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A szudétanémet párt 
átvette a rend fenntartását 
a szudétanémet területeken
Vasárnap este együtt ül az angol minisztertanács 

a csehszlovák krízis miatt
London május 22. (Havas)

Chamberlain miniszterelnök vasárnap 
délután ötórára összehívta a miniszter
tanácsot. (MT!)

Chamberlain tárgyalása a német 
és francia nagykövettel

London, május 22.
(INF). Másodszor ült össze a világháború 

befejezése óta
vasárnapi minisztertanács Londonban. 

Az első vasárnapi minisztertanácsot az Idén, 
március 13-án tartották, az Anschluss ki
kiáltásának napján, a másodikat pedig 
most, amikor a csehszlovák belpolitikai 
helyzet kiéleződése ismét

mozgásba hozta az egész n emzetközi 
politikát.

'A minisztertanácson, amely vasárnap dél
után öt órakor iill össze a Downlngstreeten, 
a közegészségügyi miniszter kivételével

a kormány valamennyi tagja részt vett. 
Chamberlain miniszterelnök Oxfordból jött 
vissza Londonba, hogy elnököljön a mi
nisztertanácsban.

Halifax lord külügyminiszter már jóval a 
minisztertanács összeillése előtt sorozatos 
tárgyalásokat folytatóit n londoni diplomá
ciai testület tagjaival a csehszolvákiai hely
zetről. A leghosszabban Dircksen német és 
Corbln francia nagykövettel tanácskozott. 
Közvetlenül a minisztertanács összeillése 
elölt Halifax lord az Oxfordból érkező

Chamberlain miniszterelnökkel ült ösz- 
sze bizalmas megbeszélésre

és tájékoztatta őt a diplomatákkal folytatott 
eszmecseréjéről.

(Inf.) Az angol kormány vasárnap elha
tározta, egy

permanens miniszterközi bizottság 
létesítését.

A mlnhzterközl bizottság hal tagja állandó 
érintkezést tart fenn egymással. A bizottság
ban Chamberlain miniszterelnök, lord Hali
fax külügyminiszter. Sir Sámuel Hoarc, 
Klngxley Wood, Sir John Simon és Sir 
Thomas Insklp miniszterek foglalnak helyet. 

A rendfenntartás a szu
détanémet párt kezében

Prága, május 22.
Frank szudétanémet képviselő, Henleln 

helyettese és Hodzsa miniszterelnök meg
állapodott abban, hogy

a szudétanémet párt átveszi a rend és 
nyugalom fenntartását a szudétanémet 

területeken.
Frank képviselő közölte a miniszterelnök
kel. hogy e feladat teljesítésének feltétele a 
posta és a lelefón akadálytalan használata. 
Hodzsa miniszterelnök biztosította a képvi-

sclőt, hogy feltételét teljesíti. Vasárnap reg
gel óta azonban

állandó zavarok vannak a telefonforga
lomban és emellett majdnem valameny- 
nyl szudétanémet városban fölfegyve

rezték a cseh nemzetőrség tagjait.
Frank képviselő Neuwirlh szudétanémet 

képviselővel együtt vasárnap reggel ismét 
fölkereste Hodzsa miniszterelnököt és nyo
matékosan

Riadőkésziiltségben a katonaság, 
rendőrség és csendőrség

Berlin, május 22.
A Német Távirati Iroda az égeri esemé

nyeket kiegészilöleg Prágából ugv értesül, 
hogy a szombatra virradó éjjel 12 órakor 
hirtelen

riadókészültségbe helyezték a rendőrsé
get, a csendőrséget és a katonságot, 

bár az egész vidéken teljes volt a nyugalom. 
Az erősen felfegyverzelt katonaság és rendőr
ség fákat döntőit ki, torlaszokat emelt és 

elzárta egymástól a kerületeket.
Egyidejűleg parancsot adtak ki, hogy 
lövetni kell azokra, akik kísérletet 
tesznek az. elzárt utcákon való át

kelésre,
bár a lakosságot nem hívták fel arra, hogy 
a kerületeket elzárták. Éppen igy arról 
sem közöltek semmit, hogy

nyilvánvaló ok nélkül kivételes állapotot 
lépteitek életbe nz égeri vidékeken. Az or
szágutakon megszűnt a forgalom. Aschban 
több helyen fegyveres fenyegetéssel teher
gépkocsikat kobozlak cl, amelyeken

cseh állami tisztviselők feleségeit és 
gyermekeit szállították az ország bel

sejébe,
bár senki sem tudta, hogy mindez miért 
történt.

A szombati nap folyamán rendkívül fe
szült volt a helyzet Eger és AscIi városok
ban. Az állami végrehajtóhatnlom szervein 
kívül fel fegyverezték az úgynevezett cseh 
nemzeti őrséget és a „vörös őrséget", a 
marxisták harci- szervezetét.

A szudétanémet pórt vezetősége végül 
annyit elért Aschban, hogy a párt rend
fenntartó elemei gondolkodhattak a nyuga
lom biztosításáról és

felváltották a vörös őrség embereit a 
létfontosságú vállalatok mellett

figyelmeztette a miniszterelnököt 
a helyzet komolyságára. (MTI.)

Benes hajnali tanács
kozása a Hradzslnban

Prága, május 22. 
(INF.) A llradzsinban
e^jéta éjszaka lázas tanácskozások 

voltak.
Benes elnök, aki a szombati napot Tábor 
városában töltötte, a késő éjszakai órákban

visszaérkezett Prágába és azonnal magá
hoz kérette a kormány vezetőtagjait,

hogy megbeszélje velük a helyzetet. A mi
niszterek éjfél után kezdtek gyülekezni a 
llradzsinban és már

hajnalodon, amikor a tanácskozás 
véget ért.

A megbeszélések lefolyásáról egyelőre 
semmi sem szivárgott ki.

teljesített biztonsági szolgálatnál.
Ezzel kapcsolatban azonban ismét össze

tűzésre kerüli a sor, amikor az. úllamrendör- 
ség egyik járőre beavatkozott.

Rövid szóváltás után a rendőrség letartóz
tatott egy járókelőt és röviddel ezután

két lövés hallattszott élestölténnyel.
Az egyik rendőr lekapta válláról fegyverét 
és vaklába lőtt. (MTI)

.4 Német Távirati Iroda ehhez a hírhez 
a következő megjegyzést fűzi:

Közelebbi részletek hiányoznak nz össze
tűzésről, mert a I)NB prágai képviselőjé
nek beszélgetését cseh oldalról megszakí
tották, mikor részletezni akarta az összetű
zést. A l)Nli képviselőjének későbbi kísér
leteit is megakadályozták hasonló módon.

Német tiltakozás
Berlin, május 22.

A szudétanémet párt sajtóirodájának köz
lése szerint a szudétanémet párt

kénytelen volt illetékes helyen tiltakozni 
azok ellen a hivatalos jelentések ellen, ame
lyeket a Cseh Távirati Iroda adott ki a szu
détanémet területen történt támadások ügyé
ben. Lehetetlenné lelték, hogy a két égeri 
szudétanémet ngyonlövésének valódi lény
állását Egerben közzétegyék, amint azt 
Köllncr szudétanémet képv\clő megállapí
totta, mert az erről szóló jelentést ismét el
kobozták. (MTI.)

Prága, május 22.
Az aschi összetűzésről még a következő

ket jelentik: Szerencsés körülmények foly
tán a cseh rendőr teljesen oktalan lövései

senkit sem találtak el.
Az egész égeri vidéken

I nagy n feszültség a teljesen indokolat- 
I lan rladólntézkedéiek miatt.

A cseh végrehajtószervek
nincsenek abban a helyzetben, hogy 
biztosíthassák a rendet és a nyugalmat;

igy a szudétanémet alakulatok gondoskodó 
nak a rend fenntartásáról. (MTI) |

Bonnet megnyugtatta a 
párisi csehszlovák követet

Prága, május 22.
(Inf.) A szombaton kirobbant feszültség 

Vasárnapra lényegesen alábbhagyott s a 
politikai körökben észlelhető izgalom kissé 
lecsillapodott. Vasárnap tartották meg at 
községtanácsi válaszfások első menetét s 
nagy megnyugvást kellett Prágában, hogtf 
az esti órákban beérkezett jelentések szerint 
a választások

aránylag nyugodtan és minden súlyo
sabb rendzavarás nélkül

folytak le. Kizárólag a szudétanémet terűié*  
teken volt feszült még a hangulat. Szudétn*  
német becslés szerint a szavazások ered*  
ményeként a szavazatok 85—-95 százalékárat 
számítanak.

Végleges eredményt csak hétfőn reggel I 
hirdetnek ki.

Általában megállapítják, hogy a kormány! 
által végrehajtott katonai intézkedések nem
csak a szudétanémetek, hanem a koalíciót 
pártok köreiben is visszatetszést keltettek. 
Hogy ennek a magatartásnak mi lesz a kö
vetkezménye, azt még nem tudják. Szom*  
bal este olyan

hírek terjedtek cl, hogy Krejcy tábor
nok, a csehszlovák vezérkar főnöke le

mondott.
A nagyfokú bizonytalanságot, mely szom*  

balon Prágában észlelhető volt, némileg 
enyhítették a vasárnapra virradó éjszaka 
folyamán érkezeit párisi jelentések, amelyek 
szerint Bonnet külügyminiszter a leghatáro
zottabban biztosította Osusky párisi cseh 
követet arról, hogy

Franciaország továbbra Is kötelezőnek 
tartja magáranézve a csehszlovák-francia 
segélynyújtási egyezmény rendelkezéseit.

A csehszlovák kormány a vasárnap folya
mán állandó tanácskozást tartott, ennek 
azonban nem volt hivatalos jellege és a ta
nácskozásokról estig nem is adlak ki hiva
talos jelentést.

A szudétanémetek előre
törése a községi válasz

táson
Prága, május 22.

Az Iscr melletti fíochnitzból — a német 
nyeh halár mentén fekvő egyik nagyobb 
szudétanémet községből — megérkezett az 
első választási eredmény. A szudétanémet 
párt 3-189 szavazatból 2809 szavazatot <s 
ezzel

29 községi mandátumot,
a német szociáldemokrata párt 114 szavaza
tot, egy mandátumot, a kommunisták 239 
szavazatot, két mandátumot, ■ cseh csoport
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NYILATKOZAT
Több anonym levélre és az 

alaptalanul terjesztett hírekre 
csak ezúton áll módunkban vá
laszolni.

Nagyon kérünk minden ér
deklődőt, győződjön meg sze
mélyesen, milyen valótlanul in
formálta Önöket az aljas esz
közökkel dolgozó konkurrens, 
hogy ilyen módon szerezzen 
magának üzleti előnyöket.

RÓNAI MIKLÓS
és

RÓNAI ÖDÖN
a Belvárosi Kávéház 
és Hangit Kioszk 
tulajdonosai

327 .szavazatot, két községi mandátumot 
kapott. A választás eredménye szerint tehát 
a szudétanémet párt ebben a községben

a szavazatoknak 88.2 százalékát kapta.
Az 1935. évi választások alkalmával a szu*  
détanémet pártra a szavazóknak rsak 64 
százaléka szavazott. (MTI.)

Lengyelország 
felvilágosítást kér

Varsó, május 22.
<kengyel Távirati Iroda.) A lengyel kor

mány megbízta Lengyelország prágai köve
tét. hogy kérjen felvilágosítást a csehszlo
vák kormánytól

• Icngycl-eseh hutármentén életbelépte
tett csehszlovák katonai intézkedések

tárgyában. (MTI.)
A Havas Iroda szerint n csehszlovák

lengyel határ mentén lengyel területről 
megfigyelték, hogy

a határ csehszlovák oldalán canpatoknt 
vontuk össze.

A lesében! határvidék lengyel lakósságn 
nagy Izgalommal fogadta n csehszlovák 
esupntösszcvonások hírét és inár szombaton 
este

Igen feszült légkör uralkodott. (MTI.
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Véletlenül lelőtte 
a Hát

Pécs, május 22.
(A Hétfői Napló tudósitó/dnak tele/ónjelen- 

tése ) Pólóét Dénes 42 éves hcrlclcndi gazdál
kodó vasárnap délután a kertjében vadászfegy
verrel akarta elriasztani n verebeket.

Nem vette észre, hogy a bokrok mögött 
játszadozik ötéves Ferenc nevű ön, 

n vadászfegyverrel a bokrokra tölt és a sőrétek 
n kisfiú mellébe fúródtak.

Pólóét rémülten sietett orvosért, de már nem 
lehetett m „itvni, a szerencsétlen kisgyermek 
belehalt sérüléseibe.

meri cgv egész sorsjegy ára csak 
Ö P. fél sorsjegyé pedig 1.50 P. 
Ilyen olcsó sorsjegy nincs.

mert nyereményei 40.000 P, 
20.000 P, 10.000 P, kétszer 
5.000 P. négyszer 2500 P, 
hatszor 2.000 P, húszszor 
tömi P. összesen 18.720 
nyeremény.

mert házasa már n közeljövőben 
június 3 á n esedékes, 
tehát nz eredményt a közel jö
vőben élvezheti.

A kormányzó szózata a 
székesfehérvári vitéz-avatáson

Székesfehérvár, május 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Szent István 

jubileumi év alkalmúl>ól idén Székesfehérvárott 
volt a vitézi avatás.

Horthy Miklós kormányzó avatta fe! az uj 
vitézeket, köztük Imrédy Béla miniszter- 

elnököt.
A pályaudvaron lelkes ünnepléssel fogadták az 
államfőt és feleségét.

A kormányzói pár a pályaudvarról a vitézi 
avatás színhelyére, a székesegyház romkertjébe 
hajtatott. A kormányzó felesége n diszemelvé- 
nven foglalt helyet. Ugyanitt helyezkedett el 
József és József Ferenc főherceg, gróf Teleki 
Pál, Mikecz Ödön, Keményi-Schncllcr Lajos, 
Hómon Bálint miniszterek és a többi megjelent 
notabilitás.

Többezer főnyi közönség elölt kezdődött 
meg a vitézi avatás ünnepsége. Haász István 
katolikus és Soltész Elemér protestáns tá
bori püspök áldó imája után

a kormányzó mint a vitézek főkapi
tánya szózatot Intézett az avatandókhoz:

Vitézek!
Első nagy királyunk országépilő egyé

niségének emlékére Szent István ősi vá
rosában gyűltünk ma össze. A történelem 
levegőit árad felénk ezen a helyen és ta
nít bennünket a dicső magyar múlt tisz
teletére.

Ennek a magyar malinak egyik leg
nemesebb hagyománya és

a magyarság fcnninuradásának egyik 
legbiztosabb záloga a férfierények 

tisztelete
és a külelességleljesilés megbecsülése. 
Fajunk jellemének o két alapvonása jut 
kifejezésre a vitézi intézményben.

A forradalmak után a Vitézi Kendet a 
vitézi telkekhez kötöttem, hogy a nemze- 
dékröl-nemzedékre átszállva az intézmény 
fennállását évszázadokra bizlosilsn.

Ezzel kívántam elérni azt, hogy a Vi
tézi Kend a benne megtestesült eszmék
nek és a magyar vitézségnek örök hirde
tője legyen.

Ma már közel ötezer vitézi telek áll a 
nagy nemzeti cél szolgálatában és a tel
kes vitézek száma a jövőben természete
sen tetemesen emelkedni fog.

A vitézi intézmény ily szervezésénél a 
példaadó kötelességtőljesitésnek az utó
dokban való jutalmazása mellett az az el
gondolás is vezetett, hogy olyan
állandó értékli nemzetvédelmi szerveze

tet teremtsek,
amely a hazához és annak alkotmányá
hoz mindenkor és minden körülmények 
között hű marad.

A Vitézi Kendnek tehát egyik legfonto
sabb hivatása, hogy a nemzetfentartó ma
magyar társadalommal szorosan össze
fogva szembeszálljon minden olyan kí
sérlettel, amely az ország nyugalmát és 
a nemzet újjáépítő munkáját megzavarni 
kívánná. De éppen úgy hivatása a Vitézi 
Kendnek és minden egyes tagjának az is, 
i>ogy

Jó példával előljárvn segítsen meg- 
valósltanl azokat n nagy célokat, 
őrhelyek érdekében a nemzet hivatott 
vezetői éppen napjainkban megfeszí

tett erővel dolgoznak
és mindenkitől fokozottabb munkát kí
vánnak, hogy fajunk uj életre kelve és 
megerősödve betölthesse történelmi hiva
tását.

Ebben a munkában Ti, Vitézek, a nem
zetnek hatalmas erőforrása vagytok, de 
csak, ha soraitokban feltétlenül megőrzi- 
tek a fegyelmet, mert egyedül a fegyelme
zett erő építhet, a fegyelmezetlen erő csak 
rombolni tud.

Legyetek továbbra is a társadalom 
rendjének és la-kéjének hivatott őrei és 
neveljétek fiaitokat abban n hazafias 
szellemben, amely benneteket egykoron 
dicső haditettekre készleteit. A váromá
nyosoktól pedig azt várom, hogy minden
ben méltók legyenek apáikhoz.

Vitézek! Ti betöltöttetek hivatáslokat a 
mull nehéz küzdelmeiben. Ne felejtsétek, 
hogv a kötelességteljesitésre — amelyre 
magatokat vitézi eskütökben örökre elkö
teleztétek — akkor is szükség van, ami
kor már a jövő biztató fénysugarait lát
juk.
Lelkes tapssal és ünnepléssel fogadták a 

kormányzói szózatot. Ezután Szinay Béla 
ny. altábornagy vitézi törzsknpilány ismer
tette nz avalandók statisztikáját: avatásra 
került

218 altiszt, 265 tlsrtlvárományos, 354

legénységi vitéz és 1071 várományos, 
összesen 1908-an, 

á tiszti vitézek közül 19 hősi halott, egy vér
tanúhalált halt és 11 elhunyt, a legénységi 
vitézek között 16 hősi halott és 16 elhunyt 
volt.

Lipcsey Márton ny. tábornok mondta ez
után a vitézi üdvözletét, majd vitéz Igmándy 
Hcgyesy Géza ny. lestörlábornok felolvasta 
a vitézi esküt.

Imrédy felavatása
Az első avatandó ,aki a kormányzó elé 

térdelt,
Imrédy Béla miniszterelnök volt, 

aki huszárszázadosi egyenruhában jelent 
meg s kitüntetéseit viselte. Az avatás után 
a miniszterelnök a kormányzó díszpáholyá
ban foglalt helyet, imrédy Bélán kívül 

vitézzé avatta a kormánytó Takách- 
Tolvay József grófot, a Frontharcos 

szövetség országos elnökét,
Lukács Béla főispánt, Moldoványi Istvánt, 
a budapesti polgári törvényszék másodelnö
két, Patacsy Dénes országgyűlési képviselőt 
és még másokat.

A vitézi avatást követő áldomáson, mint

Antal István
a katolikus eszméről 
és a szociális feladatokról

Jászberény, május 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 

tése.) Az eucharisztikus kongresszussal kapcso
latban Jászberényben jászbnesu volt, majd az 
ngrárifjuság tartott nagygyűlést, amelyen Antal 
István igazságügyi államtitkár beszélt az 
eucharisztikus kongresszus jelentőségéről. Meg
emlékezett arról, hogy amikor a pápa legátusa 
Budapesten felmutatja a szent ostyát és az 
aranykelyhet,

fejethttjt az uralkodó képviselőitől a kol
dusokig mindenki,

akinek homlokát a szent keresztséig érintette. 
Eltűnnek az országhatárok, szertefoszlanák 
faji, népbeli különbözőségek, megszűnnek a po
litikai és gazdasági érdekellentétek.

Az államtitkár beszéde további részében

Pálfíy-Daun belépett
Festetics Sándor pártjába

Rendkívüli feltűnést kellett gróf Pálfíy- 
Daun József bicskei képviselő kilépése a 
kormánypártból. Ismeretes, hogy Pálfíy- 
Daun a Gömbös-korszakban a párt szélső
jobboldalához tartozott, majd — Angliából 
hazatérve —

„rcvidlálta álláspontját**
és hirtelen „mérsékelt" kormánypárti képvi
selő lett.

