol 1:68.7 p. 1 angol mér- 
föld: 1. Wooderson angol 4:13.4 p. 3 angol 
mérföld. 1. I'.mery angol 14:21 p. 6 angol mér
föld: 1. Bcviacqua olasz 30:06.0 p. 120 yardos 
gátfutás: 1. Flnlay angol 14.4 mp. 440 yardos 
gátfutás: 1. Bosman belga 54.1 mp. 4x110 yar
dos staféta: 1. Baracca Milánó 43.2 mp., Mara- 
tonfutás: 1. Beeman angol 2 óra 36 P-,2J "’J- 
Sulvdobás: 1. Profetti olasz 14 07 m. Diszkosz
dobás: 1. Gonsolini olasz 43.60 ni. Kalapács
vetés: 1. Healion ir 52.45 m. Kudgurás: 1. MaL 
fei olasz. Gerelwctés: 1. Blakeway angol 60.08 ... . r*  —-- 1 < OS ... 9 nnroi111. Hármasugrás: >• .......................
mérföld-*s  gyaloglás: 1. Cooper angol 14;O2.2

:: 1. Bovce ir 14.05 m. 2 angol
• ■ ■ ~2 p.

JÓ FL’TÓEREDMÉNYEK
Á Beszkárt atlétikai versenyén néhány pom- 

nós crcdménvt érlek el illhonmaradt verseny
zőink. Különösen jó az 1500-asok eredménye. 
Részletes eredmények; 110 m gát: I.
MTK 16.1 mp. Magasugrás: 1. Hallá Beszkárt 
161 cm. 100 m: 1. A<” Beszkuit 10.8 n,P-J»ulr 
dobás- I dr Kovác.h MAC 13.62 cm. 1500 in. ’ vÍr6 ’ MAG 4:008 mp, 2. Prohászka MTK 
4-01 inp, 3. Gulyás UTE 4:04.2 mp. 4. Farán*  
Testvériség 4.048 mp (pcslvidéki kerülőit re- 
Jo d.) Húrmosugrás: 1. Holló Beszkárt 4.04 m. 
2 Dusnokl MAC 13.78 m. Tavolugras l Holló 
Rn«7kárt 668 cm. Diszknszvetés: 1. Remecz 
MRTSF 46 18 m. 2. Reiszki Beszkárt 43.40 m. S nr 1 Németh MAC 15:18.8 mp. 2. Sárosi 
“te 1.5:33.2 mp. 400 m Bél: Be.rkSrt
67 4 mp. 2. róth MTK M.4 mp. 400 m: Trme.. 
póri BBTE 49.3 mp. 4x100 m: 1 Beszkárt 44.4 
mp 1 BUTI: >.52 mp. >300 m itjinéBl: I. S>j- 
nit Bwltórl 4:13.8 mp. 100 m Ifju4*gl>  1. 
Somtó. UTE 11 1 mp.

Ferencváros—Ripensia 4:1 (2:0)
Feszült érdeklődéssel várta a magyar sportközönség a Ferencváros revánsmcccsét, 

amelyet a temesvári Ripcnsiával kellett megvívnia. Múlt vasárnap Bukarestben csak 
rendkívül elkeseredett, szívós küzdelem árán győzött a Fradi 5:4 arányban, tehát mind
össze egyetlen gólllal. Érthető, ha ezek után a nagy rcvánsmérközés első percein volt a 
hangsúly: lenni, vagy nem lenni kérdése — ki lövi az első gólt-' A temesváriak szerint 
ha még egy gólt kapnak, akkor kilátástalan a további küzdelem. Nos, az első gólt a 
Fradi rúgta ...

10 méterenkint egy-egy rendőr...
A rendkívül nagy meleg ellenére is 15.000 

főnyi közönség gyűlt össze a ferencvárosi 
futballpályán, hogy tanúja legyen az eddigi 
KK-mérközések legizgalmasabb küzdelmé
nek. Rettegett híre van a Ripciisiúnak és az 
az egygólos előny, amelyet nagynehezen har
colt ki Bukarestben a zöld-fehér legénység, 
a magyar sportközönség megítélése szerint 
még korántsem döntötte el a nagy tél sor
sát. Bukarestben meglehetősen durva jele
netek tették sportszerűtlenné a küzdelem 
néhány mozzanatát. így azután érthető, 
hogy a budapesti rcvánsmérkőzésen a ren
dezőség minden óvintézkedést megtett azért 
hogy csirájában elfojtsa az esetleges bot
rányt. A figyelmes szemlélőnek azonnal fel
tűnt, hogy

az állóhely közönségének soraiban 
10-f-12 méter távolságban rendőrök ve
gyültek el a pusztán annyiban külön
böztek szolgálatot teljesítő társaiktól, 

hogy nem volt rajtuk derékszíj.

Fülrepesztő füttykoncert 
fogadja a Ripensiát

Hogy nem volt indokolatlan ez a túlzott 
elövigyázat, az rögtön kiderült a start pilla
natában, amikor a Ripcnsia legénysége meg
jelent a pályán,

olyan hatalmas füttykoncert fogadta, 
amire már régen volt példa s szinte or- 
kánszerüvé erősödött a fütty fülhasitó 
hangja, amikor a Ripcnsia n pálya kö

zepén üdvözölte a közönséget.
Ezzel szemben egetverő éljenzés és félel

metesen búgó huj, huj, hajrá! tomboló 

hangorkánja köszöntötte a ferencvárosi le
génységet. Nagy tapsot kapott a mérkőzés 
olasz játékvezetője, Dattilo is. Csokorcsere 
után megtörtént a választás s a Ferencváros 
kezdte meg a játékot.

Az első komolyabb támadás a Ripcnsia 
érdeme. Bindcát azonban Korányi megrugja 
s igy az első szabadrúgás ellen védekezhet 
a Fradi. A válasz cgv irtózatos erejű Toldi- 
bomba, amely hajszálnyira fut el a kapu
léc felett. Általában

hatalmas propaganda ez a meccs a fut
ball mellett.

Biztos a továbbjutás!
fit Ripcnsia knrnerrcl felel a gólra, de ezt 

Háda jól honolja ki. Újabb gólt kaphatna 
a temesvári csapat, ha Kemény a döntő pil
lanatban meg nem csúszna. Azután Bindea 
látogat le, de Háda résen van. Megered az 
eső s a közönség

tumultuózus jelenetek közben 
rohamozza meg a tribünök fedett részét. So
kan emiatt nem is látják a 37. perc nagy 
eseményét, azt a gólt, amely vitathatatlanná 
teszi a Ferencváros továbbjutását.

Kemény éks beadását Kiss kapásból a 
felső lécre fejeli, majd amikor a labda 
onnan visszapattan, Sárosi gyilkos erő

vel klUdi most már hálóba. 2:0.
óriási fölényben játszik a Ferencváros és 

remeknél remekebb támadásokkal kápráz
tatja c' híveit. A Ripensia csak ritkán jut 
szóhoz, de ilyenkor minden mozdulatán lát
szik, hogy klasszis csapat. A félidő utolsó 
perceiben a Ferencváros fölényét jelzi két 
korner is s ezek egyikét akrobatikus moz
dulatokkal te.*zi  ártalmatlanná a kitünően 
védő Pavlovics.

K szünet után újabb hatalmas füttykon

mert mind a két fél felvonultatja a labda
rúgás művészetének csipkés finomságait é.s 
a játék férfias lendületének minden szép 
ségét. Fütty fogadta a Ripensiát, de

a tárgyilagos magyar fulballközönség 
nem titkolja el az elismerését a temes

váriak gyönyörű játéka láttán.
Feltűnő még a játék eme szakában Toldi 
uj bemutatkozása — a lendületi futball he
lyett most az észfutballt mutatja he: min
den passza jó és pontos és a húzásai telve 
vannak ötletekkel. Kombinációs mind a két 
csapat játéka. A gól azonban még egyre ké
sik. Kiss labdája alig megy mellé. Az első 
negyedóra vegén nagy veszély fenyegeti a 
Ferencváros kapuját, mert taccsdobás után 
Dobni váratlan fordulásos bombával céloz 
a kapu sarkába.

Háda csak reflexszcrüen tudja belevetni 
a lövés ivébe magát és a szerencse ineg 
a kapusbravúr együttes eredeménye az, 
hogy a gólt érdemlő lövés szinte villa
násszerűen röppen a kapu fölé s Igy 

csak korner az eredmény.
Ezután Tánczos mesteri kigyózása tüzeli 

fel a nézőket, öt emberen jut út, mig ro
hama lendületének csökkenésével a hatodik
ban megakad. Ezután a Ripensia újabb kor- 
nere fenyeget, de Háda most is remekel. 
Közvetlenül ez után egy pompás ferenc
városi támadás Sárosi mesterfejeséve! vég
ződik ugy, hogy Pavlovics elfogja a nehéz 
labdát. A 25. percre billen az óra mutatója, 
amikor

ártatlannak látszó jobboldali támndás 
Indul meg a ferencvárosi legények lá
báról. A fürge Kiss pontos körömpasz- 
szal ugratja ki Gyurkát, aki most Is azt 
csinálja, amit? senki sem vár. További