•Bfc-—-

Gyilkos polgárháború 
Mexikóban

Szárazföldön és levegőben harcolnak Cedillo 
generális lázadói a kormánycsapatokkal

Mcxiko-Cily, május 22.
Mexikó északi részében teljes erővel ki

tört n polgárháború. A központi kormány 
csapatai felvonultak a rendülő Cadillo tá
bornok hívei ellen és megkezdték a harcot 
a lázadás leverésére.

A lázadók egyik repülőgépe öt bombát 
dobott le San Lulz de Potosi városára, 

almi a felvonuló kormánycsapatok főhadi
szállását rendezték be.

Az első nagyobb ütközet a kormányosa■ 
palok és a felkelők Között Kio Verde fa
lucskánál játszódlak le, amelyet Cedillo 
tábornok csapatai megszállva tartottak.

A kormány-csapatok véres harc után el
foglalták a falut.

A lázadók, a kormány hivatalos jelentése 
szerint, 22 halottat. 15 sebesültei és 80 fog
lyot veszítettek. Quidaz Mais melleit a 
kormány-csapatok szintén szélugrasztolták a

rangidős újonnan avatott vitéz, •
Imrédy Béla miniszterelnök köszöntötte • 

kormányzót.
Beszédének végén hlrn áldáM kirí' a kar. 

nninyzóru. Az egybegyűltek hosszan ünnepelték 
ezután az államfőt.

Hóman beszéde
Székesfehérvárott ugyancsak vasárnap avat- 

ták fel a Szent István központi elemi iskolát 
és megnyílt a Szent Jslván-évi tanügyi kiállítás. 
Az ünnepélyes megnyitáson

Hóman Bálint tárcanélklil Imlnlszter 
mondott beszédet.

Felszólalásában az egészséges nemzetpohtika 
legfontosabb előfeltételként a lelki megújhodást 
jelölte meg. Beszélt

a magyar kultúrpolitika feladatairól 
és a népnevelés, valamint az iskolaépítés fej
lesztésével. Végül hálás köszönetét mondott a 
kormányzó feleségének, hogy elvállalta az ün
nepség fövödnökségét és felkérte őt, hogy adjon 
engedélyt a tanügyi kiállítás megnyitására.

Ezután a kormányzó felesége meg
nyitotta a kiállítást.

A kormányzói pár délután különvonaton 
visszautazott a fővárosba.

rámutatott n szociális feladatokra,
hangoztatva, hogy a szociális gondolatot az 
anyaszentegyhúz évszázadok óta hirdette és 
megvalósította. Újabban nagy versengés folyik 
különböző politikai és társadalmi eszmeáram
latok részéről a katolicizmus felé. Kikelt az el
len, hogy

szerinte a liberalizmus, a marxizmus éft a 
szabadkömilvesség a kutollkus egyház pa
lástja mögé sorakozva akarja megmenteni 

eszmei és politikai birtokállományát, 
utalt ezután ama erőfeszítésekre, amelyek előtt 
a nemzet áll és összetartásra hívta fel a katoli
kus ifjúságot.

A nagy tapssal fogadott szónoklat után még 
több beszéd hangzott el, a gyűlés végén Krisz- 
tón Endre felszentelt püspök az egri érsek üd
vözletét tolmácsolta.

Pálfíy-Daun most újra „revidiált", mond
hatnék, „vissza-revidiált**,  még pedig alapo
san — mert kilépett a NEP-böl és n nyila
sok felé orientálódott. Ez az orientáció most 
kiteljesedett:

Pálff-Daun vasárnap belépett gróf Fes
tetics Sándor nyilasai közé,

a „darizó mangár“-ok táborába.

lázadók egyik osztagát. Az északi határ- 
vidéken

a lázadók fel akarták robbantani az 
Egyesüli Államokba vezető vasútvonalat, 

a robbantás azonban nem sikerült.

megjelent a

KALLÓS JÁNOS füle
„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI 
ÉS TŐZSDEI KOMPASZ“ 

1938—1930. évi évfolyamának 
első része két kötetben

Mind a négy kötet ára együtt 60 P

Megrendelhető: a Pesti Tőzsde kiadó*  
hlvntalóban, Budapest, VI., Anker- 
k«*a  2. 1. 4. Tei.i IMO98 és 121-880
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A hercegprímás vasárnapi 
nagyhatású beszédével megkezdődött 

az eucharisztikus kongresszus 
Ünnepi díszben Budapest — Pacelli bíboros 
államtitkár útban van a magyar főváros felé

Az egész világ katolikus társadalma Buda
pest felé tekint: ma, hétfőn kezdődik a ma
gyar fővárosban az Eucharisztikus világkon
gresszus, amely a külföldi, vidéki vendégek 
tízezeréit hozza el hozzánk. Évtizedek óta 
ilyen nagyjelentőségű eseménye nem volt a 
magyar idegenforgalomnak. A most követ
kező idegenforgalmi nagyhét próbára fogja 
tenni az ország és a főváros szervezettségét, 
vendégszeretetét. Azokból a nagyvonalú, 
gondos előkészületekből, amelyek hónapok 
óta folynak itt, bizonyosra vehetjük, hogy 
az Eucharisztikus kongresszus olyan sikert 
hoz, amilyent várunk tőle.

Vasárnap Budapest már az Euchariszti
kus kongresszus jegyében állott a ün

nepi képet öltött magára a főváros.
A fellobogózott, zászlódiszbc öltözött utcák, 
házak, feldiszitett ablakok jelezték a ün-

népi hangulatot. Az utcákon sok idegen szó 
ütötte meg a járókelők fülét:

a világ minden tájáról érkeztek már 
Idegenek.

A pályaudvarokon, a holelckbcn és minde
nütt, ahol külföldi és vidéki vendégek meg
fordulnak, már tökéletesen és teljesen be
rendezkedtek a nagy eseményre.

Az Eucharisztikus kongresszus kezdeté
nek első vasárnapján a legjelentősebb, leg
nagyobb esemény

a városligeti ünnepi Csarnokba rende
zett előkészitő nagygyűlés volt, ahol 
Serédl Jusztinján biboros-hercegpriinás 

mondott nagyhatású beszédet

és a kongresszus élén álló vezető közéleti 
férfiak szólaltak fel.

Az eucharisztikus szentévi előkészületek 
és a kongresszusi grandiózus ünnepek 

egész életre szólnak.
Éppen a mai vasárnapon sürgeti Krisztus 
egyháza Szent Jakab apostol szavaival: Le
gyetek az igének cselekvői, ne csupán hall
gatói. B

Többezer főnyi tömeg a vasárnapi 
nagygyűlésen

Vasárnap már kora délután hatalmas 
néptömegek igyekeztek a városligeti Ipar
csarnok felé. Az Iparcsarnokból átalakított

Ünnepi Csarnokban tartották meg az 
Eucharisztikus Kongresszus utolsó elő

készítő nagygyűlését,
amelyen többezer főnyi közönség vett részt, 
ugy, hogy a beszédeket hangszórókon köz
vetítették.

öt óra előtt már ott voltak a diszemelvé- 
nyen az előkelőségek, közöttük Heyien na- 
muri püspök, a kongresszus elnöke, a Buda
pestre érkezett külföldi püspökök, a magyar 
püspöki kar. A kormányt Szily Kálmán kul- 
luszállamtitkár képviselte, a főváros részé
ről Szendy Károly polgármester jelent meg. 
A felsőház és a képviselőház sok tagja és 
az egyház és közélet számos reprezentánsa 
volt ott.

Amikor a hatalmas tömeg már együtt volt, 
harsonajelek adták liirűl a bíboros her

cegprímás megérkezését.
'A bíboros főpászlor kíséretével az emel
vényre vonult és elfoglalta az elnöki széket, 
amire az a hatalmas főnyi közönség a Him
nuszt énekelte.

Ezután
dr. Serédl Jusztinián bíboros herceg

prímás
rövid beszédében ezeket mondotta:

— Ezt az előkészitő nagygyűlést nem 
tízért hívtuk össze, mintha az eucharisztikus 
világkongresszuson még most is volna elő
készíteni való. Hála Istennek, hála egyhá
zunk, hazánk és fővárosunk minden ténye
zőjének és hála a kongresszusi bizottságok
nak,

a kongresszus teljesen elő van készítve.
(Taps.) Nagygyűlésünk célja az, hogy a 
nagy napok vigíliáján katolikus híveinknek 
és magyar testvéreinknek utolsó buzdításo
kat és kiváltképpen gyakorlati ‘ ‘
kát adjunk, amelyek az egész 
tartamára szólnak.

Mert nem elég a jót csak 
hanem állhatatosnak is kell benne lenni.

Isten ugyanis azoknak, akik elkezdik a jót, 
megígéri a jutalmat, megadni azonban 
csak azoknak adja meg, akik a jóban áll
hatatosak maradnk. Ezekkel a gondoltakkal 
köszöntőm összes itt jelenlévő Mestvéreinket 
és illustris szónokainkat és mai nagygyűlé
sünket megnyitom.

Az
dr.

utmutatáso- 
kongresszus

haladásnak útja azonban nem a forra
dalom

Korunk emlékeztet Szent István korára, 
mert most is hamis ideálok omlottak össze 
a mai nemzedék kimondottan rálép Szent

A
MARGITSZIGETI

PICCADILLV
és

CSARDA
megnyit

Telefon: 120-620

István útjára. (Lelkes taps és éljenzés.)
Czapik Gyula prelátus-kanonok

volt a következő szónok és arról beszélt, 
hogy mit várunk lelkiekben a kongresszus
tól?

Huszár Károly volt miniszterelnök, 
a propaganda-bizottság elnöke ismertette ez
után részletesen azokat a teendőket, amelye
ket a vendéglátó fővárosnak és a főváros 
minden lakójának a kongresszus érdekében 
ezekben a napokban teljesíteniük kell.

A szónoklatok elhangzása után dr. Serédi 
Jusztinián biboros-herccgprimás mondotta 
el záróbeszédét:

Pacelli vasárnap elutazott 
Budapestre

Róma, május 22,
Pacelli biboros-államtitkár vasárnap reg

gel különvonaton Budapestre utazott, hogy 
mint apostoli legátus képviselje ...........
pápát a budapesti eucharisztikus 
lésen.

A biboros-államtitkár elutazása 
pélycs keretek között ment végbe.

A Termini-pAlyaudvar udvari várótermében 
a biboros-államtitkár búcsúztatására teljes 
számban megjelentek a vatikáni diplomá
ciai testület tagjai. A pályaudvar tornácát 
a magyar kolónia tagjai töltötték meg, kö
zöttük igen nagy számban a római magyar 
papság tagjai.

A szalonkocsi előtt összegyűlt magyarok 
lelkes „Éljen PaccIlP'-kiáltással üdvö
zölték a szalonkocsi ablakában álló 
biboros-államtitkúrl, aki „Éljen Ma

gyarország* 1 kiáltással válaszolt.
A magyar kolónia tagjainak éljenzése és 
katonazenokar hangjai mellett, gördült ki 
vonat a pályaudvar üvegteteje alól.

Kétezerötszáz pesti rendőr 
szentáldozása a Bazilikában
Az eucharisztikus világkongresszus fényes 

és gazdag programjának bevezetője már va
sárnap reggel zajlott le a Bazilikában.

A budapesti áilamrendőrség közös gyó
násával és szent áldozásával nyitották 

meg az ünnepségek sorozatát.
Heggel nyolc órakor kétezerötszáz rendőr, 
nyolcvan rendőrtiszt és százhatvan detektív 
vonult fel a Bazilikába, hogy a budapesti 
rendőrség, mint a múltban, ugy a jelenben 
is fanujelét adja buzgó vallásosságának. 
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
celebrálta a szentmisét és Madarász István 
pápai kamarás mondta a szentbeszédet.

Ezután következett kétezerötszáz rend
őr, százhafvan detektív és nyolcban 

rendőrtiszt közös szent áldozása.
Szentmise után a rendőrlcgénység disz- 

mcnclben vonult fel a belügyminiszter előtt. 
A rendörzenekar élén Szőllőssy Ferenc kar
mester állt. A szép ünnepség rendezése 
Kálnay Gyula rendörfötanácsos érdeme.

A BSZKRT alkalmazottak 
szentmiséje

Ugyancsak vasárnap járullak közös szent- 1 
áldozáshoz a BSZKRT-alkalmazottak, akik ( 
a kongresszus nagy forgalma miatt nem ve
hetnek részt a közös ájtatosságokon. A 
BSZKRT Akácfa-utcai székhazából zászlók

XI. Pius 
nagygyü-

(lnne- ünnepi menetben, zeneszó mellett vo
nultak a villamos, autóbusz és HÉV al
kalmazottai a belvárosi főplébánia

templomba,
ahol Breyer István győri megyéspüspök ce- 
lebrúlln a szentmisét. A püspöki mise előtt 
P. Bőlile Kornél hitszónok intézett beszédet 
a közel kétezer BESZKRT-alkalmazotthoz,

a
a

Óriási tömeg a bélyegkiállitás 
vasárnapi megnyitásán

Vasárnap délelőtt tiz órakor ünneplés 
keretek között megnyílt a III. Országos Ma
gyar Bélyegkiállitás a pesti Vigadóban. 
Bobrovniczky Tamás nyug, tábornok a 
Magyar Bélyeggyűjtők Egyesülete Szövetsé
gének elnöke üdvözölte a megnyitáson meg
jelent előkelő közönséget, akik között jelen 
volt Sicndy Károly polgármester, Kuzmich 
Gábor, a m. kir. pósta főigazgatója, Nett
hold Kornél kormányfőtanácsos. A kiállí
tást a kereskedelmi miniszter megbízásából 
Tcrstyánszky Ákos államtitkár, a pósta ve
zérigazgatója, nyitotta meg.

Tizenegy órakor megindult a közönség 
áradata is a kiállítás termei felé, amelyek
ben mintegy

150 magyar és külföldi kiállító 
mutatja be gyűjteményeit, ritkaságait, eddig 
még soha nem látott tanulmányi és kutató 
anyagát.

Fontos felhívásabazilikai dísz
hangverseny meghívottjaihoz 
Ma, hétfőn délután fél fi órakor lesz az 

Eucharisztikus Díszhangverseny a Bazilikában.
A rendezőség közli, hogy tekintettel a kor

mányzó cs a többi magas vendégek megjelené
sére,

n Bazilikát délután 5 óra 34) perckor lezárja.
A rendezőség tehát ezúton is felkéri a közön
séget, hogy eddig az időpontig foglalja el 
helyét.

A hangversenyen való megjelenés: sötét utcai 
ruhában. Minden jegy elkelt.

Felkérnek minden védnököt és mindazokat, 
akik fehér tiszteletjegyet kaptnk és Írásban 
vagy 1197-18 telefonszámon nem jelentették 
be részvételüket, hogy

haladéktalanul közöljék a rendezöblzott- 
aággni

személyes megjelenésüket.
elkezdeni.

ránk 
akik

Mi

előkészítő nagygyűlés első szónoka
Krüger Aladár országgyűlési kép

viselő
aki beszédében mindenekelőtt a ma-

Ii.;-, ......
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dinit citw
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volt, __  -- --
gyarság fiúi hódolatáról biztosította a Szent
atyát.

ölelésre tárt karokkal várjuk a hoz- 
érkezö testvéreinket — mondotta — 
hazajönnek és nem idegenbe.
ugy érezzük, mintha erre a nyolc 

napra megváltozna a világ.
Ezután szólott pedig arról, hogy 

hónapok óta bizonyos érthetetlen nyugta
lanság iilfc meg a magyar lelkeket, a
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I.
Pár nappal ezelőtt megjelent a fekete 

keretet gyász jelentés: meghalt lovag Dosti 
Dávidé, az olasz királyt koronarend tiszti 
lovagja. A gyászjelentések nem felejtették el 
méltatni Dozzi érdemelt az ipart téren, de 
kimaradt a méltatásból valami, amire pedig 
néhány megmentett életen keresztül sokan 
emlékezhetnek. A proletárdiktatúra alatt, 
amikor a vörösük leverték a ludovikások jú
niusi ellenforradalmát, tizenegy halálos Íté
let következett, a halálraítéltek között volt 
a József-körpontot védő ludovikások pa
rancsnoka is. A városban már hlrejárt, hogy 
az Oktogon-téren akasztani fognak. A ha
lálra ítélt ludovikds parancsnok édesanyja 
és nővére jól Ismerte az olasz származása 
Dozztt, hozzá rohantak, hogy segítséget kér
jenek tőle. Dozzt a Bltz-szállóba sietett, Bo
ntanéin alezredeshez, az Ő intervenciójára 
történt, hogy fíomanetll, mint a budapesti 
misszió parancsnoka, jegyzékben tiltakozott 
Kun Bélánál és a kivégzések tényleg elma
radtak. Most, hogy Dozzi meghalt, a kom
munisták gyilkos kezeitől megmenekült el- 
lenforradalmárok hozzátartozói közűi sokan 
kísérték utolsó útjára.

n.
Érettségi-bankett lest a Tarfánnál: Tarlón 

Vilmos kért azokat az osztálytársait, akik 
negyven esztendővel ezelőtt együtt érettsé
giztek vele a Kereskedelmi Akadémián, 
üzenjék meg elmüket.

Hl.
’A kapurlalal maharadzsa, aki már kétszer 

volt nálunk, megint Budapestre jön. Junius 
elején érkezik fiával, miniszterelnökével, 
titkárával és nagyszámú kíséretével. A Mar
gitszigeten szállnak meg,

IV.
Battligdng-Strattmann Lás sió hercegen teg

nap súlyos vakbél műtétet végzett Bakay 
Lajos professzor. A műtét sikerűit, a beteg 
jól van,

V.
Mtss Dolly, a Lakács-Vert gyöngye, akt 

temperamentumos lerohanással hódította 
meg Budapestet, búcsúzik. Két nappal ez
előtt megnézte, az előadását Monsleur Várná, 
a Castno de Paris Igazgatója, rálicitált a 
pesti gázsijára és el szerződtette Pártéba. ’A 
gibraltári spanyol-angol Dolly magyarul fog 
énekelni a Caslno de Paris nagy revfíjében.

VI.
Gallé Tibor festőiskolája piklorhajőt Indít 

h tengerre. Kétárbócos, segédmotoros, 1 
ltonnds vitorláson vágnak neki az 'Adridnak 
a feslöhajó utasai. A hajó a dalmát part
vidéken cirkál nyolc hétig. Közben mindig 
megáll néhány napra kis haldszfalukban, 
'ódon kikötőkben, ahot majd a piktorok ren
geteg témát találnak. Gallé Tibor kiadta nz 
utazás pontos programját, amelyen 'felsorolja 
a napirendet és az egyetlen szigorú kikötést: 
lefekvés legkésőbb este tíz órakor!..,

VII.
Nctn-Yorkből írják a Kisnaplónak: ’A Flfth 

Utientit legfrissebb szenzációja Vanderbilt 
'Glória „nagy ügye”. Á Vanderbilt-családnak ez 
a tízesztendős sarja, egy bűbájos szép szőke 
angyal, három millió dollárt örökölt, de az
zal a kikötéssel, hogy a pénzt a nagykorú
sága napián veheti fel, addig rokonai keze
lik a vagyonát és a rokonok gondoskodnak 
eltartásáról, neveléséről. A milliomos rokon
nénik és rokonbácsik takarékosságra akarták 
Szoktatni a jövendőbeli milliomosnőt, a: 
angyali kis Glória azonban sehogy sem állta 
a dolgot, kijelentette, hogy neki önálló zseb- 
'pénzre van szüksége. Mikor nem kapott, 
leült az Íróasztalához és beadványt intézett 
a gyámhatósághoz, hogy adjanak neki zseb
pénzt. A gyámhatóság megtárgyalta az ügyel 
és kötelezte a rokonokat, hogy a hárommil
lió dollár terhére egyelőre heti tiz dollár 
zsebpénzt folyósítsanak Glória kisasszony
nak.