A FRADI „BIZTOSITÓ‘‘-GÓLJA

Magda remek labdái csúsztat Kiss elé, nz ősz- 
szekötő elölt nzonhan minden hely foglalt. Vé
gül is Sárosihoz továbbit, akt elvitathatatlanná 
teszi a Fradi továbbjutását, mert bombagólja 
nagy erővel csnpódik Pavlovics hálójának el
lenkező sarkába. I. Félidő 25. perc. 1:0. (Copy

right by Hétfői Napló — System Horváth.)

kombináció helyett pazar testesei ját
szódik le a pillanatok tört része alatt s 
aztán egy gyors fordulat, olyan, hogy 
Inkább sejteni, mint látni lehet s a zson- 
glőrszerü mozdulat után gyilkos erejű 
lövés nyomán szinte láthatatlanul vágó
dik a labda n háló ellenkező sarkába. 

1:0.
Tomboló öröm fogadja a Ferencváros vezető 
gólját. 

cert fogadja a pályára lépő Ripensiát.
Két szakasz rendőr vonul most fel és 
ötlépésnvi távolságban ülnek a földre a 

nézők előtt.
Maga n játék Sárosi pompás lövésével kez
dődik, nagy szerencséje van a temesvári ka 
fiúsnak, a vonalon tudja elcsípni a ravasz 
labdát, Bindea alaposan megkapja a magáét, 
amiért Bukarestben pofonütötle Toldit. Min
den mozdulatát tűntető fütty kiséri. Megza 
varodik most a román csapat, cserélik a csa
társor összeállítását. Beké megy jobbszélre 
és Bindea húzódik az összekötő helyére. 
Nyomban ezután pazar támadást indít a 
Hipensiu. Marcu azonban messziről a kapu
fára bombáz. Ezután Toldi támadja szabály
talanul és keményen Pavlovics kapust, 
amiért a bíró megállítja u játékot.

A Fradi állandó ostrom alatt tartja n Ri
pcnsia kapuját. Az ostromgyüriihől a ven
dégek pontosan gördülő passzjálékkol ipar
kodnak kibújni, de minden igyekezetük 
meghiúsul a pompás ferencvárosi halfsor 
élelmességén. A 14. perc remek gólt hoz.

Lázár egész sereg román játékos között 
kígyózva viszi előre a labdát, Toldihoz

játszik, aki nyombun Keményt szök
teti. A szélső nyugodtan elfut, körülnéz, 
hajszálpontosan Sáros! dr. fejére küldi 
a labdát, egy villámgyors mozdulat s a 
labda védhctetlenül a sarokban van. 

3:0.
Sárosi dr. néhány pillanat múlva újabb re
mek fejessel bizonyítja magas technikai 
tudását, de most a labda kapufára pattan. 
Korányi fellöki Bindcát, amiért a biró sza
badrúgást Ítél. Marcu irtózatos erővel füs
tölgő bombát küld a kapura, de Háda pom
pásan véd.

Néhány perc múlva Sárosi pompás lövé- 
.sót védi a román kapus, majd a közönség 
azon derül, hogy Toldi mindenáron gólt 
akar lőnni és elkeseredetten harcol a kapu 
előtt, hogy övé legyen a góllövés dicsősége. 
A 29. percben sikerül is neki.

Káprázatos támadást indít meg Kemény, 
aki lefutása után Kisshez küldi a lab
dát. Kiss a rátámadó bekkel becsapva 
átlépi u labdát és Igy az Tánczoshoz ke
rül, aki pompás beadást küld Toldi elé. 
A gól éhe.s balösszekötő 18 méterről ha
talmas bonibalövés.scl laposan a sa

rokba küldi o negyedik gólt .4:0.
A 35. percben újabb pompás ferencvárosi 

tániadkis bontakozik ki, Keményt juttatják 
jó helyzetbe, akinek a gyilkos lövése azon
ban kapufa mellett repül el. Most a Ripen
sia Dobni révén viszonozza Kemény vizitjét, 
szépen keresztülkigyózik, beadását ivriten 
visszakapja és néhány lépésről külső há
lóba fejel. A Fradi egy pillanatra sem en
ged az iramból, szépen cikkázik a labda, 
mértani pontossággal adják előre a csatá
rok, végül Kiss hatalmas lövése újabb kor
nert kíván. Teljesen cgykapura gyakorlato
zik a Fradi /s szebbnél-szebb technikai szi
porkáival nyűgözi le a közönséget. A 37*  
percben Beké labdájával Bindea gazella
módra pompásan kiszökik Lázár mellet, 
azonban nincs szerencséje, hat lépésről 
mclléküldi a labdát.