Vili.
Palotay Gcrtrud, a Nemzeti Múzeum nép- 

T"j:l osztályának etnográfusa Ankarában 
előadást tartott a törököknek a török hím
zésekről.

IX.
I lrichs Ágoston mérnök érdekes építkezés

re kért engedélyt a fővárostól. Száz méter 
magas kilátótornyot akar építeni a pesti 
Dunaparton. A párisi Éiffel-torony mintá- 
jóra, vastravcrzckből épülne a torony, a 
tetején háromemeletes épületnyl nagysága, 
motorral forgatott földgömb volna. A forgó 
földgömb emeleteire sörcsannok, magyar 
vendéglő és amerikai bár kerülne. Semm< 
jéle anyagi támogatóst nem kér, részvénp- 
társasági alapon hozza össze a: egymilliós 
alaptőkét.

került otthon a dolog, felidéztem emlékeze
temben az esetet és arra gondoltam,

Budapest, 1088 mfljus H

hátha nem volt igazam,

BAKTER: Uccu, nini, Lepcses szomszéd, 
titkos esküt tett földalatti egyén legyek, ha 
miguk nem Pestről gyünnek megen.

ÖRZSI: Onnan gyüvünk, bizony.
BAKTER: Isten hozza Ököt. Oszt inon- 

gyák el izibe, mit tapasztaltak odaföl?
ORZSI: Nagy rendcsinálás folik az ór- 

szigba. A kórmány elhatározta, hogy kifüs
töli a zavargó elemeket.

BAKTER: Eztet hallottam. Meg aztat is, 
hogy az az ősi magyar családbul szármadzó 
Májzler képviselő úr rossznak tanájja a 
szigorú új törvényeket.

LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer ahhoz a 
Blkabágyasztó Csokány Andráshoz beállított 
vagy nyóc nem-szeretem-vendég vasárnap 
dilután, oszt kényelmesen eltehenkedve po
litizálni keztek. De igen húzták az orrukat, 
mer a gazda abbul a csutkás llbágyi do- 
hánybul pipált, akinek ollan szaga van, 
mintha görényfarkat reszeltek vóna belé. — 
„Hejnye csak" — sajdult föl Gatyamentő 
Szimák Józsi —, „gyerünk innejd, mer 
nem lehet elevenyen kibírni, hogy András 
bácsi eztet a rossz dohányt szíljal'*  — „Hát"
— vonta vállát Biknbággyasztó —, „a do
hány rossz, de a hatás jó".

ÖRZSI: Ész vöt annak a fejibe, nem 
krumplibul meg répábul csínyéit pótlekvár.

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Ősz azon
túl ml újság Pesten, Lépesé.’ szomszéd?

ÖRZSI: Igen jól elszólta magát egy tör
vényszéki biró úr.

BAKTER: No csak! Mit mondott?
ÖRZSI: Fölmentette a Pálffy grófot, oszt 

aszontta, hogy azér menti föl, mer nem az 
államrul irta aztat, hogy birka, hanem az 
élőbbén! kórmányrul.

BAKTER: Hinnye a tátintóját!
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor a 

Szurgylkba az Italos legények megtámatták 
aztat a Csupanadrág Balog Józsit. Persze a 
tesvérje, a Pali Is közibük ugrott, oszt a 
husángjával odarottyintott ahun a bogár 
hözsög. Sajnálatos ténykörülmény fólián 
nem a támadókat érte a husáng, hanem az 
ippen arra járó sárvári végrehajtót billen
tette ollan halájosan fültövön, hogy menten 
hasraült, akar a földi béka. — „No, hájjá"
— monta néki a jedzöné —, „maga osztán 
igazán rosszul célzott avval a vendégmarasz
taló bottal!" — „Hájsze nem mondom" — 
bólintott rá Pali —, „a célzás hibás vót, de 
a találattal az ejiísz környék meg van ölé- 
gedve."
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Visszavonta panaszát
a méltóságos asszony,
aki huszonegy évvel ezelőtt lopás miatt 
följelentette szobalányát

A főkapitányság bűnügyi osztályán tegnap 
megjelent egy elegánsan öltözött urihölgy. Ar
ról érdeklődött, melyik hivatalban kell jelent
keznie, ha egy feljelentést vissza akar vonni. 
Megkérdezték tőle, miről van szó. Azt mon 
dotta, lopás miatt tett feljelentést a szobalánya 
ellen, ezt a panaszt szeretné visszavonni. A 
hölgyet, aki különben előkelő állású ur fele
sége és az ura után méltóságos címzés illeti, 
a lopási ügyek nyomozásával foglalkozó egyik 
rendőrtisztviselőhöz kalauzolták. A rendőrtiszt 
leültette a látogatót, megkérdezte tőle, milyen 
ügyről van szó, hogy hívják a szobalányát és 
mikor tette ellene a felejlentést.

— Kérem szépen — mondotta a méltóságos 
asszony — a szobalánynak Tóth Mária a neve,

pontosan nem emlékszem a napra, 
amikor megtel lem ellene a feljelentést.

— Nem baj kérem, nem fontos a nap, majd 
az iklatóhlvRtalban megkeressük az aktát, csak 
tessék megmondani, hogy körülbelül melyik 
hónapban volt?

A méltóságos asszony egy pillanatig gondol
kozott, azután természetes hangon felelte:

BAKTER: Kéccer se köll mondani. •— 
Arrul mit hallottak, hogy a Teleki Pál köz
oktatási miniszter elrendölte, hogy a könyv- 
naprul tartsanak előadást nz oskolába.

ÖRZSI: Szélsőséges szervezkedés helett.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy mút 

hónapba hazagyütt az oskolábul Bágyog- 
béiü Javas Káról fin, a Pistike, aki ippen az 
első elemi osztált tapoggya. — „No, mit ta
núiéi máma ides pujám?" — kérdezte az 
apja. — „Aztat" — felelte a gyerek —, 
„hogy miképpen köll a hazafias ifjúságnak 
megcsinyálnl az izrajliták hatájosabb el- 
agynbugyálását." — „Hinnye tanéttó úr!" 
— fogta meg Bágyogbélű másnap a mes
tert —, „mér nem oktattya inkább a nebu
lókat Hunyady Jánosra, meg igasságos Má
tyásra?!" — „Ahhoz még igen fiatalok" — 
felelte a tanéttó —, „aztat csak majd a 
harmadik osztóiba tanujják.

BAKTER: Ebbe igaza vót neki. — Oszt 
arrul mi a véleményük, hogy ollan nagy 
kavarodás van az ájrópai politikába?

ÖRZSI: Kctten, hárman csinájják a za
vart, oszt aszongyák, hogy sokan ludasok 
benne.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor az 
az Aihájas Ferenc, meg Locska Rogyák An
tal fölszólította Csomócska Bencét, hogy 
jádzanak hetivásárt. No, Csomócska leha- 
jút, mintha válogatott vóna a vásárfiába, 
oszt ekkor Aihájas hátúrú rettentőjen bele
rúgott. — „A szenvedésit neki" — ugrott 
föl a megbillentett egyén —, „ki rúgott 
meg?" — “Mit lehet azt tunni‘ — felelte 
Rogyák — „ebbe a nagy tolongásba?"

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, aptya.
BAKTER: No, csak még eggyet. — Hát a 

vasárnapi frontharcos masírozáson bebizo- 
nyult-e, hogy a vén harctéri csontoknak ke
mény még az öklük?

ÖRZSI: Be ám. Érezték is néhányan, el- 
bolondított surbankó legények.

LEPCSES: Nézze, hájjá, bakterom, csü
törtök este ahhoz a halászember Csinom 
Péterhez betévett egy illen agitátorozó vé
kony egyén, aki szélsőséges irányba akarta 
terelni nz öreg halász világnézetit. Hát az 
öreg erre nem vót hajlamos, de rendes ma
gyar ember létire megkináta ütet az ippen 
elkészült halászlével. No, a kákabélű agi
tátor bekapott e’ kalán levet, de menten föl 
is ugrott, oszt jajgatott: — „Hüjj, de isten
telen rettentő erős ez!" — „Hja" — monta 
Csinom Péter csöndesen —, „paprika van 
ebbe, nem röpiratl*  — Oszt Isten velünk.

— A hónapot nem tudom biztosan, 
1917-ben történt... ,

— Mikor kérem? — kérdezte a rendőrtiszt, 
aki azt hitte, hogy nem jól hall.

— Igen kérem, 1017-ben történt, a háború 
alatt. Tóth Mária nálam szolgált. A szekré
nyemből eltűnt néhány darab ezüst evőesz
köz Mikor az ezüstök ’hiányát felfedeztem, fe
lelőségre vontain, de ő azt mondotta, nem tud 
a lopásról. Minden jel azt mutatta, hogy alig
hanem ő lopta el a holmikat, de különben is,

uerettem volna tisztázni a dolgot, ezért 
feljelentést teltem

a rendőrségen. A szobalány akkor már felmon
dásban volt, mire a kihallgatások megkezdőd
tek volna, elment tőlem.
_ 1> kérem, méltóságos asszony — érdek

lődött tovább a rendőrtiszt — hogyan jut 
eszébe, hogy most jelentkezzen ezzel az ügv- 
gjel, amely huszonegy évvel ezelőtt kezdődött.

— Akkoriban nem sokat törődtem az Ügy- 
gyei, nem is érdeklődtem, hogy mi lelt a foly
tatása a feljelentésemnek. Lassan el is felej
tettem a dolgot. Mostanában valahogyan azóba-

talán mégsem Tóth Mária lopta el az ezüstö
ket. Ezembejutott az is, hogyha mégis ő 
volna a tolvaj, akkor is

megbocsátanék neki, hát azért jöttem, 
hogy visszavonjam a panaszomat...

A rendőrségen kötelességszerüen jegyző- 
könyvet vettek fel a bejelentésről, az iratot át- 
küldik az ügyészségre, ahol majd esetleg 
utánanézhetnek annak, mi történt Tóth Mária 
ügyével, hogyan végződött az eljárás a huszon
egy esztendővel ezelőtt tett feljelentés ügyében.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A magyur gazdasági élet nagy örömmel 

és meglégedéssel fogadta azt a hirt, hogy, 
a kormányzó a pénzügyminiszter előterjesz
tésére Baranyai Lipót dr.-t, a 'Magyar Nem
zeti Bank vezérigazgatóját a Nemzeti Bank 
elnökévé nevezte ki alapszabályszerü idő
tartamra. Baranyai Lipót rendkívüli kvalis 
tásait, széleskörű tudását, példátlan szor
galmát és munkaképességét, amelyekkel a 
magyar társadalmi és gazdasági életben 
annyi tisztelő hívet szerzett magának, az 
önálló nemzeti bank felállítása óta ismerik 
a gazdasági életben. Pályafutását hosszú 
frontszolgálat után a Pénzintézeti Központ
nál kezdte, onnen került a Nemzeti Bank
hoz, ahol kivételes talentuma gyorsan jut
tatta az intézet vezérigazgatói székébe, 
majd Popovlcs Sándor és Imrédy Béla 
méltó utódaként az elnöki állásba. Kineve
zését nemcsak a magyar, de a külföldi köz
vélemény Is osztatlan örömmel fogadta,

’A Budapesti Áru- és Értéktőzsde Politzeri 
Sándor, a Tőzsde alelnöke vezetése mellett 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, ame
lyen táviratilag üdvözölték a betegség miatt 
távollévő Fleissig Sándor tőzsdeelnököt, 
majd Móra Zoltán dr., a tőzsde főtitkára 
felolvasta a tőzsde elnökségének emlékira
tát a Szent István király országlását üd
vözlő történelmi évfordulóról. Taubnet Vil
mos, a tőzsdetanács évi jelentéséhez szólt 
hozzá, végül a közgyűlés berekesztése után 
választás utján Öt tőzsdetanácsosi helyet 
töltöttek be. Az uj tagok: vitéz Bornemisza 
Félix, a Budapesti Szabadkikötő vezérigaz
gatója, vitéz Csepreghy Jenő, ny. huszár
ezredes, báró Herzog András bankár, Manó*  
zvill Alfréd, a Magyar Bankárok és Érték- 
papirkereskedők Egyesületének elnöke és 
Quandt Richárd, a Magyar Nemzeti Bank 
igazgatója.

Hírt adtunk arról már, hogy Magyarország 
a Breslaui Nemzetközi Vásáron nagyszabású 
kiállítással vett részt, amelyet a Külkereske
delmi Hivatal szervezett. A vásár látogatói tö
megesen keresték fel á magyar kiállítást, ahol 
általános feltűnést keltettek a Hivatal által ki
állított különböző Németországba gravitálő 
exportcikkek. A német közönség nagy érdek
lődéssel szemlélte a kiállított finom magyar 
liszteket, a nagyszemü lencsét, babot, borsót, 
a finom pehelytollat, paprikát, az aranytiszta 
akácmézet, a tokaji aszúval telt palackokat. 
Különös feltűnést keltettek az élethü viasz- 
modcllekben bemutatott magyar gyümölcsféle
ségek.

Haiduszoboszlól Gyógyfürdő 
m« mór európai hírű. - Fődéit gyógymedencék Irőcaarnok, Inlialatórlum strandHirdd 
Páratlanul eredményes fürdő-, író- és belélegzökurák. — A ftlrdöt Halduwóbos-IA A. 
W-os bős, fődos, brőmos hldrokarbonátos hávyfael táplálják. .t.tKX) liter torróv.z poreenként 
Jtagyar- és nőmetnyclvO Ismertátővel készséggel szolgál a fürdő IGAZGATÓSÁG,!.

♦

rA Nemzeközi Gépkereskedelmi Bt. Igazgató
sága megállapította az 1937 november 30-ával 
zárult üzletév mérlegét Az üzletév forgalma az 
előző évit mintegy 50 százalékkal haladta meg 
ós a folyóüzlet körülbelül 500.000 pengő összegű 
tiszta nyereségei eredményezett. Az Igazgatóság 
elhatározta, hogy a korábbi évekről áthozott 
veszteség túlnyomó részének kiküszöbölése cél
jából a törzsrészvénytőkének 600.000 pengővel, 
a „B" sorozatú elsőbbségi részvénytőkének po- 
dik 60 százalékkal való leszállításét fogja a 
közgyűlésnek javasolni. E tőkeleszállítás ke
resztülvitele után a társaságnak 0,776.000 P 
összegű alaptőkéje marad.

♦

A Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek 
Gyara, mely európai viszonylatban is egyik 
legjelentékenyebb iparvállalatunk, kedvező 
eredménnyel zárta az elmúlt évet. Május 24-én 
tartandó közgyűlése elé terjeszterdő mérlege 
szerint munkabérek él fizetésekre 1,6.34.000 P-t, 
adók, illetékek és egyéb közterhekre 189.000 
pengőt fordítottak. A vállalat 1937-ben az in
vesztíciókból 350.000 pengőt irt le. 1937. évi 
nyeresége 116.617 pengő, melyből osztalékra 
részvényenként 60 fillért (6 százalékot) fordí
tanak. •

★

A Pesti Tőzsde kiadásúban és Kallós János 
szerkesztésében most jelent meg tizenegyedik 
évfolyamában a Kallós-féle Gazdasági, Pénz
ügyi és Tőzsdei Kompasz" első része Az uj 
kompasz praktikus összeállítása és áttekinthe
tősége biztosítja a Kallós-féle kompasz döntő 
Sikerét és megmagyarázza, hogy évröl-évre 

Imiért népszerűbb ez a kompasz.



Bnaapert. 1688 mitjug íj.

Zürichi rendőri megkeresés alapján 

titokzatos pokolgépes merénylet 
ügyében Őrizetbe vette vasárnap 
a rendőrség Stefanics Gyula 
állástalan tisztviselőt

Vasárnap reggel nagy feltűnést kelta rá- 
ntógram érkezett a zürichi rendörigargatö- 
•fglól a budapesti fakapitányság bűnügyi 
osztályára. A rádiogram szövege a következő 
Volt;

„Kérjük azonnali letartóztatását Stefa- 
nics Gyula 28 éves állásnélküli tisztviselő, 
budapesti lakosnak, aki pokolgépes me
rénylet elkövetésére készült egy svájci 
építész és családja ellen, mert azok nem 
voltak hajlandók ötvenezer svájci frankot 
fizetni neki."

A rádiogram részleteket nem közölt és a 
főkapitányságon érthető feltűnést keltett a 
Il!.va.!ali közlés- mert az utóbbi időben a 
bűnügyi osztálynak nem igen volt dolga ha
sonló bűncselekménnyel kapcsolatosan. A 
bűnügyi osztály vezetője magához hivatta 
a detektivfőnököt és több főtisztviselőt és 
megbeszélték a teendőket. Egy egész detek- 
tivcsoportot bíztak meg

a rádlogramhan szereplő Stefanics 
Gyula előkeritésével.

A detektívek első útja a bejelentőhivatalba 
vezetett és onnan kiemelték a Budapesten 
lakó Stefanicsok bejelentőlapjait, öt ha
sonló nevű család lakik a fővárosban, most 
már azt kellett eldönteni, hogy melyik Ste- 
fanics Gyula azonos azzal, akit a svájci 
rendőrség keres. A bűnügyi nyilvántartóban 
is kutattak és ennek alapján derült ki, hogy 
a pokolgépes merénylettervvel kapcsolat
ban csak egy Budapesten lakó Stefanics 
Gyula jöhet számításba, aki a Belvárosban 
a Muzeum-körut 13. számú házban lakik és 
aki bűnügyi nyilvántartó tanúbizonysága 
szerint már

többször volt büntetve csalás és más 
bűncselekmény elmén,

Bőt azt is megállapították, hogy legutóbb 
Svájcban ítélték el csalás címén tíz hónap
ra és ezt a büntetést

a zürichi (egyházban ki Is töltötte.
Ez a megállapítás azután kétségtelenné tette, 
hogy csak a Muzeum-köruton lakó Stefanics 
Gyuláról lehet szó.

Két detektívet küldtek ki autón, hogy 
állítsák elő a főkapitányságra a súlyos gya
núba kevert embert. A detektívek első útja 
a házfelügyelőhöz vezetett, aki közölte ve
lük, hogy a második emeleten lakik Stefa
nics Gyula 28 éves állásnélküli magántiszt
viselő. Édesapja mozdonyvezető és nála la
kik fia is, akiről tudták a házbeliek, hogy 
többször járt külföldön és exaltált termé
szetűnek ismerik. A detektívek felsiettek a 
második emeletre. Mind a két rendőrségi 
embernél volt revolver, mert számitottak 
arra, hogy esetleg ellenállásra találnak. Erre 
azonban nem került sor. Becsöngettek a 
lakásba és egy idősebb asszony nyitott aj
tót. Slefancsis Gyula édesanyja volt. Na
gyon meglepődött, amikor megtudta, hogy 
fiáért jöttek a detektívek. Siránkozva ve
zette be őket a hálószobába, ahol

még az ágyban találták a zürichi rend
őrség által keresett fiatalembert.

A detektívek felszólitották Stefanics Gyu
lát, hogy sürgősen öltözzön fel, mert uta
sításuk van előállítására.

Stefanics Gyula a legkisebb izgalom és 
meglepetés nélkül, mosolyogva fogadta a 
detektiveket, majd feléjük fordulva igy 
szólt: _ . .

— Jól tudom, hogy milyen ügyben ke
resnek. Semmi tilkolnivalóm nincs. Min
dent elmondok a rendőrségen.

Tíz perc múlva a rendőrségi autó a két 
detektivvel és köztük Stefanics Gyulával el 
is indult a főkapitányságra. A fiatalember 
útközben nem igen beszélt, csak cigarettát 
kért, mert mint mondotta, szenvedélyes do
hányos. A főkapitányság bűnügyi osztályán 
dr. 'juhász József rendörfogalmazó kezdte 
meg részletes kihallgatását. A feltett kér
désekre nyugodtan válaszolt és egy izgal
masan érdekes történet került a rendőrségi 
jeBVZÖkönj’vbe.
_ Hosszabb ideig Svájcban tartózkodtam 

— kezdte előadását Stefanics Gyula. — Ott 
akartam elhelyezkedni, mert németül, fran
ciául is angolul beszélek. Mindegy lelt vol
na hogv milyen pályán keresem meg a ke- 
1 vérem, csak valami keresethez akartam 
íutnl. Á kenyér utáni harcban több ottani 
emberrel megismerkedtem, sikerült is rövi- 
drbb ideig különböző szakmában elhelyez
kedni, de hosszabb ideig és fis keretetet
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nem tudtam elérni. Megismerkedtem többek 
közt Johann Riesen-Bansingar építészmér
nökkel is. Bejáratos voltam a házába éa a 
családja szívesen látott. Felesége megsaj
nált és egy alkalommal felajánlott kölcsönt 
is, addig, amíg keresethez jutok. Én az ősz- 
szeget felvettem, nem tudom most már pon
tosan milyen összeg volt, párszáz svájci 
frank lehetett. A balszerencse üldözött, nem 
tudtam elhelyezkedni, a pénz elfogyott és 
egy napon az építész felesége felszólított, 
hogy fizessem vissza a kölcsönt, mert külön
ben

(eljelent és a svájci törvények szigo
rúan büntetik a csalást.

Én tiltakoztam a csalás vádja ellen, azt 
hangoztattam, hogy semmiféle mesét nem 
adtam elő, nem furfangos utón szereztem 
meg a kölcsönt, hanem az asszony maga 
ajánlotta fel azt. A vége mégis az lett a do
lognak, hogy feljelentettek a svájci törvény
széknél és

csalás miatt elítéltek tíz hónapra.
Mint külföldi honost, azonnal letartóztattak 
és le is kellett ülnöm a büntetést.

— Nagyon bántott a dolog és amikor a 
büntetés kitöltése után visszatértem Magyar
országra, elhatároztam, hogy az elszenve
dett fogságért

kártérítést követelek
azoktól, akiknek köszönhetem a közel cgy- 
esztendös raboskodást. Nem tagadom, több 
levelet is Írtam az építésznek és feleségének, 
amelyekben felszólítottam őket, hogy ílzes-

VIZTÖMLÓ a clMCKa (

Kérje kifejezetten a vöröscslkos EMERGÉ locsolótömlőt. Kapható minden 
azakűzletben. GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR

Hatalmas botrányt okozott
Franczia Kiss Mihály

a szőlősgazdák vasárnapi közgyűlésén
A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 

vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését, ame
lyet nagy érdeklődés előzött meg, mert az ér
dekképviselet elnöksége most akart beszámolni 
a termésértékesitéssel kapcsolatban végzett 
tárgyalásairól. A szigorúan szakkérdésekkel 
foglalkozó gyűlésen azonban

viharos események következtek be. Szen
vedélyes felszólalások, éles összetűzések 
sorozata zavarta meg a tárgyalások ko
moly menetét. Voltuk pillanatok, mikor 
már a tömegességtől Is lehetett tartani, 
végül bizalmatlansági Indítványt nyújtot

tak be a mai vezetőség ellen.
Báró Waldbott Kelemen nyitotta meg az 

ülést. Elmondotta, hogy az elmúlt időkhöz ké
pest a szőlősgazdák helyzete lényegesen meg
javult s ezért köszönet és hála jár Darányi 
Kálmánnak és Marschall Ferencnek. Ezért azt 
javasolta, hogy a volt miniszterelnököt és föld- 
mivelésügyi minisztert válasszák meg az elnöki 
tanács tagjául. A javaslatot nagy lelkesedéssel 
fogadták el, utána üdvözölték az. uj kormányt.

A zárószámadások elfogadására került ez
után a sor. Mielőtt azonban a tárgysorozat kö
vetkező pontjára térhettek volna át, váratlanul

felállt Franczla-Klss Mihály
és a következő kérdést tette fel:

Mi az oka annak, hogy az egyesület három 
igazgatója zsidó?

A szokatlan kérdés nagy meglepetést okozott 
Majd Waldbott Kelemen hosszú beszédben vá
laszolt Franczia-Kiss Mihálynak.

Elmondotta, hogy nz egyesület vezetői fi
zetés nélkül dolgoznak,

mert fizetett vezető-tisztviselő alkalmazására 
az. egyesületnek fedezete nincs, a mai ügyve
zetőknek pedig köszönet jár az önzetlen és 
eredményes munkáért, hisz épp az egyesület 
vezetőségének köszönhető az a tény is, hogy a 
magyar szőlősgazdák ügye egyenes vágányba 
jutott. Az elmúlt két esztendőben nagy termés 
volt, az. egyesület vezetőségének munkája nél
kül viszont az árakat tartani nem leheteti 
volna.

Az elnöki felvilágositás nem nyugtatta meg 
a kecskeméti szőlősgazdákat, akiknek veze
tője Franczia-Kiss Mihály volt. Szenvedélyes 
közbekiáltásokkal zavarták a szónokol, a ieg-

senek nekem ötvenezer svájci frank kárté
rítést, mert különben

bosszút állok a fogságért.
Azt is közöltem velük, hogy a pénzért haj
landó vagyok kiutazni. Elutasító goromba 
választ kaptam legutóbb is és erre annyira 
elkeseredtem, hogy feladtam az építész fele
ségének címére egy expressz levelet és ab
ban tényleg közöltem, ha nem fizetik le az 
ötvenezer svájci frankot,

pokolgéppel elpusztítom az egész csa
ládot és aztán én magam is öngyilkos 

leszek.
— Ezt a levelet teljesen feldúlt lelkiálla

potban írtam, magam sem tudom, hogy va
lójában végre tudtam volna hajtani fenye
getésemet.

A hosszú kihallgatás után Stefanics Gyu
lát őrizetbe vette a rendőrség, majd később 
ugy döntöttek, hogy

a toloncházba internálják
addig, amig a zürichi rendőrségtől a pon
tos, részletes jelentés meg nem érkezik az 
ügyről és azután döntenek további sorsa 
felett.

különbözőbb gyanúsítások hangzottak el.
Benkő Antal kecskeméti kisgazda emelkedett 

ezután szólásra és azt követelte, hogy egy kis
gazdataggal egészítsék ki a számvizsgáló bi
zottságot, mert tudni akarják, hogy mi történik 
a vezetőségben. A kecskemétiek

Franczla-Klss Mihályt akarták megválást- 
tafnl,

azonban az alapszabályok értelmében erre 
nem kerülhetett sor.

Franczia-Kiss Mihály köré csoportosult 
nyolc-tiz kecskeméti szőlősgazda továbbfoly
tatta sz előre megszervezett támadást, majd

bizalmatlansági Indítványt nyújtott be a 
mai vezetőség ellen.

Az indítványt azonban nem tették fel szava
zásra s ugy döntöttek, hogy a közeljövőben 
rendkívüli közgyűlést hívnak össze ebben nz 
ügyben. Homola István jánoshalmi kisgazda 
mondott most beszédet. Higgadt .szavakkal 
próbálta meggyőzni a kecskemétieket arról, 
hogy

a mai vezetőség igenis sokat telt a szőlős
gazdák érdekében, már pedig Igazságta
lanság olyan embereket támadni, akik 

jót tettek.
Beszédét nem fejezhette be, mert pergőtűz- 

szerűen támadta meg őt közbeszólásaival a 
kecskemétiek csoportja.

Kivörösödött arccal torkukszakadtából kia
báltak, zsidóztak és arról beszéltek, hogy

őket a bor átvételénél becsapták.
Benkő Antal kecskeméti kiküldött szenvedé
lyes hangon válaszolt Hc-molának. A zsidó ke

sis Csehszlovákiában
a világhírű gyógyfürdők ób magaslati gyógyhelyek hazájában

olcsó árak, 50% vasúti kedvezmény
OlCSrt CSOlfkátUlaiSSOK, zavartalan valutákiutalás. Mindennemű felvilágosítással Bzolgál szál
lodák, penziók, vízum,valutaigénylés, utazási kedvezmények tárgyában a hivatalos megbízott: 

swMr, w 66 Csehszlovák Idegen és Fürdőforpalml Információs -w
A Iroda kft., Budapest, V., József uádor-tór 8. Telefon; O.w

reskedelmet támadta és azokat a zsidókat, 
akik a kisgazdák rovására meggazdagodtak. 
Reismann Zoltán dr., a Szőlősgazdák Egyesü
letének igazgatója válaszolt a felszólalásra és 
élénk helyeslés közben arról beszélt, hogy 
mennyit telt és mennyit dolgozott, küzdött a 
szőlősgazdák érdekében és bebizonyította, 
hogy milyen elvakultan vádaskodtak ellene. 
Rásonyi-Papp Gedeon volt a következő fel
szólaló. Hasonló értelemben beszélt. A kecs
kemétiek öt sem engedték szóhozjutni, végül 
türelmét elveszítve kijelentette:

— Nem hagyom magam terrorizálni és 
aki Így csinál, az Cserny utódn!

Ezekre a szavakra nagy vihar támadt. 
Franczia-Kiss Mihály felugrott a helyéről és 
ökölbeszorított kezekkel Rásonyl-Papp Gedeon 
felé tartott. Földijei fogták le, akiknek kiabá
lásától harsogott a terem.

— Zsidóbérenc!... Zsidóbérencl — ordí
totta a csoport.

Végül is az elnök teremtett rendet és Rá
sonyi-Papp Gedeon kifejtette, hogy soha még 
ebben a teremben elvakult gyűlölettől fűtött 
beszéd nem hangzott el, itt mindenki azt 
nézte, hogy ki mit mond és amit mond az 
hogy használ a közős érdekeknek. Sohasem 
azt vizsgálták, hogy ki a beszélő.

Ezután Baross Endre és Waldbott Kelemen 
szólalt fel s ezzel a közgyűlés véget ért.

Vendéglői politizálás 
után szurkálás

Vasárnap virradó éjszaka véres verekedés 
játszódott le a Murányi-utca és az Elemér
utca sarkánál. Egy közeli vendéglőben l>o- 
rozgatott Schulthcis János, Sinkó Tibor, Ba
ross Gyula, Tibold József és Takács Béla 
kőművesek. Borozgatás közben »

politizálni kezdtek,
a társaság véleménye megoszlott és emiatt 
már bent a vendéglőben éles szóváltások, 
durva megjegyzések hangzottak el.

Amikor «• vendéglőből kimentek, az utcán 
folytatódott a veszekedés és verekedéssé 
fajult a dolog. Kések is kerültek elő, 
Schultheis a karján, Tibold a hátán kapott 
szúrást, a legsúlyosabban azonban Boross 
Gyula sérült, akit kétszer hasbaszurtak. A 
rendőri nyomozás megállapítása szerint, 
Takács Béla volt a szurkáló. Előállították a 
főkapitányságra, ahol letartóztatták.

égszekrények 
villamos hfltőkészfllékek, sörkfmóró készü
lékek, fngylaltgópck, Jéggyártóberendezések

HENNEFELD
Arfegyxék Ingyen éa bérmentve.Tel. 1!t-O20,118-640

Pisztollyal
nőt követelt — 

megverték és letartóztatták 
Szombaton késő este a megyeri lóverseny

téren Klcmcnt Béla szerelő két barátjával 
és egy nőismcrősével sétált. A sötétből elő- 
ugrott egy fiatalember,

hatlövetű forgópisztolyt fogott a társa
ságra

és azt követelte, hogy a társaságban lévő 
hölgy menjen cl vele. Klemen! és barátai 
lefoglak a pisztolyos fiatalembert, fegyverét 
elvették tőle és ugy megütötték a pisztollyal, 
hogy fejét elöntötte a vér.

Bevitték ezután a rendőrségre,
ahol kiderült, hogy a merénylőt Auguszf 
Józsefünk hívják, huszonegyéves napszá
mos. Augusztot a mentők részesítették első 
segélyben. A pisztolyos napszámost ezután 
előzetes letartóztatásba helyezték.



A FF.S7.EK tagjai. akik ▼laazavonullak a 
nyllvánna veraenyaóatAI, trrméarrtaen továbbra 
la réaztiMMiek n brldgeélelSieni úgy a azfivrt- 
•ég vrrMéhébrn, mini a hritlgrjáték „művelésé 
bán*'. I.rcken a tornákon fordult elő az alant 
bemutatóit nagyon azép játazmn, ami telje* 
mértékben Igneolji ntl, hogy a Fészek gárdája 
joggal vezetett h ranglistán.
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9 10 7 6 fi 
0 A D 5 4
* 10 7
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V K B 9 8 2 V A
ónt £ 8 0 B 10 9 8
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V I) 4 3
0 K 7 fi
4. 2

Kelet Dél Nyugat Észak
1 treff I pikk 2 kftr 2 pikk
passz 4 pikk -- —

Nyugat o irrfT dámával Indult, iimll Kelet ál 
íiHMt és lehívta a kiír ásr.t, majd a treff ki
rályt. A felvevő, — a kitűnő lecliuHcáJu aokszo- 
roa magyar válogatott) Kötött Andor, — be
ütött aduval és az ellenjálékból megállapította, 
hogy Keletnek nincs föhlt ktirje. (Ha megnéz
zük a felvevő ás az aszinl lapját, látjuk, hogy 
ki kell adni egy treffef és három kört; tehát 
egy bukás!) És most olyan elimináció követke
zett, amelly*!  .tz Isknlnklltiyvekhm sem talál
kozhatunk. I elvevő kétszer adut hívott, leját
szotta kézben a káró királyt, kiíró ásszal le
ment az asztalra, lehívta ii káró dámát és meg
hívta az asztal negyedik káróját, amit Kelet 
beütött a hublval s amire a felvevő egy kórt 
dobolt el. Most már Kelet bármit hiv, n felvevő 
teljesítette a bemondott négy pikket, llrávó, 
Keletit

Dr PI'.TERY JENŐ szövetségi kapitány ér/er- 
npjáiíak ípen súlyos betegsége miatt tlr. Húron 
Sándor egyetemi tanárt kérte /cl a kapitányi 
teendők rllátósúrti. Az Oslóba induló magyai 
válogatott tn ü Irányítása mellett fog trení
rozni. Dr. Báron tanára Fészek csapatát kérte

aoeoa. leghatAsoaabb 
molyvédelem 

___________ ____FöraktSr: Molnár ét Mosat 
KAPHATÓ MINDENÜTT_______ Pat6tlMnrtoM.lt

fel egy trénlngmérkfizésre. A régi nagy Fészek 
teriiútielcsen szívesen áll rendelketésérc a ki
tűnő kapitánynak, hogy a külföldre Induló 
magyar csapat minél jobb formában és össze- 
szokotton fá kondícióban indulhasson el.

♦

AZ F.I.SÖOSZTAlVV hajnoliuut 
igen érdekeden alakult: úgy a bii|nokság 
elnyeréséért, mint a kieséstől való inog- 
menekülésért erős küzdelem Indult. A nagy 
derbi, amelyen eldől az Idei vezetőhely, 
kedden este 7 órakor lesz ur (). M. II. C, és 
az I nló LTC körött az Vnló I.TC helyisé
geiben. Tekintve, Imgy a többi csapatok 
versenyeit szerdán tartják meg, az l’nió 
vezetőségének nagy glhlclábor ellielyezéaérc 
kell felkészülnie. A verseny teljesen nyílt, 
nagyon Mik függ a kiosztásoktól! Sok 
szlemmparll esetén nagyon „rá kell kap- 
csalnia’* a bajnokcsapntnak, ha győzni 
akar!

*
EROVTII \RCDSDK bridgt'iicrsenyéi akarja 

megrendezni az /. kerületi körzet agilis vezető
sége. I terminust míg nem állapították meg. 
Előreláthatólag junius első felében tartják meg 
a versengi, amely nyílt párosverseny lesz. Rész
letes ismertetésére visszatérünk.

♦

El.SÖ ALKALOM, hogy nem dr. Szigeti 
FAI kiséri n magvar csapatot nr Európai 
bajnokságra \ külföldi szövetségek vezetői 
annyira megszerették mnkmplpás Pali bá
tyánkul, lmgv l.oiulan, Páris közvetlenül 
borrá fordult kéréseivel. A külföldi ver
senyeken nemcsak a magyar szövetséget 
képviselte, hanen otyailag vigyázott a csa
pat minden egyes tagjára, a zsebeit fel
szerelte a legkülönbözőbb poroktól kezdve 
a legjobb csokoládéig! A szövetség elnök
sége nz. oslói versenyekre és az ottani 
kongresszusra Bokor Imrét küldi ki! Vá
lasztása a lehelő legjobb, ö volt a buda
pesti világbajnoksúg gazdája, a külföldiek 
rajta keresztül ismerték meg a magyar 
vendégszeretetet. Mi hisszük és tudjuk, 
hogy jól fogja helyt ttcsilcni Pali bátyánkat.

l.vKPálIltottHm  nz Arakat!
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Házbértartozás fejében 
elárverezték 
a Széchenyi-kávé házat 
A költségek felemésztik a pénzt, 
a háztulajdonosoknak semmi sem jut

Budapesten, a kávéházak városában 
megint kevesebb van egy kávéházzal: be
csukták és elárverezték a Széchenyi-k&vé- 
házat.

A Fercnc-köruti Széc/ienyf-kávéház helyi
sége egyszerre két ház földszintjét foglalta 
••I, a Ferenc-körut 7. számú bérházban kez
dődőit a helyiség és átnyúlt a Mester-utca
1. számú házba is. A mesterutcai bérház tu
lajdonosa a székesfőváros, a Ferenc-körutié 
pedig dr. Bolgár Pál. A kávéház nz utóbbi 
időben anyagi nehézségek közé került és a 
bérlője, Koch Vilmos adós maradt a ház
bérrel.

A két háztulajdonos közül először a 
székesfőváros élt peres utón a jogaival, 
lezáratta a kávéház Mester utcai front
ját, mire Ikilgár Pál dr. is élt a jogaival 
és becsukódott a Széchenyi-kávéház 

másik frontja In.

Bolgár Pál dr. pert indított a bérlő ellen 
és közel nyolcezer pengős házbérhátralék 
megítélését kérte. A követelés teljesen jogos 
volt, a bíróság marasztaló Ítéletet hozott, 
Koch Vilmos azonban nem fizetett, mire a 
háztulajdonos foglaltatott, majd kitiizetto az 
árverést. Közben a székesfőváros is perre 
vitte a dolgot és egyrészt bérkövetelése biz

A feljelentők megjutalmazásáról 
szóló rendelet előtt
már duplájára emelkedett 
a valutabünügyek száma
Mit mond Kotsls Miklós, a valutaügyészség vezetője

A hivatalos lap vasárnapi száma közli azt 
a kormányrendeletet, amely a valulabiln- 
iigyek nyomravezetőinek és feljelentőinek 
megjutalmazásáról intézkedik. A rendelet 
szerint a bünteléspénznek, a vádlottra ki
szabott vagyoni elégtételnek és az elkobzott 
értéknek

fiz százaléka Illeti meg a feljelentőt, 
aki a hatóság elölt fclfedlo a valuturendc- 
leibe ütköző bűncselekményt. Névtelen fel
jelentőt nem jutalmaznak meg. (isiik teljes 
névvel, címmel, foglalkozással ellátott fel
jelentést vesznek figyelembe a hatóságok.