Nagy helyzet volt! Ezután Polgár kívánko
zik a góllövés dicsőségére, de a távoli bőm- 
mája mellé süvít. A 41. percben éri cl a Ri- 
pencia a bccsületgólját:

Ciolac szökteti Dobált, aki Koliut-szög- 
bői élesen megvágja a labdát és az az 
ellenkező hálóban köt ki. Háda gumiul- 
labda módjára dobja magát, a labdát 
azonban képtelen elérni, ellenben a fe
jével vágódik a kapulécnek. Fogja Ls 

utána! 4:1..
Ujubb vehemens Fradi-ostrom következik, 
már-már újabb góltól lehet tartani, amikor 
az olasz biró a játék végét jelzi. Az öltöző
jébe vonuló Ripensiát a közönség bucsuzá- 
sul is kifütyülte. Pedig

a temesvári csapat nem szolgált rá. mert 
valóban uriasan és fairmódon küzdött

.4 B-közép azonban nem felejtette el a bu
karesti limonádés üvegeket és a sörös kau
ciókat . . ,

au i—r

Végleges!
Tokió hivatalosan is 
lemondta az olimpiát 

Toklo, Julius 17.
Az olimpiai Játékok Japán szervezőbizottsága 

szombati rendkívüli ülésén elhnlározto. hogy 
lemond nz 1940. évi tokiói olimpiai Játékok 
rendezéséről.

Az Illés ulán Mntlse Nagae, u bizottság fő
titkára, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz 
l.ausanne-ba, továbbá n NOC végreluijtőblzolt- 
ságu tagjaihoz Intézett táviratában tolmácsolta 
Jnpán köszönetét nz eddigi támogatásért. Külön 
táviratot küldtek Bnillel-I.ntour gróf, a Nem
zetközi Olimpiai Bizottság elnöke dinére. 
Ebben a Japán olimpiai játékok rendező-bizott
sága mély Mijnúlnltnl értesítette, hogy elhatá
rozta n téli és nyári olimpiai Játékuk előkészü
leteinek megszüntetését, tekintettel nz ellensé
geskedések folytán szllségessé vált takarékos
sági intézkedésekre és orra, hogy nem lehet 
rövid Időn bellit a Japán-klual viszály befeje
zésére számítani.

A tokiói szervezőbizottság felajánlotta, hogy 
1944-ben megrendezi nz olimpiai játékokat.

A távirat azután köszönetét mond azokért a 
baráti érzésekért, nmetyeket nz elnök n szer
vezőbizottság Irént mindenkor tanúsított.

♦
A Domel-lrodn jelentése szerint Szojeslma 

gróf lemondott a Nemzetközt Olimpiai Bizott
ságban viselt tagsági tisztségéről.

A BESZKÁRT sporttelepén megrendezett re- 
kprdjgvitó rvraenyen Kemény Gábor, a 
BESZKÁRT versenyzője kalapácsé lésben 45 98 
m.-es eredménnyel uj országos rekordot állí
tott fel.
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Véres szenzáció
a Fradi-meccs után
Bindeát félholtra verték az HltttzSben

A torinói Juventus lesz 
a Ferencváros következő 

ellenfele
’ Példátlan botrány játszódott le n Ferrnc- 
vároM- Ripcnsia mérkőzés illán n ziíld-fe 
bérelt liltÓzőjlbfii. Amikor a Ripcnsia játé
kosai n folyosókon végigmentek és öltöző
jük feli5 tartottak eddig niég tisztázatlan kö
rülmények között Biliden, a Ripcnsia Jobb- 
sz/lsője a Ferencváros öltözőjébe került, 
ahol párallnn inzultus játszódott le Blndca 
és n Ferencváros játékosai közölt.

A játékosok nézeteltérése cgj-kettőre vad 
közclluircban tört ki, s ennek eredménye
képpen Blndca néhány alapos Illést kapott 
h fejére, szájára és a mellére ugy, hogy vér
től borítva, eszméletlenül került ki a ferenc
városi játékosok öltözőjéből.

Információ végett többször megkísérel
tük, hogy n Ferencváros vezetőségével knp- 
iaoIuIoI találjunk, azonban minden alka
lommal azt a választ kaptuk, hogy nincs 
tudomásuk az cselről.

Ezzel elleniéiben alkalmunk volt a Szent 
Gellért-szállóban tartózkodó Hlpcnsla-játé
kosukkal beszélni, akik egyöntetűen nicg- 
trősllelték u sajnúlalos inzultust. Ifjú Lázár 
Kornél a Itlpi nsla elnökének a fia a követ
kezőképpen mondotta cl a szemei előli leját
szódott esetet:

A mérkőzés végén, amikor n játékosok 
végigvonullak a folyosón, hogy öltözőikbe 
térjenek, a Ripenchi-jálékosok közül elsőnek 
Blndca Igyekezel! a fürdőbe.