Milyen hatása lesz ennek a rendeletnek a 
vnlutabíinOgyekre, mi a helyzet ma a valuto- 
jcljclcntésck terén? E kérdésről beszéltünk

dr. KOTSIS MIKLÓS ügyészségi alel- 
nökkel, a vnlulaügyészség vezetőjével, 

aki igy tájékoztatott bennünket:
—■ Jóslásokba nem lehet bocsátkozni s 

igy előre nem határozható meg már moíf. 
hogy a gyakorlati mindennapi életben mi
lyen hatása lesz a rendeletnek. Okszerűen 
mindenesetre arra lehet következtetni, hogy

n rendelet helyes Intenciói érvénye
sülni fognak a gyakorlatban. Minden 
valószinibiég szerint szaporodni fog a 

feljelentések száma.
— Érdekes, hogy már most, mielőtt a 

rendelet érvénybclépolt, n valutabünügyek, 
illetve följelentések megszaporodtak.

Az Idei létesítendőben már több a bűn

Gyilkosság vasárnap délután 4-kor

n öin na színi Minin

1000 PENGŐ 
kíszDtnzlulalom a nyonezeiiM
Május 23-án, hétfőn kazdődlk az Esti Kurír li> 
galmas detoktlv-rejtványversenyo, amely azen- 
záclós fordulataival ós a nyeremények gazdag
ságával az utóbbi évek kimagasló pályázata lesz

tosítására, másrészt az adótartozások fede
zetéül

a fővárosi gazdasági hivatal gyáliiitl rak
táraiba tranazferáltatta a kávébál be

rendezésének legnagyobb részét.
A Bolgár-féle ügyben pénteken délutónrn 

tűzték ki az árverést. Garzó Gyula járás- 
bírósági végrehajtó megjelent a kávéházban 
és áruba bocsátotta azokat a berendezési 
tárgyakat, amelyek még nem kerültek a 
gyáliiitl városi raktárba. Kalapács nlá került

54 kosárszék, 58 fámlásszék, 4 tllkÖr,
14 márványasztal, 7 kártyaasztal, 26 

gyufatartó 
és még néhány apróság, amelyért összesen 
520 pengő folyt be. Másnap, szombaton reg
gel a végrehajtó kiszállt a fővárosi raktár
helyiségbe és megtartotta az árverést a 
transzferált berendezési és felszerelési tár
gyakra, amelyekért 614 pengőt fizettek a 
vevők.

Összesen tehát 1134 pengő folyt be a kél 
árverésen és igy

sem a székesfőváros, sem Bolgár Pál dr. 
nem jut hozzá a követeléshez, 

mert az eljárás, foglalás, végrehajtás és 
árverezés költségei elviszik nz árverésen be
folyt összeget.

ügy, illetve feljelentés, mint amennyi 
volt az elmúlt év végéig.

A bűnügyek száma tehát a tavalyihoz ké
pest körülbelül a kétszeresét teszi ki. Ezért 
vált szükségessé a valuíaügyészség mellé 
kirendelt dctcklivcsoport tagjai létszámának 
szaporítása.

Ma már negyven dctckliv működik itt 
az eddigi busz detektív helyett.

— Mielőtt a rendelet életbelépett, a va- 
lutabünügyck felfedőinek, nyomravezetői
nek bizonyos jutalom járt. Ez azonban csak 
a: elkobzott értéknek egy csekély hányadát 
tette ki s egyéni elbírálás alapján történt a 
jutatom kiadása. Az uj rendelet intézmé
nyessé teszi a jutalomrendszert s most már 
a jogerősen elitéit egyén kiszabott bünteté
séből, illetve a vagyoni elégtételnek s az el
kobzott érteknek tiz. százaléka illeti meg a 
nyomravezetőt, illetve feljelentőt. Ez a ju
talom nagy valutabünügyeknél jelentős ősz
szeget reprezentálhat.

— A „CIFI" Csehszlovák Idegen- és Fürdő
forgalmi Iroda kft., V., József nádor tér 8. 
útján arról értesülünk, hogy n csehszlovák 
külügyminisztérium hozzájárult ahhoz, hogy a 
„3 nap Prága'*  kedvezményes jegyfüzet bir
tokosai érvényes magyar útlevél és jegyfüzet 
felmutatása ellenében 2 pengős kedvezményes 
vízumban részesüljenek a 8 pengős vízumille- 
lék helyett. Bővebb felvilágosításokkal és a 
„3 nap Prága" jegy füzetekkel a CIFI és a 
többi ezen jegyfüzetek árusításával foglalkozó 
utazási irodák szolgálnak.

I
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PmgflaltoeMs. PelTiUfodWr 
FUetyén fUrdölroda, B«- 
tapeat, V1U, KAroly-ktfr* 
ut 8/a. — Telefont 14**888

• rheuma ollanl 
csodaforrós biz
tos gyógyered- 
ményt nyújt.

picsa psusaiaraiii

Halálos 
autóKaíaszíróía

Szombathely, május 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Bognár Pál 32 éves soffőr, aki 
Csornán, nz ottani nagymalomnál volt al
kalmazva, megbízást kapott, hogy szállítson 
egy lisztrnkományt Szombathelyre.

A teherautóra felrakták n liszttel lelt zsá
kokat és a soffőrön kívül Hideg József nap
számos, Horváth Lajos szerelő és Sántha 
János műszaki tisztviselő is felültek a ko
csira. Bognár rendes sebességgel indította 
cl a teherautót, később az utasok észrevet
ték, hogy az autó egyre nagyobb sebesség
gel halad és hogy

a soffőr már nem ura a volánnak.
Nem tudták megállapítani, hogy mi történ
hetett, az autó rohant tovább és Alsópeleske. 
község határában nckirohant egy utszéli 
fának. A teherautó felborult, a soffőr és há
rom utasa lezuhanlak az úttestre.

Bognár Pál egy fatörzsbe vágta a fejét 
éa szörnyethalt, Hideg és Horváth élet
veszélyesen, Sántha pedig könnyebben 

sérült.
Az autókatasztrófa életbenmaradt áldozatait 
a vármegyei mentők a szombathelyi kór-*  
házba vitték. Megindult a vizsgálat annak a 
megállapítására, hogy mi okozta a szörnyű 
katasztrófát.

A külföldi karmesterek 
és a magyar muzsika 

(Zárszó Dobroven legutóbbi 
műsorához)

’rt magyar zenekedvelő közönség vílágszertu 
közismert úri magyar vendégszeretetéről és 
arról, hogy ez a kis megcsonkított ország a 
méreteit messze túlhaladó, intenzív zenei vér
keringésébe mindenkor szívesen bekapcsolja a 
külföld zenei reprezentánsait. Nemcsak a: 
alkotó és reprodukáló miivészek találnak teret 
a zeneileg kivételesen képzett magyar közön
ségnél, de a külföldi diringensek is.

Végeredményben a magyar művészetnek 
minden célja és minden álma, annak magyar 
mivoltában csúcsosodik ki. Ha már lemondunk 
arról, hogy magyar karmesterlehetsigeket 
hozhassunk divatba, ha már lemondunk arról 
is, hogy ilyeneket felfedezhessünk és felnevel
hessünk. szóval valósággal pozitív kárt okozunk 
az úgyszólván meg sem született magyar kar- 
meslergcncrdciónak, akiktől elvesszük a pódiu
mot ís a külföldiek hozsannázó sóval egysze
rűen kitúrjuk őket jogos helyükről, akkor leg
alább o vendégszeretetünket élvező idegen 
tartsa kedves és saját jól felfogott érdekében is 
kötelességének, hogy a magyar zeneművészet 
másik területén siessen segítségére a vendég
látó magyar zeneéletnek.

Dobroven Issay utolsó műsorán csak We< 
ber, Csajkovszky, Debussy és Berlioz művel 
kantok helyet és magyar zeneszerző nem. Egy
szóval ő semmit sem tartott szükségesnek, hogy 
a saját egyéni művészi érdekein kívül az egye
temes magyar zeneművészet problémáihoz is 
hozzányúljon is segítse egy kissé ő is divatba 
hozni azt a magyar muzsikát, amely a magyar 
zeneművészet legelső célja. Ez alapjában véve 
legelső és legelemibb kötelessége telt volna 
neki és minden idejáró vendégdirigensnek. Sőt 
tovább megyünk és állítjuk, hogy államhatalmi 
esköttel kellene minden náiunk szerepelni 
óhajtó vendégkarmester műsorait előzetesen 
bekérni és megnézni, hogy a magyar zeneművek 
helyet találtak é valaha is az ö külföldi hang
versenyeiken és csak azutu'n tétetn k lehetővé 
itteni dirigálásuk.

Már ma is olyan nyugati nívójú, sőt világhírű 
nevekkel büszkélkedhetünk, mint Dohnányi, 
Erkel. Bartók, Rékay, Weincr, Kodály, Siklós, 
sth. és ha a magyar zenét, a nekünk legszen
tebb célunkat divattá sikerül tennünk, akkor 
biztos, hogy zeneszerzőink száma meghatvá
nyozódik, mert meg lesz az értelme, hogy dol
gozzanak, hogy alkossanak, mert igy meg fog
ják kapni a nyilvánosságot, egyetlen életlehe
tőségüket. Ezt a segitőmunkót, illetve ezt a 
megértést igazán elvárhatjuk a vendégkarmes
terektől akkor, amikor részükre vesszük cl a 
mi magyar karmestereinktől a pódiumot. El
várhatjuk, hogy cserébe ők azt a magyar sene- 
szerzőknek adják vissza, de nemcsak nálunk, 
hanem a külföldön is.

FBRDOB
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Unghuáry László ceglédi 
faisKoiatulaidonos huszéues 
liának titokzatos halála
Vadászatra indult, órák múlva szivenlőve, 
holtan találták a sűrűben

Hétfői napló
és ennek következményé t vérmérgezés.

Tomanictné néhányszor rövid Időre visz- 
szanyerte az eszméletét és többszőr is meg
kérdezték tőle, hogy kinél járt rosszulléte 
előtt, nevezze meg azt a személyt, aki tiltott 
műtétet hajtott végre rajta. A varrónő min
dig azt felelte, szó sincs tiltott műtétről, 
valami más okozhatta a vérmérgezést.

Vasárnap hajnalban négy óra tájban vál
ságosra fordult a szerencsétlen fiatalasszony 
állapota. Halálos ágyán ismét eszméletre 
tért egy kis időre és alig hallható, de való
sággal könyörgő hangon szólt az ápoló
nőnek:

— Szeretnék beszélni valamelyik dok
tor úrral, mert ha már én meghalok, 

legalább mázt ne tegyenek tönkre ..,
Az ápolőnő azonnal az Inspekciót or

vosért sietett és
Tomanicené vallomást tett halálos 

ágyán.
Könnye*  szemekkel elmondotta, hogy az 

orvosok megállapítása pontos volt, tényleg 
tiltott műtét áldozata lett. Elmondotta, 
hogy egy barátnője tanácsára felkereste 
Mayer Miksáné szülésznőt, aki a Teréz- 
körút 6. számú házban lakik. Ez az asszony 
hajtott végre rajta tiltott műtétet. Többet 
nem tudott mondani,

kezelőorvosa karjai körött kiazenvedett.
A kórház azonnal jelentést tett a halálos 

ágyon tett drámai vallomásról a főkapitány
ságnak. A bűnügyi osztályról detektívek 
mentek a Teréz-kőrut 6. számú házba. 
Az első emelet egyik lakásában találtak rá 
Mayer Miksánéra. A sors különös szeszélye, 
hogy

ez a lakás, ahol a tiltott műtét történt, 
évekkel ezelőtt már szerepelt a bűnügyi 
krónikában: Itt lakott Leirer Amália,

aki tudvalévőén kegyetlen rablógyilkosság 
áldozata lett.

A hálószobája, ahol a szép 'Amáliát meg
gyilkolva, holtan találták, volt jelenleg a

pengő egy kitűnő szabás*'  
porőz szövetből készült, szellőz, 
könnyű

öltöny, szitavászonra dolgozva 
(kabát, nadrág). Elegáns, prak> 
tikus színekben készül, kizáró
lag nálunk kapható.

szülésznő angyalcsináló műhelye.
Mayer Miksánét minden tiltakozáAa 
ellenére előállították a főkapitányságra 

és az Uj Szent János-kórházban elhalt 
varrónő vallomása alapján őrizetbe vették. 
Megállapították különben azt is, hogy 
magzatelhajtásért már hathónapi börtönre 
volt büntetve. A nyomozás tovább folyik.

Cegléd, május 22. mellén hatalmas vérfolt sötétlett.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Megrázó vadászszerencsétlenség 
hire döbbentette meg vasárnap Cegléd és 
környéke előkelő földbirtokos társaságát: 
ünghváry László kormányfőtanácsosnnk, az 
Unghvóry-félc faiskola tulajdonosának fia, 
B

huszesztendős Ünghváry Dénes halálos
végű vadászszerencsétlenség áldozata lett.

A különös körülmények között történt 
'tragédiáról igy számolnak be a szerencsét
lenül járt fiatalember hozzátartozói:

Ungvári/ Dénes, aki nem tartozott a leg
jobb tanulók közé, az idén érettségizett és 
a vizsgák befejezése után a kétezcrholdas 
gyóni Unghváry-birtokra ment nyári sza
badságra.

A fiatalember ugy tervezte, hogy az ősz- 
Szel egyetemen folytatja tanulmányait. A 
környéken az utóbbi időben nagyon elsza
porodtak a szarkák és a személyzet ismé
telten nagy szarkavadászatot tartott, hogy 
a kártékony madarakat távollartsák a bir
toktól.

Ungváry Dénes, aki különben is szenve
délyes vadász volt, szintén részt akart venni 
a szarkavadászatban és vadászfegyverével 
útnak indult.

Ekkor látták utóljára életben.
Már elmúlt az ebéd ideje, de Ungliváry Dé
nes nem jelentkezett. Délután nyugtalan
kodni kezdtek és a fiatalember keresésére 
indultak. Késő estig tartott a hajsza, de se
hol sem tudtak nyomára akadni. Az éjsza
kai órákban azután az egyik béres mintegy 

félkllométerre a kastélytól, a sűrű er
dőben rábukkant a fiatalember testére.

Ünghváry Dénes mozdulatlanul feküdt a 
földön,

»■■■——
Halálos ágyán leleplezte áldozata 

a Teréz-körúti angyalcsinálót
A meggyilkolt Leirer Amália egykori lakásából állították 
elő a detektívek a súlyosan megvádolt szülésznőt

Vasárnap hajnalban az Uj Szent János- 
kórház belgyógyászati osztályán vérmérge
zés következtében meghalt özv. Tomanics 
Károlyné, született Rönkő Anna 30 éves 
varrónő. A fiatal özvegyasszonvt pár nap-

Szerelmi riport
Tyrone Power«Loretta vouno
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Mellette hevert vadászfegyvere. A béres 
azonnal értesítette a hozzátartozókat felfe
dezéséről és pár perc múlva már hordágy- 
gya Isiettek a sűrűbe Ünghváry Dénesért. 
Megvizsgálták a fiatalembert és a vizsgálat 
eredménye az volt, hogy nincs segítség: 
Pénes már

hornzu órák óta halott.
’Á helyszínen lefolytatott kutatás alapján 

kiderült, hogy a fiatalemberrel
az erdő magányában szerencsétlenség 

történt.
Töltött vadászfegyverével vigyázva haladt a 
sűrűben, hogy ne riassza cl a szarkákat. Egy 
gyökérben megbotlott és olyan szerencsét
lenül esett el, hogy

a fegyver csöve mellének szegcződfttt 
és estében megrántotta a ravaszt.

A sőrétek a tüdején keresztül hatolva, olyan 
súlyosan megsebesítették a fiatalember 

szivét, hogy a helyszínen meghalt.
A szerencsétlenség déli egy óra tájban tör
ténhetett.

A tragikus vadászszerencsétlenség híre 
nagy megdöbbenést és részvétet keltett.

Magánértesülésként kerülő utón tudomá
sunkra jutott, hogy a gyóni csendőrség a 
szerencsétlenséggel kapcsolatban a követ
kező tartalmú jelentést telte a pestvidéki 
ügyészségen:

ünghváry Dénes húszéves fiatalember 
revolverrel főbelőtte magát és meghalt. 

Szüleitől levélben búcsúzott el.
Miután nem forog fenn büncsclekény gya
núja, az ügyészség megadta a temetési en
gedélyt.

pal előbb vitték a mentők 
a kórházba és amikor az 
gállák, nz a gyanú merült 

valaki tiltott miitétel 
rajta

Nemzetközi zsebmetszönöt fogták 
a dohányuccai templomban 
Gratulálok! — mondotta a rokonnak „maszkírozott*  
kalandornő, megölelte a menyasszony nagybátyját 
is közben kiemelte a pénztárcáját

Vasárnap délelőtt esküvő volt a dohány
utcai zsidótemplombnn. Ar esketési szertar
tás után a fiatal pór a padsorok közötti 
folyosón kifelé vonult, nyomukban a nász
nép, a rokonság, köztük a menyasszony 
nagybátyja, Horváth Gyula kereskedő. A 
rokonság boldogan fogadta a gratulációkat. 
Horváth Gyulához is odalépett

egy feltűnő eleganciával öltözött lefá
tyolozott nő:

— Gratulálok, őszintén gratulálok — 
mondotta s ezzel megölelte és homlokon- 
csókolta Horváth Gyulát.

A kereskedő nem tudta, ki lehet az ele
gáns nő, de nem is volt sok ideje gondol
kodni, mert

érezte, hogy a „rokon**  jobbkeze be
csúszik a zsebébe 

Hasbaszúrta 
a nevelőapját

Csonka János zacskókészitő már hosszabb 
ideje rossz viszonyban él nevelt fiával, 
Vánga János ügynökkel. Szombaton este 
Csonka ismét mcgkorholta Vány át könnyel
mű természete miatt. A fiatalember dühösen 
távozott hazulról és

megfenyegette idős nevelőapját,
hogy leszámol vele. Csonka János egy ba
rátjánál volt vendégségben a VácI-uton és 
amikor hazafelé tartott, Vány a János meg
leste és beváltotta fenyegetését,

kétszer hashaszurta Csonka Jánost.
A zacskókészitőt életveszélyes állapotban 
vitték a mentők a Rókus-kórházba. A ga
rázda fiatalembert letartóztatta a rendőrség.

súlyos állapotban 
orvosok megvizs- 
fel, hogy
hajtott végre

Halálos szerencsétlenség 
a dorogi kőszénbányában

Dorog, május 22.
Szombaton a késő esti órákban, amikor 

a bányászok a /fc/man-aknából a bánya
liften fel akartak jönni, a közelben egy 
csille elszabadult és valóságos gyorsvonat! 
sebességgel száguldott n bányászok cso
portja fölé. Az egyik bányász, Fenyöfi-Klányi 
István későn vette észre az elszabadult csil-i 
lét és már nem tudott kitérni az utjóból.

A csille elfltőtte, majd halálra gázolta 
Klányl Istvánt. 1

és kiemeli a pénztárcát. Horváth elkapta az 
elegáns nőt, feltűnés nélkül kivitte az ut
cára és rendőrnek adta át, aki clőállitottM 
a főkapitányságra.

A rokonnak „maszkírozott" gratuláló tok 
vajnő azt mondotta, Tóth Ilona a neve, 
állásnélküli magántisztviselőnő. A rendőr
ségen mindenesetre ujjlenyomatot vettek 
róla, utánanéztek a bűnügyi nyilvántartó 
hivatalban és kiderült, hogy áJlnevet mon
dott: Czoller Pálné született Boday Irma a 
valódi neve,

nyilvántartott nemzetközi zsebmetsző- 
nő, csak nemrégiben érkezett Budapest

re külföldről.
Ez lelt volna az első „vágása", de nem si
került a dolog. Czellernét letartóztatták.