— Közvetlen utána három ferencvárosi 
játékos linladt, akik közül csak Hódút és 
Korányit ismertem meg majd utánuk Ilhi- 
vny tréner haladt és ezután elvegyülve a 
Ferencváros és a Rlpen.sla játékosai. Abban 
a pillanatban, amikor Bilidé a ferencvárosi 
öltöző elé ért, Iláda a fejénél fogva elkapta 
és bcránlolta a zöld-fehérek kabinjába.

Ekkor egy szempillantás alatt több fe
rencvárosi játékos nz öltözőbe ugrott, nz

ajtót magukra csukták és Bindeát leteper- 
ték a müWízőrpüdFa, ahol Utlcgéííií kezdték. 
Blndca először segítségért kiáltozott majd az 
ütések zuhataga következtében elvesztette 
eszméletét.

Ekkor ml, a Ripcnsia vezetőségi tagjai és 
több játékosunk benyomultunk a Ferencvá
ros öltözőjébe, mire az ütlegelést abbahagy
ták. Bindeát összeesve, eszméletlenül talál
tuk, az orrán és a száján dűlt ti vér.

Azonnal ölbckapliik és befutottunk vele a 
mi öltözőnkbe, almi lemostuk róla a vért. 
Pillanatok alatt autót hozattunk és bevlllük 
a Gellért-szállóha, ahol jelenleg húrom or
vos élesztgeti. Valószínűleg kórházba kell 
szállítanunk.

Lapzártakor beszéltünk Balázs Dénes 
mérnökkel, a Ripcnsia ügyvezető igazgató
jával, aki a következőket mondotta:

— Rendkívül fel vagyunk háborodva. Azt 
hiszem jogosan, mert inni Bindeával történt, 
az közönséges bosszú müve. Energikusan 
tiltakozni fogunk a KK bizottságánál és 
megfelelő szankciókat kérünk a jövőre. 
Egyben büntetőjogi feljelentést teszünk a 
magukról megfeledkezett játékosok ellen.

Válságosra fordult 
Springer dr. állapota

Vasárnap riasztó hírek terjedtek el a vá
rosban Springer Ferenc dr.-nak, a Ferenc
város nagybeteg elnökének állapotával kap
csolatban. A kiváló sportember szombaton 
éjjel annyira rosszul lett, hogy orvosainak 
oxigénbelégzési kellett alkalmazni. Vasár
nap délben a népszerű' elnök jobban lelt, 
táplálékot is vett magához. A késő esti 
órákban azonban állapota válságosra for
dult.

JUVENTUS—KLADNO 2:1 (1:1)
A magyar nporlkiízönséget a Középeuró

pai Kupa középdöntő küzdelmei közül leg
jobban a Kladnóban nzinrekerűlt Juventus— 
Kladno revánsmérkőzés érdekelte, mert en
nek a győztesével kerül össze n Fradi a kö
vetkező fordulóban. Kladnóban közel 15.000 
főnyi közönség elölt ütközött meg a kél 
csapat. Végig izgalmas s helyenkint durva 
mérkőzés alakult ki, melyből végül is a Ju- 
ventiis kerüli ki 1:1 urányii félidő után 2:1 
arányban győztesként. Ilyinódon a Juventus 
lesz a Ferencváros legközelebbi ellenfele,

jö’« Tosárnap Torinóban kerti 
színre az első meccs.

A célfutball „diadala**  i 
kiesett az Ambroslana

AMBROSIANA—SLAVIA 3:1 (1:1).

A Slavia múlt heti 9:0 arányú szenzációs 
győzelmét az Ambrosiana — mint előrelát
ható volt — nem tudta behozni. Győzött 
ugyan az olasz csapat, nehéz küzdelem után 
3:1 (1:1) arányban, azonban a további küz-*  
dclmekböl, a Slavia jutott tovább.

Tatabánya a vidéki döntőben
RÁKOSKERESZTÚRI TE—TATABÁNYAI SC 

2:1 (2:1).

Rákoskeresztúr, julius 17.
A rákoskeresztúriak a játék elején óriási ira

mot diktáltak és ugy látszott, hogy behozzák

a tatabányaiak 4 gólos előnyét, de szünet után 
teljesen összeroppanl a csapat. Góllövő: Blaliő 
és Hammer, illetve Németh. Ezzel az eredmény
nyel a Tatabánya került az országos amatőr 
fulballdöntöbe. ahol a Salgótarjáni SE lesz az. 
ellenfele. Keltőjük közül kerül ki a Nemzeti 
Bajnokság 14. résztvevője.