A pcslvidékl ügyészség vizsgálatot rendelt 
el annak megállapítására, hogy kit terhel 
mulasztás vagy gondatlanság Klányi István 
bányász, tragikus halóláért. Az ügyészség 
indítványára n vizsgálóbíró elrendelte a 
szerencsétlenül járt bányász holttestének 
felboncolását.
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Eldőlt a nagy tét sorsa

A Ferencváros a bajnok, 
végveszély fenyegeti a Bocskait s az 
Elektromos alighanem kiesett a KK-ból

' '4 futballcszlendő utolsóelőtti fordulóján tudta
dalnoki címét. A zöld fehérek ezúttal nagyon messze , ...____
nyűktől s igazán csak a véletlenen múlt, hogy győztesen hagyták cl a köz.............
A Hungária ezzel szemben alapos gólarány javító délutánt rendezett a már kiesett budai 
csapattal szemben, liendkiüül fontos küzdelmet vivőit Újpest csapata az Elektromossal 
szemben s csak nehéz körülmények közt tudta az utolsó percekben a második helyet 
biztosító pontokat megszerezni. Hasonló fontossága volt a Kispest—Bocskai mérkőzés
nek, amely egyrészről Kispest esélyeit növelte a KK-ra, másrészt a Bocskai helyzetét 
lényegesen rontotta. A Szürketaxi értékes győzelmet szerzett a Nemzeti ellen, mig a 
Szeged saját otthonában kénytelen volt megosztozni a pontokon a Törekvéssel. A ne
gyedik hely, úgyszintén a kiesés kérdése tehát csak az áldozócsütörtöki utolsó fordulón 
dől el.

Keserves és kiábrándító játék után 
a Ferencváros végleg megnyerte 

a bajnokságot
FERENCVÁROS—BUDAFOK 2:1 (0:0)
A szezón utolsóelőtti bajnoki fordulóját 

Rendkívüli érdeklődés kisérte — elméletben. 
A legérdekesebb, bajnokságdöntő műsorra, 
amelyet n Hungárla-uton bonyolítottak le, 
mégis feltűnően kevés néző volt kiváncsi. A 
Ferencvárosnak r budafoki gát ellen inté
zett rohamait

cmIl háromezer
rmher várta. A pálya csodálatos gyepsző
nyege, a kápráztató május gyönyörű ideje 
mind nem 'olt elegendő ahhoz, hogy ki- 
lesalja a közönséget az érdekes fordulóhoz, 
j Katonazene vezette he a mérkőzést, ame-

GÓf, AMELY BAJNOKSÁGOT JELENT

Bánkuli

; Sárosi 111.

Sárosl dr.

Szcbchclyt

l.árár ravasz trükkel kicselezi Királyi, majd Sárosl IH.-hoz küldi a labdát .aki a budafokiak 
nagy szerit középfedezeie, Sós melleit bátyjához., Sárosl dr.-hoz passzol, Gyurka kapásból 
'Toldit ugratja ki Srcbrhelyl és Bánkút! között a n FRADI tankja ezúttal nem téveszt, éles 
lövése a Jobb alsó kapulécről vágódik a hálóba. Ez volt a Fradi bajnokságot bebiztosító 

gólja. .Második félidő 2«. perc. 2:1. (Copyright by llét/ői Napló — Systcm Horváth.)

huszáros attakok azonban 
ok maradtak s igv a fejvesz-

Jvcn Sárosl dr. volt n szerencsés és csapata 
nappal hóiban játszhatott. Az első öt perc 
olyan

tüneményes ferencvárosi 
támadások pergőtüzét zúdította n budafoki 
kapura, amilyenre mór régen nem volt 
példa. Kóprázolt a szem a sok csalárszi- 
porka láttán, lenyűgözve figyelte a közön
ség és várta a hatalmas gólardnyu Fradi- 
yyőzelmet. A 
eredmény lelenc..
telten kapkodó budafoki védelem lassan 
rnagűhoz térhetett, majd lábrakaphalotl. 
Egv csomó góltól szabadullak meg, meri 
előbb Kemény gyatra fejese, majd Sárosi 
klr. driblisorozat utón lőtt labdája, ezt kö- 
s előleg ismét Kemény fejese fütyült cl a 
Jer melleit. Hogy nagyobb legyen a méreg, 
Biró beadását Sárosi dr. a védőkbe lőtte, 
j lóbb egy harminc méteres, fűkaszáló lö
vése lelt a kapus prédája. Elmúlt már 17 
perc és a Budafok még nem jöll ót a fél- 
> onalon. Hanem aztán!

Megindult ■ vészes budafoki támadás- 
sorozat

é*  bevezetőül Fodor rohama majdnem gól- 
bnn végződött. Utána Szeder lefutása érett 
kornerre Majd Horváth lövése fütyül cl a 
kapu melleit. A budafokiak alaposan rá
kapcsoltak és

lapsorkán tüzelte őket
iijnbb és újabb bravúros attakokra, 
ben azonban majdnem csonka lett a 
környéki csapat, amikor Beretvás. a csapat- 
kapitány addig feleselt a bíróval, mig csak
nem kizárták a játékból. A 29. percben 
Fodor lefutása és n befejező, öt méterről 
küldött lövése élesen szállt cl a kapu fölött. 
’A vészes támadást Sárosi dr. viszonozta, de 
Pyurka két lép.ésröl is csak a bekkeket ta- 

Köz
pest-

csak bebiztosítani a Ferencváros a 
jártak a legjobb bajnoki teljesitmé- 

'.dőtcret.

lálta el. A tribünökön
kétségbeesett hangulat

lett úrrá. Mindenki a közelgő világbajnok
ságokról beszélt, amelyhez nyolc ferenc
városi játékost jelöltek ki a keretbe. Már
pedig ez az utolsóelőtti főpróba rettenetes 
gyatrán sikerült.

Bíró, Toldi és Polgár szinte feltemerhe- 
tctlenül gyenge volt. Sárosi dr. sem
mibe sem avatkozott bele és az egész 
mezőnyből egyedül csak Lázár formája 
csillogott ki és ütötte meg a világbaj

noki mértékei.
Érthető, ha a nagy krekkek letörése láttán 
az egész nézőteret kétségbeesett hangulat 
fogta cl. 'Mi lesz itt, ha nem változik ez 
gyatra formai

Miért maradt k| Cseh, Dudás, amikor 
az előbb felsorolt legények is csak ki
ábrándító vergődést tudlak bemutatni?

Ez volt az általános vélekedés a szomorú 
Budafok máris többel támadott és a fercnc-

a

a kaput találja 
rendőr mellét, 
hogy

városi csatársor, legalább is a játéknak eb
ben a fúziósában, vészesen eredménytelen.

A szünet után nagyon belcfekszik a 
Ferencváros. Érthető, hiszen a tét az egész 
bajnokság. Bevezetőül két óriási Toldi- 
hclyzet marad meddő, az egyikei fölé fejeli, 
a másikat bombalövésscl mellé durrantja. 
Ezután

Bíró Dani követ cl hatóság elleni erő
szakot.

.4 lefutás után lő, de nem 
el, hanem a mögötte álló 
akibe ugy vágódik a bomba,

holta napjáig ugy emlegeti majd ezt 
a meccset, mint amelyen ló rúgta meg.

Percekig elakad a lélegzete az atrocitás 
után. Közben Ferencváros tovább rohamoz 
és Jakab 
véli cl a labdát.
máris 
város. 
korner. Ettől kezdve óriási 
nehezedik a budafoki kapura. 
környéki csapat védelme 
mutat be,

valósággal szabadalmaztatni kellene azt 
a gólclbáritó találmányt, amellyel véde

kezik.
Horváth egy remek lövését, amely gólt ér
demelt volna, Tihanyi bravúrosan, bokszo
lással menti.

A Ferencváros rendszertelen és taktika 
nélküli játéka kiábrándítóan hat még 

a saját közönségére is.

Fütyülik a csapatot. Közben Szeder egy 
roham után, amikor elveszti n labdát, 
I*.  Szabót utánozza és saját lábában bollik 
meg, hogy 11 esi érjen cl. De meddő a pró

kétszer egymásután öt méterről
Aztán Szeder fut meg s 

korner ellen védekezik a Ferenc- 
Nyomban ezt a túlsó oldalon követi 
*.................. • •• • Fradi-nyomds

Ám a pest
kiváló munkál

bálkozás. Á 19. percben érdemes akció 
után

Sárosl dr. az üresen hagyott kapu előtt 
három lépéssel Is fölé lő.

A 20. percben feltűnő gól esik.
Kovács ugrik ki és Tihanyi kétségbe
esetten szalad előre. De hiába, mert a 
labda mellette a hálóba ér. A budafoki 
játékosok összecsókolódznak és az 
újrakezdéshez ügetnek a középre. De 
korai az öröm, mert kiderül, hogy a 
bíró érvénytelenítette a gólt, minthogy 
az állítólag lefújás illán került volna 
a hálóba. Füttyöt senki sem hullott 
■ ezt azzal magyarázzák, hogy a szom
szédos pályán motorosverseny van és 
a gépek bőgésc elnyomta a fütty zaját. 
A budafoki játékosok körülveszik a bí
rót, jobbra-halra lökilösik és Beretvás, 
a csapatkapitány állítólag ugy löki 
mellbe a bírót, hogy ezt csak a játék-

Turay tündöklő világbajnoki 
formában vanl

HUNGÁRIA—BUDAI 11:1 (3:0)
Valóságos kánikulai hőségben futnak ki 
csapatok. A tribünökön és az állóhelyeken 

mintegy hatezer főnyi közönség lelkes taps
vihara fogadja ugy a kékfehéreket, mint a 
feloszlásra Ítélt budaiakat. A Hungáriánál 
Dudás a balösszekötő, Négyest a jobbfede
zet, mig a budai csapatban Janda játszik 
jobbszélsöl, tőle balra Vértes, Lyka, Vadas, 
Vermes a csatársor. Ujváry biró sípjelére 
a Hungária kezd élesen tűző nappal szem
ben. A kékfehér csapathosszu időn keresz
tül csak 

technikai sziporkázással
szórakoztatni a közönséget, a 

ellenben feltűnő komolyan veszik 
oly ember- 

mintha

igyekzik 
budaiak 
a feladatukat s oly lelkesen, 
feletti akarással küzdenek, mintha ettől 
függne a létük. Már az első percekben 
Cseh fölé lő egv jó helyzetből, majd Mill
iomok léc mellett süvít el a gólt áhiló bom
bája. Vajmi kevés izgalom akad, hiszen 
egészen a 9. percig teljesen egyoldalii a já-' 
ték. Ekkor a budaiak jobbszárnyi támadás 
után komért csikarnak ki, amelyet azonban 
a Hungária közvetlen védelme a legnagyobb 
könnyedséggel hárít cl. Majd Turaynak egy 
nagyszerű Titkoshoz kiadott labdájával 
Dudás ugrik ki és nagyszerű helyzetben ő 
is pecchcsen kapu mellé lő. Jandát egy le
futásnál a Fradi-pártiak igy biztatják:

— Fuss le és'add be az öregnek!..,
Az „öreg" ólait a budaiak őszhaju cen- 

tcrcsatárát, Vadast értik, aki meglepő nyu
galommal és okos rutinnal vezeti újabb és 
njabb rohamra csapatat. A túloldalon Cseh 
öregurasan emeli fel a lábát Sasnak egy jó 
beadására s természetesen „luft" lesz belőle. 
Matyit kikneagják, kigunyolják, mert elmu
lasztott egy jó gólalkalmat. Most ismét 
Janda fut le, mcsziről küldött lövését Szabó 
könnyedén hárítja el. A 16. percben esik a 
kék fehérek vezető gólja: Turay szöktetésével 
Sas leszáguld. Pompás, félmagas beadását 
Dudás kapásból küldi az ellenkező sarokba. 
1:0. Ismét Sas produkálja magát, de Matyi 
ezúttal is célt téveszt a lövésével. Egy 
Lyka—Vadas szemre szép akciót a biró té
vesen offszájdon állít meg. A Fradi-közön- 
seg hurrog, fütyül, elégedetlenkedik. Né
gyes! nagyszerűen feltalálja magát a Hun
gária fedezetsorában, de

a legörvendctescbb Turay könnyed moz
gása.

Ugylátszlk, a világbajnoki küzdelmekre 
ismét visszanyeri régi formáját.

Most a körülbelül háromezres Fradi-druk- 
kertáhor kedélyesen fogja fel a helyzetet és 
kórusban énekli az MTK közismert indu
lóját. Biró Sanyi egy szabadrúgáshoz le
fut a budaiak tizenhatosához, éles lövése a 
falanxról pattan vissza, majd ugyanő lövi 
a labdát, remek csatárkvalitásokat csillog
tatva.

Majd egy Miillcr-boinba repül a kapu 
fölé. A 31. percben csaknem kiegyenlít i. 
budai csapat: Janda lefutását Vadas oko
san kiséri s a beadást közvetlen közelről 
fejeli a kapura, már-már gólnak látszik, 
amikor az utolsó pillanatban Szabó kor- 
nerra boxolja a labdát. Két perc múlva vi-

spricceli a labdát a háló

ból való kizárással lehet elintézni. Ez 
meg te történik s a Budafok tk emberré 

csonkul.
De ezzel a tiz emberrel is remekül tartja 
magát. A 24. percben Sárosi lll-től Toldihoz 
kerül a labda, aki két dribli után Bíróhoz 
adja ki. Lövés durran, a lécre vágódik, 
majd onnan a földre pattan, a kapus bele
bokszol, de vesztére, mert a befutó Toldi 
feje hibátlanul 
mélyébe, l:0‘.

Ettől azután 
közben Kovács 
vésztjóslóan zug 
ben egyenlít a Budafok. 
menthetetlen kapura rúgását Lázár csak 
belépéssel tudja megakadályozni. Bukfenc, 
majd bírói sípjel és 11-es. Ezt Szeder elő
írásosan lövi a hálóba. 1:1. Utána még Fo
dor bombája fenyeget góllal, aztán Sárosi 
dr. a 36. percben Toldit küldi rohamra s a 
labda élesen vágódik a léc mellett a hálóba. 
2:1.

Ezzel a góllal 
megnyerte

Egynéhány helyzet 
azután felharsan 
kórusa:

•— Bajnokcsapat!
Percekig zug az ünneplés, amelyet végül 

is a katonazene vidám, pattogó ritmusa 
szakit meg.

Hátralévő mérkőzés: a Ferencvárosnak aa 
| Elektromos, a Budafoknak a Bocskai.

visszaesik a Budafok, dű 
huszmélercs szabadrúgása 
el a léc fölött. A 28. pcrc- 
“ Fézler lefut és

a Ferencváros végleg 
a bajnokságot.
marad kihasználatlanul, 
a B-közép diadalittas

Bajnokcsapati

szont hallatlan nagy helyzet adódik a bu« 
dai kapu torkában, amikor is csaknem a 
gólvonalon guruló labdát Cseh, Dudás, majd 
Titkos is elnézi s végül Titkos a kapufának 
lövi. Vermesnek is akad egy nagyszerű, 
sarokba irányított lövése, a labda alig ke*  
rüli cl a kaput. Most egy nagy gólhelyzet 
adódik a budaiak kapuja előtt és Budavári 
önfeláldozóén veti magát' Dudás lába elé s 
meg is sérül, de egy kis masszírozás után 
tovább véd. A 40. percben Sas ellenállha
tatlanul fut le a jobbszélen, szépen iveit be
adását Dudás a jobb alsó kapufára célozza, 
majd az onnan visszapattanó labdát Cseh 
küldi a rendeltetési helyére. 2:0. Most a 
nagytribünön hirtelcnébcn óriási zaj támad, 
kiderül, hogy

komoly pofozkodás és verekedés kelet
kezett

egy vita során, pár percig csattognak a bo
tok és az esernyők, mig végül a rendőrség 
igazoltatja le a főszereplőket. Befejezés 
előtt két perccel Cseh nagy taktikai kész
séggel jó gólhelyzetbe juttatja M ültért, áld 
élesen a hálóba juttatja a labdát. 3:0.

A szünetben a közönség nagyrésze haza
felé indul. Pedig rosszul tette, mert a má
sodik félidőben a Hungária alaposan rá
kapcsolt és

valóságos gólözünt
zúdított a budai kapura. Már az első perc
ben Dudás lövése eredményes (4:0), majd 
a 10. percben Titkos beadását Cseh kényel
mesen juttatja a fekete-fehérek hálójába. 
5:0. Hat perc múlva Titkos remek átadásá
ból Dudás a felső jobbsarokba küldi a lab
dát. 6:0. A féltucat után a Hungária látszó
lag nem nagyon erőlteti meg magát s igy a 
budaiak is támadáshoz jutnak, sőt egy kor- 
ncrrel is veszélyeztetnek. A 23. percnél tart 
a játék, amikor Bírónak egv hatalmas fel
szabadító rúgását Ligeti fejjel hazaadja, a 
szemfüles Cseh Matyi azonban a lassan gu
ruló labdára ráfut és a kapujából kifutó 
Budaváry mellett az üres kapuba gurit. 7:0. 
A következő percben egy kapuelőtti kavaro
dásból Cseh a nyolcadik gólt plaszirozza. 
8:0. A budai csapat nagy eréllycl igyekszik 
elhárítani a további gólsorozatot, azonban 
ez nem sikerül neki. A 29. percben Turay 
szökletésével Titkos fut le s réglátott pom
pás bombát zúdít Budavári hálójára. 9:0. A 
37. percben Müiler közelről kétszámjegyre 
emeli n gólok számát. 10:0. A 43. percben 
Janda beadását Biró szerencsétlenül kézzel 
üti le, amiért 11-es jár. Pósa az Ítélet végre
hajtója és nem hibáz. 10:1. Ezután az utolsó 
percben Cseh egy kavarodásból beállítja a 
végeredményt, 11:1.

Hátralévő mérkőzés: a Hungáriának az ETO, 
r Budai 11-nek a Nemzeti.

Hasztalan harc 
a Bocskaiért

SZEGED—TÖREKVÉS 2:2 (2:1) 
Hétfői Napló tudósítójának tclefonielen-'1’1, In irl iinnni, n 11t. _ : » ..., { • . ' ” --- /•......•• •

tesc.) tulajdonképpen a Bocskaiért játszott a 
szegedi csapat, hogy a vidéki sorstárs hely 
zetén segítsen. Ez a jórkarat azonban nem 
sikerült, ugyanis

egy 11-est. nem tudott étékesltenl a szegedi
csapat
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Lzi .VyíZelem lehe*ö»égét is eldobta ma- 
. .. zA Vasutas-csapat rendkívül lelkesen ját
szott és az egyik pontot megérdemelte.

Végveszélybe került a Bocskai 
a kispestiek KK~éhsége miatt

KISPEST—BOCSKAI 3:0 (0:0).
Talán a meleg idő csalta ki a Kispest— 

Bocskai-mérkőzésre azt a hatalmas néző
közönséget, amely vasárnap tanúja volt a 
két csapat játékának. A mérkőzés Rubint 
biró vezetése mellett folyt le. Már az első 
percben nagy helyzete volt Nemesnek, de 
kapu mellé lőtte a labdát. Hajdú beadását 
Finta lövi a kapura, majd Markos szabad
rúgása a 16-osról kapu mellé esik. Serényi 
kiugrasztotta az offszájdon álló Nemest, 
majd. Serényi egyméterrel a kapu előtt ha
talmas rúgással

kapufára Hígja a labdát.
'Markos a center helyén rohamoz, de nem 
tud eredményt elérni. Kincses beadását 
Kertes lehúzza Déri fejéről.

Nagyon szép és izgalmas játék folyik, 
mindkét kapu többizben forog gólveszély
ben. A Kispest erélyesen támad, több kor
úért ér el. Hajdú lefut a balszélső helyén, 
Kertes most lehúzza Kincses kornerét. Ez
után Nemes, a pesti gólzsák ugrik ki, de a 
hatalmas labda Kertesé. Most negyedórás 
kispesti nyomás következik, de eredmény 
nélkül. A félidő utolsó percében a Bocskai 
támad, miközben Markos lövése gólt érde
melt volna.