Desperadó nyerte a Kísérleti versenyt

Őrét rekorddal gytzttt, Csik Ferenc 
kiábrándító vereséget szenvedett 
a magyar-német uszóverseny második napiján

A vasárnapi megyeri versenyek főszámát, a 
nyári kísérleti versenyt Desperadó nyerte szép 
küzdelem után, a francia La Cabriére ellen. A 
nap versenyei közül háromban meglepetésre a 
hirtelen formába lendült Gombolai-lovak győz
lek.

A részletes eredmények a következők:
I. Katonatiszti slkverseny. 1. Bou-Pas (3) 

Gede I .alhadbiztos, 2. Csókos Julis (3) Fodor 
A. fhd., 3. Sztinyogkirály (12) Valkó fhd. F. m.: 
Napos (10) Czanth E. fhd. ft/« hossz, % hossz. 
15. Befutó- 15.

II. Honvédakadály verseny. 1. Tekergő (5) 
Wolbcrt, 2. Mese {!%) Stankovics, 3. Shiva (3) 
Frosch. F. m.: Bánom is én (2) Tóth A., Baba- 
tiindér (4) Gál, Négus (10) Kovács G. 2 hossz, 
2 hossz, 153, 39, 21. Befutó: 678.

A német-magyar uszóverseny második napja 
díszes ünnepségek közép'He folyt le s nagy
számú közönség volt kinn az uj uszodában. Az. 
első szám kúpiá/atos küzdelmet és

Gróf rekordidő nhitl elért bravúros győ
zelmét hozta.

A közönségben már inár felcsillant n remény, 
hogy az. első napi súlyos hál l ányt behozza a 
magyar gárda. \ fáradt CsíA- kiábrándító vere
sége litan már minden elveszettnek látszott: 
nem is leheléit megállítani a végzetet,

a német csapat végeredményben 27:17 
arámban győzelmet aratott n magyar úszók 

fölött.
1500 m.: 1. Grfif Ödön •’() p 20.2 mp or.i:'if/os 

rekord! .\rendl '20 p !>3.N mp. (írói valami 
incgmagvarázhulullan változáson ment ál tegnap 
óla. Páratlan lendülettel ússza végig a távot. 
A magvar közönség a táv második leiénél láz 
lom ég II drukktól: vájjon meddig bírja az új
pesti úszó az Őrületei iramot, (hói nem lankad, 
végig buja a bÖdíiletes iramot és beütése illan 
nagv az öröm iiz időmérők l.özt is; uj országos 
rekord szüléiéit meg'

200 m. hölgy Ifjúsági mclluszó bajnokság: 
1. lü lhö M. HSI 3 |> 21.2 mp. 2 Snlgó FTC.

Újra nagv a.’ ligalom ezután: Csík é« Finoher 
áll n starthoz. Az indulásig kiiptni n csend, 
utána unnál migvohb n hizlalás orkánja, de 
hiúba: Csik dr fáradt, hiányzik belőle az. nmi 
eddig a hnjiiokok-bajnokúvá avatta: a lendü
let. Fisclier sem a régi, igy van remény, de n 
beütés n néniéinek sikerül jobban.

100 m.t 1. Fisclier 1 p. 00.4 mp., 2. Csik dr. 
1 p. 00.0 mp.

100 m. háluszás. 1. Scldauch (német) 1:08.H 
mp. 2. Erdélyi 113 mp. Erdélyi egy pillanatig 
sem voll versenyben, lu’mct győzelem fölényes, 
biztos, clvilnlliahttlaii voll.

200 m. hölgy Hiúsági gyorsusz óbajnokság. 
I Ihdogh Káló (FTC) 3:03 mp. 2. Linhardt 
(FTC).

Torony ugrás. I. lVcíss 120 70 pont. 2. Híd 
vfyby 12<lö0 pont. Tök. telesen egyforma volt 
n két verscnvző, ii hajszálnyi különbség kiho- 
rúsn csak azerencse dolga 'olt

100 m. mellúszás lúlogatóirrscny. nz Ame
rika— Európa válogatott™, I Engcl (magyar) 
1 116 mp. 2. Halló iuémel) 1:11.8 mp. A tintát 
epri úszó vép'g fej fej no licit küzdölt nagy
nevű. m inél ellenfeléi cl s a közönség tomboló 
örömujjongása között cgv gondolattal előbb 
ütött u célba.

nagy a szorongás. A Rutaijaink nehezen jönnek 
bele a játékba, de a német csapatnak sem megy 
a játék. A 0. percben a közönség diadalmas 
örömujjongása köztien Ktínásy megszerzi a ve
zető gólt. 1:0, Szünet után fiataljaink páratlan 
lendülettel kezdenek s a 2. percben Vágó II. 
megszerzi a 2. magyar gólt is. 2:0. Egy perc 
sem telik el, Schulze lövése a kapuba jut, mire

elkeseredett közelharcokban kirobbanó 
durva játék következik.