A Phőbus játékát a saját elnöke 
is megbélyegezte

PHŐBUS—ETO 2:2 (2:1)
Nagyon szerény nézőközönség várta ezt a 

mérkőzést, amely a kieső ETO és a KK-tól 
elbúcsúzott Phőbus között zajlott le. A 
Phőbus tartalékosán jött ki, minthogy 
Csikós szobafogságot kapott s igy helyette 
Juhásznak kellett védenie.

Már a 4. percben berepült az első gól, 
minthogy

P. Szabó pompás lefutását okos Ivü 
beadással fejezte be s ezt Tőrös fejjel 

juttatta a bálóba. 1:0.
Alig fújják ki az első gól fáradságát a villa- 
moscsapatbeliek, amikor az ETO már is 
komért ér el, s

a Jói ívelő labdát Limperger a léc mellé 
fejeli. 1:1.

Nagy Phöbus-fölény alakul ki, izgalom nem 
lenne, ha Gombkötő Hluchányit súlyosan 
nem faultolná. Összecsapnak s minthogy 
Gombkötő bűnössége kétségtelen, a biró a
20. percben kizárja a játékból. Tiz emberre 
olvad le most a Phőbus s igy meglehetősen 
kétes a győzelme.

A győriek hosszú labdákkal játszanak, de 
támadásaik a rendkívül gyenge Ncigeren 
sorra megbuknak A játék hevében ismét 
veszélyes összecsapások keletkeznek, sőt 
Megyeri még Feketét is a földre teríti. A 
biró nem veszi észre a heverő testeket s 
csak akkor állítja meg a játékot, amikor a 
labdával továbbrohanó Solti is a gyepre 
mázolódik. A játék egyre siralmasabb s 
szinte üditő momentumként hal, amikor

Izgalmas finisben a Taxisok 
elszántsága győzött

TAXI—NEMZETI 3:2 (0:2)
Az Elektromosok pályáján vasárnap szin

tén kettős mérkőzés volt és bevezetőül az 
érdekes középderbit: a Nemzeti és a Taxi
sok harcát tálalták előételként. A két egyenlő 
erősségű csapat mérkőzéseként könyvelte 
el ezt a sportközönség, ám az első félidő 
szinte

megsemmisítő Nemzeti-fölény 
jegyében zajlott le. Mint érdekességet, meg 
kell említenünk, hogy a hadseregkupa-mér- 
kőzésok során megbüntetett Kiszely mégis 
csak kikerült és játszott a Taxi csatár
sorában. Az első percekben még a ben
zines csapat felé intett a szerencse, de aztán 
erős Nemzeti-fölény alakult ki. Fenyvesi 
fölé lölt az állandó támadások közepette. 
A 12, percben már gól esett, Horváth futott

Mintegy 25 percen keresztül támadott a He
gedi csapat, mégis a 28. percben a Törekvés 
érte el a vezetőgólt: egy rendkívül szép akció 
után Keszeg kapásból küldte a védhetetlen gólt 
a szegedi kapuba. A 35. percben Szilasi bomba- 
lövéssel egyenlített, ltl. Két perc múlva pedig 
vezetéshez jutott a szegedi együttes; Párkány— 
Bognár-akció után Gyurcsó kapta a labdát, aki 
remek góllal örvendeztette meg híveit. 2:1. A 
41. percben a Szeged bebiztosíthatta volna a 
győzelmét. Ugyanis Nagyot a 16-oson belül gól
helyzetben felíökték s a biró 11-est Ítélt. Gyur
csó állt a büntetőrugáshoz és nagy erővel pon
tosan a kapust célozta meg.

Szünet után ismét hosszú ideig szegedi tá
madások kördültek. A 25. percben váratlanul 
megingott a szegedi védelem s ezt a budapesti 
amatőrök kihasználták: Nemes megtalálta azt 
a kit rést, ahol nz egyenlít/} gólt belöhetle. 2:2. 
A szegedi csapat még az utolsó percekben is 
megszerezhetné a győzelmet, azonban a Törek
vés kapusa brillirozik. Az. utolsó percekben 
Szűcs csúnyán felbuktatta Gyurcsót, amiért 
Boronkay biró kiúllitola a durva játékost.

Hátralévő mérkőzés: a Szegednek az Újpest, 
a Törekvésnek a Phőbus.

A második félidőben a pirosfeketék ala
posan rákapcsoltak és a játékidő nagyrészé- 
ben meggyőző fölényben voltak. A 8. perc
ben Nemes ellenállhatatlanul fut le a bal
szélen, majd gólhelyzetben átvágja jobb
szélre a labdát, Kincses remekül átjátssza 
magát a debreceni védőkőn, Olajkárhoz pasz- 
szol, aki alig két lépésről a rendeltetési he
lyére küldi a labdát. 1:0. Ezután is a Kis- 
peset támad, Nemesnek akad egy bomba
lövése, amely azonban kapufát ér. A 22. 
percben Nemes pompásan szökteti Kincsest, 
akinek beadását Olajkár küldi a debreceni 
kapuba. 2:0. A kétgólos vezetés után a Kis
pest kissé leáll, amit a Bocskai kihasznál s 
egymásután 4 komért ér el, de a debre
ceni csapatnak nincs szerencséje s a további 
támadásai meddöek maradnak. A játék vége 
felé a Kispest nagy fölénybe kerül. A 42. 
percben egy kispesti sarokrúgást Kincses 
Nemes elé tálal, aki szépen fejeli a debre
ceni kapura. A kapustól már-már gól is 
lenne, de Elek a gólvonaltól Serényi elé 
küldi, aki gondolkodás nélkül a hálóba jut
tatja. 3:0.

A Kispest győzelme teljesen megérdemelt. 
Kincsest Dietz szövetségi kapitány figyel
mébe ajánljuk!

Hátralévő mérkőzés: ■ Kispestnek ■ Taxi, a 
Bocskainak a Budafok.

Turay végre vlllámfejest küld a kapu felé 
s ez a léc mellett surran el. A 45. percben, 
amikor már senki sem vár újabb ered
ményt,

Tőrös II. előre tör és Béky segítségé
vel együtt viszik előre a labdát. Végül 
is Tőrös nagy lövést ereszt meg, amit 
Farkas az üres kapuból csak kézzel tud 
kiboxolni. Menthetetlen a 11-es és ezt 
Solti, a kapust alaposan becsapva, a 

léc mellé küldi. 2:1.
A szünet után a 10 emberrel játszó Phö- 

bús érthetően visszaesik s már a 4. perc
ben Baloghnak jól sikerült véletlen lefu
tása Limperger elé kerül, aki Petöházihoz 
továbbit s az irtózatos bomba megszerzi a 
győrieknek az egyenlítést. 2:2. A Phőbus 
most mégjobban összecsuklik és

a tengelye közepén Megyeri Jóformán 
csak tántorog.

A játéka oly gyenge, hogy Barna Sándor, a 
klub elnöke többek hallatára bekiállt:

— Ez nem játék, ez csalás!
Ezután Túrái csatázik a közönséggel, 

amely minden sikertelen PhŐbus-nkciót ne
veléssel honorál.

szervezetten hahotázlk minden egyes 
sikertelen Phöbus-akcló után.

A mérkőzésnek van még egy szép jelenete, 
amikor Béky gyilkos lövését Dombóvári ka
pus Plaftkó-stilusban repülve tálja ki a 
hálóból.

Hátrnlévő mérkőzés: a Phőbusnak a Törek
vés, az ETO-nak a Hungária.

le a szélen és a taxisok alvó védelme mel
lett Kisalagihoz gurított, aki hátra játszik 
Szlancsik elé és a gól menthetetlen. 1:0. 
Nyomban utána egyenlíthetne a Taxi, de 
Kiszely egylcpésről is mellé lő. A 19. perc
ben újabb Nemzeti gól esik. Fenyvesi be
adása átszáll a túlsó oldalra, Horváth lő 
rossz szögből és a lövés a kifutó kapus elől 
Kisalagi elé perdül, aki habozás nélkül az 
üres kapuba továbbit. 2:0. Tovább tartanak 
a Nemzeti-támadások, néhány nagy hely
zet után Kisalagi labdája a kapulécen dur
ran el, azután feléled a Taxi. Csatárai azon
ban olyan gyatrák, hogy semmiféle ered
ményt elérni nem tudnak.

A szünet után mintha kicserélték volna 
az autós-csapatot.

Beszorilják a fckctc-fchércket és kilenc 

emberrel kell védekezniök. Túli egy faultja 
után

botrányszag terjeng
a levegőben s az izgalamakat csak fokozza 
az, hogy Serfőző szabályos gólt lő, a biró 
mégis érvényteleníti.

Offszájdot látott, pedig távolról sem 
volt az.

A Taxi támadásai tovább tartanak s ezt 
csak Molnár támadása szakítja meg. A vá
laszt Serfőző adja meg, de olyan peches, 
hogy négylépesről küldölt labdája pontosan 
IIári kezébe száll. Ezután ismét Kisalagi- 
nak nyílik nagy helyzete, de nem tudja ki
használni, mert Molnár addig zavarja, amig 
mindketten elvétik a labdái. A 30. percben 
a sorozatos taxitámadáseknak beérik a ter
mése. Várad! fut le és előírásos labdája 
Serfőző után Kiszclyhez kerül, akinek lába 
ezúttal ekrazittal van töltve s igy a labda 
bombaként durran a hálóba. 2:1. Na, most

Az Újpest gyilkos harcban kiverte 
az Elektromost a KK-ből

ÚJPEST—ELEKTROMOS 2:1 (0:1)

— Az Elektromos csak az újpestiek le
győzése után kerülhet a KK küzdelmeibe! — 
ezt nemcsak a sportközönség, hanem a csa
pat is nagyon jól tudta. így tehát érthető, 
ha mindent beleadva,

óriási irammal lendül tek harcba.
Az újpestiek furcsa csatársorral jöttek ki: 
Pusztai, Vincze, Zsengellér, Balogh, Kocsis 
a támadókvintet, mig Ádám a jobbhalf he
lyén játszik. Az Elektromosoknál az az új
ság,*  hogy Buzássy játszik és

Zoinborl kimaradt a csapatból, mint
hogy hétközben a tréningen súlyosan 

megsértette a trénerét.,
Az Elektromos óriási iramban kezd és 
mindjárt az elején megvan az eredménye a 
nagy lendületnek. Az 5. percben Szendrődi 
kiad, Jós hibáz, úgyhogy a labda

a bukdácsoló G. Tóth fejére röppen, aki 
estében, bukfencezve is a hálóba jut- 

taja. 1:0.
Az eséstől súlyosan megsérül úgy, hogy há
rom percig a játéktéren kívül ápolják. Ez
után Zsengellér előtt villan meg a szeren
cse, de a jó labdával addig pepecsel és ál- 
litgat, mig végül is csak fölé lő. Az Elektro
mos óriási lelkesedései dobja magát a tüzbe, 
különösen

G. Tóth szinte extázisbán tündöklő já
téka

kelt figyelmet. Tőrős a kigyóember szerepét 
tölti most be, szinte akadálytalanul suhan át 
a védelmi gátakon. Az Újpest sehol sincs. 
Az Elektromos korlátlan ur a pályán és a 
lila-fehéreket csak Sziklai remek védése 
menti meg a további góloktól. Negyedóra 
múltán az Újpest is feljön és Zsengellér lö
vését nehezen védi Bakon. A 18. percben

Fűzi kézzel Ut le egy labdát a 16-oson 
belül s bár a határblró 11-est jeles, a 
bíró mégis kiviszi a labdát a vonalon 

kívülre.

Szabó Miklós kikapott Gyulán!
Vasárnap rendezte huszonötével jubileumi 

atlétikai versenyét nagyszámú előkelő közön
ség előtt Gyulán nz ottani Atlétikai Club több 
fővárosi atléta részvételével. Részletes ered
mények: 100 m. 1. Gyenes MAC 10.7 mp., 800 
méter Istenes dr. MAC 1:55.8 mp. 2 Szabó Mik
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Szigeti nyerte a nemzeti 
tenniszbajnokságot

Vasárnap délután fejeződött be a BEAC nem
zeti bajnoki tenniszversenye. A férfiegyes döntőt 
óriási küzdelem után Szigeti UTE nyerte, mi
után n döntőben Gáboryt (MAC) 3.1", 9:7, 4:0, 
0:3, 0:3 arányban legyőzte.

A németek ellen kiálló magyar DC jövő va
sárnapi csapata a következő; Gábory, Dallos, 
Asboth, Csikós.

A Magyar Evezős Szövetség szezónnyitó ül 
dözési versenyét a Pannónia Evezős Club 
nyerte.

Vasárnap rendezte n BBTE szénatéri pályá
ján az első ifjúsági atlétikai versenyt az idei 
szezónban. Jobb eredmények a következők: 
400 m-es síkfutás: Abnfl, BBTE 53 4 mp. Távol- 
ugrás: Futakfalvy, FTC 651 cm.

A PTBSC ELVÉRZETT KISPESTEN
A vasárnapi amatőr bajnoki forduló nagy 

meglepetése PTBSC kispesti veresége volt. Mi
után n MÁVAG simán győzött Wckerlctelcpcn, 
igy valószínű győztese a Pártos-csoportnak.

Bíró-csoport: B. Vasutas—Goldhcrger 1:0. 
Beszkárt—HAC 10:1. URAK—111. kér. 2:1, UTE 
— NSC 1:1. Vasas-BI.K 1:0, Postás—Testvéri
ség 3.1. BSE—Pamutipar 3 0

Pártos-csoport: KAC—PTBSC 2:1, Draschc 

még egy kicsit bele! — ez a taxisok jelszavg 
és hogy nem meddő a dolog, ezt a 34. peré 
igazolja, amikor megszületik a kiegyenlíti 
gól. Korner az előzménye s ezt Vdradi iveit 
az óriási tumultusba, ahol tizenöt játékos 
kavargó teste harcol a labdáért és a pozíció- 
előnyért. A korner ive azonban Kárpáti 
előtt ér véget » a centerhalfból nem hiány
zik a csatárerény, a lövése minden zavarő 
körülmény ellenére is simán éri el a hálót*  
2:2.

Hogy az utolsó percekben sincs eldöntött 
mérkőzés, az most is ignzolódik. A 43. perc- 
ben ugyanis Takács II. kiadásával Váradi 
szökik, majd visszajátszik az offszájd hatá
rán álló kis Takácsnak, aki, miközben az 
egész védelem leáll, a kifutó 11 ári mellett 
belövi a mecsdöntő gólt. 3:2. Ezzel az egy. 
góllul a Taxisok megelőzték a Nemzetit!

Hátralévő mérkőzés: a Nemzetinek a Budai, 
a Taxinak a Kispest.

Az Elektromos támadásai után egyenlíthetni 
az Újpest, de Zsengellér és Balogh addig 
passzolgat egymás közt, mig odavész a hely
zet. Az utolsó negyedóra is az Elektromo
soké és számos veszélyes helyzet figyelmez
teti az Ujpsstet a mérkőzés komolyságára.

A szünet után, mint annyiszor már, most 
is megfordul a játék képe, és

az Újpestet mintha kicserélték volna.
Rohamot rohamra halmoz s a 6. percben 
gyilkos nyomás nehezedik az Elektromos 
kapura. A labda Szalui, Pusztai, Zsengellér 
lábán Vinciéhez kerül, akinek lövése lepat
tan ugyan a védőkről, de a jó formában levő 
Balog hibátlan bombával egyenlít. 1:1.

Ettől a góltól azután az Elektromos visz- 
szaesik és az Újpest tovább rohamozhat.

Különösen Balogh remekel most.
Zsengellér labdája élig kerüli el a hálót. '48 
iram pokoli s a meccs gőze megszéditi a 
játékosokat. Ennek tudható be, hogy

Buzássy és Ádám a pálya közepén 
szabályos boxmeccsct viv,

amit végül is a biró akaszt meg. A 24. perc
ben Zsengellér bizonyítja he, hogy mestert 
a labdának. 25 méterről fordulásból gyilkot 
erejű lövést küld a kapura, amely döngvr 
csattan el a kapufán, levágódik Balogh elét 
akinek lövését Bakon mesés formában kiüti*  
Ezután ismét az Elektromosnak van hely
zete, de Buzássy labdája a kapu fölött süvít 
el. Most még nyílt a mérkőzés, az iram 
egyre tart s szinte még a velőt is kisor
vasztja a játékosok csontjából.

Az Újpest állandóan támad. A 35. perc
ben

Vincze labdájával Kocsis befut a kö
zépre és kiad a szélre húzódott Zsen- 
gcllérnek, aki a 16-osról a kapufa mel

lett védhetetlen gólt rúg: 2:1. 1
Az Újpest most már védekezik és sikerül fi 
kihúznia a hátralevő időt.

Hátralévő mérkőzés: ax Újpestnek a Szeged, 
ax Elektromosnak a Ferencváros.

lós MAC 1:50.2 mplt Sulydobás: Darányi de, 
MAC 14.05 m. 2. Németh Beszkárt 14.06 .
1500 m síkfutás: 1. Iglói MAC. 3:55.8 mp. 400 
m: 1. Vadas MAC 50.5 mp. 5000 m: 1. Csaplás 
MAC 15 p 08 mp.

—BMTE 1:0, Ganz—SZAC 4:1, MAVAG—VSQ 
3:1, MTK—SzFC 4:1, FTC—Cs. MOVE 1:1.

A CSEPEL GYŐZŐIT
Csepel WMFC—Álba Regia 4:3 (2:0). Vssas-i 

Drogisták 3:1.

VISSZAADTA A KÖLCSÖNT AZ ASTON VILLA
Stuttgartban vasárnap az Aston Villa csa

pata 60.000 néző elölt 4:0 (1:0) arányban verts 
a német válogatott labdarugó csapatot.

A NÉMETEK GYŐZTEK A DC BEN
A német-norvég Davis Cup-mérkőzést 4:í 

arányban nyerték a németek.

Szerelemhegyi dr. Örökségéből 
egyelőre csak a munkál veszik 

át, a elmet és rangot nem 
Szerelemhegyi dr. váratlan és tragikus halál*  

az atlétikai szövetségben a mcgilletődóttségen 
kivül rendkívül nagy gondot is okozott. Az ár
ván hagyott ügyvezetői pozícióra nehéz az utód 
személyét megtalálni, de meg kegyeletből sem 
nknrják ezt megtenni Úgy döntöttek, hogy a 
szomorú hagyatékból csak a munkát veszik át 
és ezt Tatár Istvánra bízzák. A cím és rang 
kérdését még nem bolygatják, mert., egyelőre 
nagyon friss a seb,
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Szalmazsák mentette meg 
a salakmotorosokat a sérülésektől

Hosszú szünet után vasárnap ismét mo
toros salakversenyt rendezlek a Bcszkár- 
púlyán. Amint nz várható volt, nem marad
tuk c| nz izgalmak, síit ii szerencsétlenségek 
aem 1100 néző gyűlt össze a versenypálya 
körül, ahol összesen 22 versenyző indult. A 
tripoliszi versenyen szerencsétlenül járt 
Jlarlmann László emlékére egy perces 
gyászsziinclcl tartottuk, majd kezdetét vette 
n molorosvcrsciiy. A kétszer 5 körös 500 
kcm-cs verseny rendkívül izgalmas volt 
Már az. első öl körnél

bekövetkezetl az első szerencsétlenség.
'I ciki László Bcszkárl-vcrsenyző motorja 
Jcállt, vezetője pedig lezuhant gépéről. A 
helyzet izgalma tetőfokra hágott, mert pil
lanatok múlva be.'ikezh'k a következő ver
senyzők is a veszélyes területre.