A biró Tolnait, Molnárt és Scliulzet kiállítja, s 
igy a németek egy ember előnnyel játszanak. 
Igy is csak iiagyneticzen szerzik meg a kiegyen
lítő gólt Allerhi iligen góljával. Az. utolsó percek 
.során egyik durvaság a másikat éri, de gólt 
egyik csapul sem ér el.

k*  fogad Bütier Aladár
bookmakerlrodólban, Budapest, Kossuth Lnios-u.14—It

Telefon: 189-704, 189- 724 
Fiókirodái Budán, Horthy Miklós-nt 18.

Telefonon Telefon : 208-78U
feladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltünk

Hl. Hadscrcgl sikverseny-bandienp. 1. Luhló
(6) Czanth fhd., 2. Carmen (l'Zi) Demkó fhd., 
3. Vesla (1%) Mhr száz. F. m.: Vihar (I) Slielly 
hd. Venus ((») Mészáros hit., Czinka Panna (10) 
Matusek fh. Nyakhossz, ’/< hossz. 29, 28, 14. 
Befutó: 234.

IV. Címer gátverseny. 1. Rcsista (4) Bal J. 
II.. 2. Arisztid (3) Dósai, 3. Kannibál (2J4) Szo- 
válai. F. m.: Hozomány (?) Stecák. Szél (4) Ta
mási, Dánia (5) Pintér, Ariane (6) Mészáros,

Gyergyó (12) Esch L., Bakafántos (12) Szele. 
Nyakbossz. 8/i hossz. 49, 18, 17, 14. Bef.: 114, 95

V. Losonczy Gyula emlékverseny. 1. Dálnok
(3) vitéz Czanth fhd., 2. Siber (4) Valkó fhd., 
3. Ereszt el (2%) Lajos fhd. M. m.: Minek (4) 
Zangcn A., Padisah (6) Stielli hd., Fruit Statl 
(6) Matuska fh., League of Nations (8) Mahán- 
sky, Dénes (10) Preíiál, Adisababa (12) vitéz 
Muhr száz., Kegyetlen (14) Fodor A. fhd. 1 ’/*  
hossz, 8/» hossz, 37, 17, 18, 16. Befutó: 127, 85.

VI. Nyári kísérleti verseny. 1. Desperadó (4) 
Eseti, 2. La Cabriére (2%) Félix, 3. Senontas
(4) Kolonils. F. m.: Páncél (25) Gross, Lándzsa 
(25) Baranyi, Hajrá (16) Dósay, Liliom (l'/tf 
Klimscha II., Soros (10) Kajáry, Dudás (16)’ 
Szele, Bacchus (16) Fendler, Danae (25) Má-
1. vus, Nóra (8) Esch T„ Rezgő (10) Fetting F< 
Nyakhossz 8/» ho., 39, 13, 13, 14. Bef.: 58, 63.

VII. Gödi Handieap. 1. Fergeteg (10) Simics,
2. Pir (10) Alt, 3. Babvirág {1%) Fetting A. F. 
m. üstökös (6) Félix, Sás (10) Bihari, Ungvár 
(12) Kajáry, Argument (8) Kolonics, Afga (16) 
Horváth K. II., Brezova (6) Csömöri, Bodrog 
(3) Dósai, Kundry (6) Baranyai, Shery (12) 
Krcdler. Főn II. (20) Grosz, Szélűm pasa (10) 
Pföndler. Egy hossz, 117, 33, 57, 15. Befutó : 
1483, 208.

VIII. Visegrádi handieap. 1. Csatártó (14) 
Wolbcrt, 2. Bomba (6) Kolonics, 3. Limanova (6) 
Krédler. F. m.: Lilla (20) Schivandl, Vaklárma 
(12) Alt, Fék (6) Szentgyörgy, Cassander (4) 
Balogh, Fütykös (4) Fetting A., Goal (8) Main- 
tinszky, Arra való (16) Hatschcr, Vacsora (6) 
Klimscha II., Kibocsátó (2) Keszthelyi, Délceg 
(16) Csuta, Bonvivan (10) Dózsái, Cinus (14) 
Málvtts, Óhaj (8) Pfendler. ’/< hossz, 2 hossz. 
10:221, 124, 31, 27. Befutó: 4023, 4023.

Jó eredmények
a regatta derbin

A Magyar Evezőszövetség vasárnap délután 
rendezte meg nagy regattáját a csepeli Duna- 
ágbnn szépszámú közönség előtt, kitűnő evezős 
Időben, nagyon jó eredmények szüléitek.