Kovára Kálmán pályabíró lélek jelenléte 
mentette meg a töniegszerencsétlenség- 

tól n versenyzőket,
ínotorostól kivitte a megsérült versenyzőt s 
alig távozott I.e]ki\el a pályáról, a verseny
zők motorjai elsuhantak éppen Lelki László 
motorja helyén. A következő körben Ilans 
ílahn FTC versenyzőkocsijának hátulsó

Folytatódnak a durva tá
madások Kelemen Kornél 

és a napisajtó ellen
Egyre szélesebb hullámokat ver az n 

'durva és méltatlan támadás, amely Kelemen 
Kornél dr.-t, az OTT elnökét egy úgyneve
zett sportszaklap részéről érte. Amint ez 
jelőreláthaló volt, a durvaságot egy

villanó parádrlposzt 
követte, nmcly tömören és mindent megírni- 
gyarázó.in a kővetkezőképpen hangzott: „A: 
ilyen alantas színvonala névtelen cikkre vá
laszolni annyi volna, mint a sikátorok utón- 
állóját szára érdemesíteni. A magyar sport- 
társadalom ismeri a szóbanforgó úgynevezett 
'sportszaklapok üzhli módszereit és igy tisz
tában van azzal, hogy a megtámadottnak 
milyen természetű magatartása szokta az 
ilyenhangu közleményeket kiváltani."

A támadást ez az egyetlen mondat meg
felelő megvilágításba helyezte. Még mielőtt 
elhangzott volna, a Hétfői Napló elsőnek bé
lyegezte meg azt az eljárást, ami párját rit
kítja a magyar sportéletben. Tettük azt az
után, hogy közel két esztendeje a legéleseb
ben ostoroztuk az OTT sportpolitikájának 
azt a részét, amely a futballal szemben nyil
vánult meg. I z a két esztendő szembeállított 
minket Kelemen Kornéllal, mint az OTT 
cselekedeteiért felelős vezető férfiúval. Az 
ebi ellentétek azonban nem zárhatták ki 
hzl, hogy a durva támadás hatása alatt, félre 
téve a: elmúlt harcok emlékeit,

teljes szolidaritással álljunk meg a meg
támadott értékes egyénisége mögé,

Hogv ebben az állásfoglalásunkban a tárgyi- 
Jogosságon kiviil semmi más nem vezethe
tett. azt éppen az előzmények bizonyítják a 
legjobban, l-zl cselekedtek rajiunk kivid 
sorban az összes jelentékeny sajtóorgánu
mok és

egyhangúan n legmélyebben elítélték a 
támadás ulszéll hangját és a hurkolt 

gyanúsításokat.
Az egész sporllái s Hhdoiu, csaknem az ősz- 
szcs sportszioetségrk rendkívüli ülés kere
ti ben tárgyalták meg az esetet és egymás 
titán hozták nyilvánosságra bizalmat meg
szavazó nyilatkozatukat az elnök személve 
és S|..,| tp., lilik. |;;I ií.mi. Mj-.g „ Magyar 
Labdaru cím nmcly nck pádig
Számos sérelmet kellett elviselnie nz OTT ré
széről, rendki'éli i'.őzékenven és határozot
tan bélyegezte meg az ug\nevezett sport- 
szaklap eljutását cs szintén bizolmáról biz
tosította az elnököl.

A támadás tehát tökéletes kudarcba 
fulladt

és igy mi sem természetesebb, mint hogv 
újabb kétségbeesett vádaskodások következ
tek. A többi közölt az általánosítás felelős
seget kizáró mo.lszi i; ív el a Kelemen Kornél 
mögött fölsői okoz .ti sajtóorgánumokat, 
azoknak sporlrov:it> <■?( tőit ez az úgyneve
zett sportszaklap azzal gyanúsította meg, 
hogy

az OTT Zsoltijában állanak
és egyöntetű áilnsfogl.dósuk mögött pusztán 
a zsold ellenében le.ni >!t n\ír tak nyilvános 
ságrahozásálól való Ideiem húzódik meg 
Minthogy ezt a perfid sódat általánosságban 
bango/lallid; es min nevezték meg. hogy 
kikről van szó, az érintett sp<ntrovatvezelők 
testületé bírálja ma|.l el é-s teszi meg :i sziik- 
s'gcs hpeseket. De a<l<li. ,s a magunk ré
széről

u leghatározottabban utusilj'.ik vissza 
ezt a merész én buziig vádat

kerekén n gumi kirepedt, amit Hahn nem 
vett észre és gépének gázt adott.

Ennek következtében

a motor szállót csinált, versenyzőjét ma
gas ívben a kerítésnek vágta.

ílahn szerencsére csak kisebb zuzódásokat 
szerzett, mert n kerítésre felszerelt szalma
zsák az erős lendülettel cső embert felfogta.

A 250 kcm-cs versenyben a kétszer 5 kö
rös főversenyzők részére a következő ered-
inényekkel zárult: 1. Zamecsnik KMAC, 2. 
Kiss László FTC, 3. Szűcs FTC, 4. Anders 
KAC.

Kezdők részére 250 kem-es versenyben 4 
induló volt. Itt is történt szerencsétlenség. 
Forrni és Kovács János egymás után futot
tak motorjaikkal s az egyenesben Kovács 
előzni akart. Forrni azonban gépével kifu
tott n gyepre és motorja olyan porfelhőt 
kavart fel, hogy Kovács nem tudott tájéko
zódni és igy összeütköztek,

a kerítésnek vágódlak, de őket is a ke
rítésre szerelt szalmazsák mentette meg 

a súlyosabb sérülésektől. Dómján nyerte a 
versenyt, 2. Kovács FTC.

azzal, hogy az évtizedekre visszanyúló sporl- 
lániogaló jnunkásságunk során az. OTT-vel 
soha semmiféle anyagi vonatkozásba nem 
kerültünk s igy semmiféle nyugtáink az OTT 
dosszéiben nem szerepelhetnek. Önzetlenül 
végeztük munkánkat a múltban is és önzet
lenül, a magyar sport tisztaságának meg
óvása érdekében állottunk egy emberként 
valamennyien a megtámadott Kelemen Kor
nél mellé, mert

ezt követelte működésűnk egyetlen irá
nyító tényezője: a tárgyilagosság.

A névtelen cikkek és az. általánosító vádak 
pedig csak azokra lehetnek jellemzőek, akik 
balsikerü támadásuk után kénytelenek vol
tak valamilyen elfogadhatónak látszó indok
kal menteni a csúfos vereséget.

CÉGBAJNOKSÁG
A legutóbbi fordulóban az élen álló Kemény 

és társa csapata 3:0 arányban kikapott a 4. 
helyen álló M. Pamuttól, ezzel átengedte első 
helyét a C/iínoin-nak. A múlt évi bajnok Kis 
lext 1 pontot leadott az újonc A'úf»e/-nek. A 
Groive és a Danuúia csapata sorozatos győze
lemmel törnek az. élre.

A II osztályban vezető Lőmy csapnia kika
pott n RadiaÍor-\6\ és átengedte helyét a múlt 
évi ..Hétfői Napló Vándordij“-győzlcs M. Vas- 
fonal-nnk.

A III. A osztályban n Fiat csapata erősen 
tartja az. első helyet, mig a III. B osztályban 
vezető Salgó Imre I. csapata szombati veresé
gével kénytelen volt átengedni helyet a Dreher- 
llnggcnmacher csapatának, sőt megelőzte a 
Hulter-Flora is.

A C.égligába újabban a következő uj csapa
tok léplek be: Vincze bőrgyár. Capavó, Buda
pesti Facsavar, Gcrö és Dr. Ofner, Zsolnai és 
Zrínyi sütöde Ezzel a Cégiig! csapatainak 
száma 60 ra emelkedett.

I. Osztály:
Klslcxt— Kábelgyár 1:1 (0:6). Vezette: Mu

raró. Egyenlő erők küzdelme. A Kistext vnla 
mivel jobb, de a csatároknak nem volt szeren
cséjük. Góllövök: Izsák 1 l esből, illetve Ke
mény. — M. Acél— Buda vidéki Posztó ?c2 (0:1). 
Vezette: Grliber. A Budavldék 2:1-re vezetett, 
sünikor az Acél magára talált és szerencsével 
megszerezte a gvőzelmct. Góllövők: Bariinka 
ti. (Budnvidéki) és Nngy-ol (M. Acél) a játék
vezető kiállitnlln. — Chhwoln—Flóra 3:0 (1:0). 
Vezette: Skalitzcr. A Chinoin jobb csatársora 
könnyen győzött, habár n Flóra csatársora is 
sokszor vezetett veszélyes támadásokat. Gól
lövök: Halmost (2) és Rózsáit. — Révai Nyomda 
Újpesti Posztó. 3:1 (2:0). Vezette: Hóri. Az. 
utóbbi időben gyengén szereplő Révai nagy
szerű játékkal könnyen győzött. Góllövők : 
Weinglas (21 Mérci 11-csből illetve: Virág 
Markó t és Woicher I a játékvezető kiállította.

Growe—Wcrthelm 4:2 (1:2). Vezette: Mól 
núr Imre. Az első félidőben jobb a Werlheim. 
\ 2 ik félidőben Schiller sérülése miatt 10 cm 
tőrrel játszó Growe nagyszerű lelkesedéssel 
megszerzi a gvőzelmct. Góllövők- Bánlaki I. (31 

s Lencsés lf illetve Paczolni és I.cndvai. Mo- 
seheim (Growe) cgv 11 est nem értékesített. — 
Danuvia- Budafoki Zománc. 5:0 (1:0). Vezette. 
Istenes. A Zománc az utolsó negyedóráig ke
ményen cllcntulll és csak a hajrában tudott n 
Dnnuvin felülkerekedni. Góllövök: Kolos (2) 
Pintér Bnbrányi és Fckecs III. ll-eshöl.
VI. Pamutlpnr—Kemény és Társa 3:0 (2:0). Ve- 
zillc: Milmlovics. Nagy iramú kemény mérkő
zés. n Pamut megérdemelten győz. Góllövök : 
(suli (2; és Harsányt.

II. Osztály:
Miiller bútorgyár Shell 7:1 (1:0). Vezette: 

Sliompf. Gnminn Süss 6:0 (3.01 Vezette : 
ki,hí R«di*tO|  l ""'t *2  (2:2). Vezette:

Skultéti. — Welu Manfréd I.—Gizella-gőzma
lom 4:3 (3:1). Vezette Ehrensjeln. — M. Vas
fonal—Engel 4:0 (1:0). Vezette: Dedik.

III. A Osztály:
Angol M. Cérna—Cornlt 7:1 (3:1). — Fiat

óbudai Fehérítő 3:1 (1:1). — M. Fémlemez-- 
Cornit 4:3 (1:2). — Leipziger—Hrusovszky 1:0 
(0:0). — Csavargyár—Intercont. 2:1 (1:1).

III. B Osztály:
Zsolnai—Alaska 2:0 (2.O). — Hulter-Flora— 

Fraraa 6:1 (2:1). — Dr. Wander—Vigodni 7:3 
(3:3). — Kraluper—Salgó Imre I. 8:0 (20). — 
Dreher-Haggenmacher—W. M. II. 2:1 (1:0).

IJgadlJ:
Danuvia II.—Zrinyi-sütőde 21:0 (12:0). —

Vincze—Capavó 1:1 (1:1). — B. Facsavar—

Bernadotte könnyen nyerte az Alagí-díjat
A Királydij-nycrő Bernadotte az. alagi díjban 

olyan fölényesen verte hároméveseinket, hogy 
czekután valószínű, hogy a Magyar Derbyben 
sem bírunk komoly ellenfelet kiállítani ellene. 
Bernadotte a célegyenesig vezettette magát 
Seregéllyel, majd olt elsétált mellette és lovasa 
tetszése szerint nyert.

A meting utolsó napján egyébként a favori
tok nem szerepellek olyan jól, mint a többi 
májusi napokon, s különösen Arusha és Cifra 
veresége érintette érzékenyen a fogadóközön
séget.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Gladiátor

(5) Schejhal. 2. Muzsika (2) Teltschik. 3. Pu- 
ezur (pari) Weissbach. F. in.: Hattyúdal (10) 
Gutái, Plaisance (2) Esch, Nastja (25) Rózsa, 
’/i hossz, 1 hossz. 10:115, 18, 17, 15. Befutó:
10:584.

II. Solymári díj. 1. Film (6) Rózsa. 2. Arizona 
(!*/»)  Kliniseha. 3. Nepila 46) Csilla. F. m.: 
Ugolin (3) Schejhal, Arusha (l'A) Teltschik, 
Diádéin (10) Szentgyörgyi. 1’/« hossz, fejhossz. 
10:106, 21. 19. Befutó: 10:409.

III. Májusi handieap. 1. Bors (3) Schejhal.
2. Ocuii (14) Alt. 3. Cifra (1%) Gutái. F. m.: 
Pénz (14) Szentgyörgyi, Farandole (6) Klim- 
scha, Epizód (8) Rózsa, Virtus II. (6) Keszt
helyi, Dongó (6) Fetting A., Sárkány (6) Csuta, 
Díszpolgár (6) Kajári. Gratia (10) Klim. II. 
lís hossz, */.  hossz. 10:53, 18, 29, 16. Befutók: 
10:107, 111.

IV. Alagi dij. 1. Bernadotte (6:10) Schajbal.
2. Alibi (4) Esch. 3. Vinkó H. (10) Weissbach. 
F. m.: Nordvvind (6) Gutái. Seregély (14) Csuta. 
Dankó Pisla (4) Szentgvörgvi. 5 hossz, 2'A 
hossz. 10:21, 15, 18. Befutó: 10:62.

V. Handicap. 1. Gycrgyó II. (10) Klimscha 
II. 2. Mécs (1%) Kupái K. 3. Kékes II. (4) Si- 
mics. F. in.: Tréfa (12) Bihari, Baka (16) Esch 
T.. Vaklárma (6) All, Pir (12) Kajári, Siber (6) 
Félix, Bearnaisc (14) Fetting F., Padisah (6) 
Szele, Nincs több (4) Csömöri. Fejhossz, 1 
hossz. 10:160, 27, 13, 17. Befutók: 10:481, 421.

VI. Vigasz-handicap. 1. Aratás (3) Gutái. 2. 
Medina (2) Esch. 3. Safety (5) Teltschik. F. m.: 
Jonathan (4) Balog. Maréchal Spult (5) Schej- 
bal. Ereszd el (6) Weissbach, Fék (8) Szent
györgyi, Sirály II. (10) Klimscha, Virulj (12) 
Kupái K., Kópia (12) Fetting A., Ravasz (10) 
Rózsa, Lator (8) Klimscha 11. Blonde Kathrein 
(10) Kolonics. Fejhossz, 3 hossz. 10:12, 15, 19, 
25. Befutók: 10:83, 128.
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TÖRJE A FEJÉT?
VÍZSZINTES:

1. Sokfelé kérik, majd, hogy 
szét nem szedik. 10. Újra lcir.
12. Lezár egy borítékot. 14. 
Annakidején Paula Wessely 
filmje volt. 15. Iskolai tan
tárgy. 16. Csapatban van. 17. 
Utolsó betűjét kettőzve: a régi 

-ruha többnyire ilyen. 18. 
Mars'. 19. T-vel a végén: Grc- 
guss keresztneve. 20. Himúllat.
21. Felszentel 22,. Svájci vá
ros. 23. Odysseus hazája volt 
(fon.) 25. Bírálatot mond róla. 
28. Angol keresztnév. 30. Fej
fedő. 31. Óriási lajhár (néve
lővel.) 32. H.O. V. 33. Sü
teményre öntik. 34. Akol ré
sze. 35. Középiskolások sport- 
egyesülete. 36. G. O. S. 37. Ha 
ez erős, nincs baj! 38. Mű
vészi festmény. 30. Zsibvásár 
színhelye. 40. Fogj! 41. Itt öm
lik a Tisza a Dunába.

FÜGGŐLEGES:
1. Mértani lest. 2. Ilyen a 

jól végzett munka. 3. Tépett 
része. 4. Hatvan percből útin- 
nak. 5. Csak sast nemzenek. 
6. ötöle ered ez a mondás: 
„Itt vagyok, itt maradok."
7. Bizonyára unja a dolgot. 8. Szent rövidítése. 
0. Kanadai város. 11. Fejérmegyei nagyköz
ség, 12. Az állatvilág egy részéi alkotják. 13. 
Formák. 15. Igen türelmes Jószág 17. Keve
sebb a kevésnél. 18. A Földet hordozta a vál
lán. 20. L. E. Y. 21. Kiékelés része. 24. Befed.

W. M. Hl. 4:0 (30). —
Imre II. 6:3 (3:1).

Chinoin II.—Salgd

Major Pál

ÉRDEKES NŐI ATLÉTIKAI EREDMÉNYEK I
Vasárnap a Phöbus Budán, a BBTE pályád 

ján rendezte meg a szezon első női versenyét. 
Néhány eredmény máris azt igazolja, hogy a 
hölgyek elkövetkező szezónja meglepetéseket 
tartogat. A részletes eredmények: 60 m-es sik« 
futás: Fehér Phöbus 8.6 inp.. 100 m. síkfutás! 
Fehér, Phöbus 13.6 mp. Sulydobás: Kati, TF» 
1057 cm. Gerely vetés: Krammer, MTE 3228 cm*  
Magasugrás: Fehér, Phöbus 143 cm. Díszköven 
vetés: Nadányi, BUSE 3356 cm. Távolugrási 
Fehér, Phöbus 5 m. 4Xl°0 staféta: MTE 
60.4 mp.

VII. Wellcr-handlcap. 1. Hindu (10) Fetting
A. 2. Hédié (2*/t)  Klimscha. 3. Ave Caesar (4) 
Schejhal. F. m.: Lilla (20) Schwadlenka, Szét
toló (12) Alt, Liliom (10) Gutái, Sás (2*/s)  
Szentgyörgyi, Adisababa (20) Tamási, Dénes (6)' 
Ilorvát K. II., Arra való (10) Teltschik, Szél 
(8) Esch T., Szarka (10) Bihari, Páncél (14)^ 
Rojik, Bodrog (10) Csuta. 2 hossz, 2 hossz. 
10:172, 35, 13, 19.

fogad Bauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth I.ajos-u. 14-16 

Telefon: 189-704, 189-724
Fiókirodái Budán, Horthy Mlklós-ut 18.

Telefonon Telefon :268-78ö
feladott fogadásokat mindenkor azonnal ktkézbesfttlnk

Kedden a Kormányzóné nyomorenyhitő ak
ciója javára rendez rendkívüli versenynapot a 
Budapesti ügetőverseuy Egyesület.

Az Lrlovasok Szövetkezete nemzetközi mi- 
tingje kezdődik csütörtökön Megyeren. Az első 
napon az evek óta nagysikerű Nemzetközi Ka
tonatiszti Akadályverseny kerül eldöntésre, 
melyben négy nemzet katonatisztjei szállnak 
nyeregbe. A verseny czidén az olaszok és né
metek párharca lesz, mivel nekünk pillanatnyi
lag nincs talpon jó akadálylovunk.

HÉTFŐI NAPLÓ 
Szerkesztik: 

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Fclclds szerkeutd íi kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Errsébet-kSrut 18. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-108-M. Vas. d. V. 
1 órától (Aradi-u. 8. Globus-nvomda-: l-llÍ-41, 1-141-81, 
Vas. d. u. ¥a>tól lapzártáig: 1-100 42, 1-100 41, 1-1M-44.

1-245 81. |
ELŐFIZETÉSI AB: Egy évre 5 pengő. — EGYES SZÁM 

ára: Magyarország 10 fillér. Wicnben és a német Oat-i 
markban BM —.11, Franciaországban 1.50 frank. Jugo
szlávia 2.50 dinár. Németország 15 PL. Olaszország 1!

Jiva,„ Rsmáüia 5 lel, Csehszlovákia j ők. 1

25. A sör egyik alapanyaga. (ík. 1,11,0.) 25. A 
pályaudvar - (randi,,l. 27. Állami inlérmíny. 

írsz,. 52. ll.drg - némellll. 55. CSo,n6í«a. 55. 
autó — a háziasszony nyelvén, 36. I. É. T.

M0MA10T1 A G1.OBI S NYOMDAI MUINTF.ZEI B. T. KÖRFORGÓGEPE1N, BUDAPEST. VI., ARADI LTC.A 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: ANGERMAYER KAROLY.