Óriási izgalom közepette álltak fel a nyolca
sok. Szinte egyetlen egy kérdés voll i,z egész 
nézőtér, hogy n Becsben legutóbb olyan .*.  
valóan szerepelt Pannóniát le tudja e győzni 
az. elmúlt év verhetetlen hőse, n Hungária? A 
verseny tulajdonképpen már a startnál eldőlt: 
o ragyogó /ormában levő pannonok azonnal 
olyan előnyre teltek szeri. hogy szinte nem is 
volt többé vitás a győzelmük. 1. a Pannónia 
0:00 |> , 2. a Hungária 0:09.2 mp., 3. Újpest.

RAPID—GENOVA 2:1 (1:1)
Tizenötezer néző elölt Bukarestben ütközött 

meg a KK elődöntője során a kél csapni. A 
Kupid Barálky góljával vezeel. amire Catnnco 
válaszol, a második félidő 26. percében Avar 
11 cs| hibáz és a 95. percben Bogdán góljával 
mcsgzerzi a győzelmet a lila fehér együttes, 
így jövő vasárnap a Slaviónak a Gcniia lesz az 
ellenfele. _________

A Kerékpáros Szövetség országúti bajnoksá
gának harmadik futamát Éles (FTC) nyerte.
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TÖRJE A. FEJÉT!

A vlzI-csIRöH bravúrja
MAGYARORS7.AG NÉMETORSZÁG 2:2 (1:0).

A magyar utánpótlás csapitn a komplett né
niét válogatottul szemben rendkívül kemény, 
sőt helyenként durva mérko,.st moll. A ma
gi sr csapni páratlan lendüli tl-l t'i hihetetlen 
küzdeniakarással 2:0 ás vezetésre telt szert, 
niire a német csapni durva, kemény játékba 
fogott « igy sikerült n joN ara fiatal erőkből 
álló magyar második garnitúrái,i| szemben n 
márkáséit döntetlenné tenni. Az első félidőben
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VÍZSZINTES:
1. Idézel Vörösmarty Mi

hály „Szép Ilonká"-jából. 11. 
Albánia királya. 12. Német 
prepozíció. 13. Ellentétnek le
het a jelzője, ha nagyon 
szembetűnő. 14. Északnyugat 
rövidítése. 13. Az ilyen gyü
mölcs könnyen romlik. 16. 
Annám főhelye. 17. Nátrium 
vegyjele. 18. Osztály neve le
het középiskolában. 19. Görög 
betű. 20. A glóbusz eleje. 21. 
Júliát. 22. Kecske van ilvcn. 
23. Harcol, küzd. 25. Heltai 
Jenő „A néma levente" című 
verses játékának női fönlak- 
ját nevezik így. 26. Belu- 
dzsisztin főhelye. 27. Eriinké. 
28. Parlnmi d'amore ... 29.
Az. óda német neve. 30. A 
francia cgylcmes tudomány
nak egyik' nagy alakja. A ki
sérleli lélektan is kulalásni- 
mik fő tárgya volt. Magyarul 
is megjelent „Lelki álöröklés*'  
című könyve. 32. Okosodni 
akar és művelődni. 33. Angol 
viszonyszó. 34. Női festmény. 
35. E napon. 37. Allan há
zacska 38. Töt párja. 39. Kor-
szak. 40. A korona egyik része. 41. Időhatá
rozói szó 42. tgy találták Bárcz.y Benőt a rád- 
lányi sötét erdőben. 43. ön is szereli? 44. Siet
ség — németül. 45. Kevert eke. 46. Recept.

FÜGGŐLEGES:
1. Pclőfi Sándor , Az. én szerelmem* ’ c. köl

teményében irta. 2. Mezőség. 3. 0. G. Y. 4. 
Francia lap. 5. Keltő belőle egy pár. 6. Olasz 
kettes. 7. Naplementék után kövei kéznek'. 8. Ybl 
monogramja. 9. ö. E. H. 10. Tragen — egyik

alakja. 12. Lap van ilyen. 13. Párt. 15. Ödönke. 
16. üdv neked! 18. Háziszárnyas _  névelővel.
10. Lóeiedel. 20. Női név. 21. írónké, 22. Hiva
tal — németül. 23. Innen kerül ki n falusi viz. 
24. Tromf 28. Azon a helyen. 20. Eme _
pórja. 31. Hiba s jog van ilyen. 32. Némely 
kapcsolás. 33. Byron müve. 34. Felkiáltás. 
35. Re párja. 36. Négy angol színész volt. 
38. Rákosi Labdarugó Egylet. 39. Az észak
amerikai szabadságharcban a déli államok fő
parancsnoka volt. 40. Seb 'telvén marad (ék. 
hiba). 42. Emlék része. 43. Küzd.
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