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Május 19-re Istanbulba 
Törökország—Magy ar- 
ország B) mérkőzést 
terveznek
A tőrök szövetség meghívást' intézett' az 

MLSz-hez. Kérik az MLSz-t, hogy május 
19-ére Jstomb'Alha küldje el a magyar b) 
válogatottat, amely ott a török -váloga
tottal mérné össze erejét. Az MLSz még 
nem adott végleges választ a törököknek, 
de valószínű, hogy elfogadjuk a meghí
vást. Szó lehet arról is, hogy a magyar 
csapat két mérkőzést fog játszani Istan- 
fculban. . -

- Futtatni kell
a  szé lső ke t!

Elégedett a Fradi, de már 
készül az Elektromos ellen
Ha Gyetvai nem látszhat, akkor Ortyfay, vagy Berényi, vagy Kiszely(H) lehet a Ferencváros halszélsője

Tizennyolcat keretet állított Össze a szövet
ségi kapitány a komá
tok ellen

*— Egyszer volt Budán kutya- 
vásár, egyszer vert meg bennünket 
a Kispest — mondta a Ferencváros 
—Kispest mérkőzés után az egyik 
megelégedett zöld-fehér szurkoló.

Érdekes, hogy a mérkőzés után 
milyen sokan beszéltek a bajnok
ságról, a bajnoki címről. A  Fradi
nak megjött az étvágya!

Az óvatosak azonban ezt mond
ták:

— Várjunk még egy hétig! Min
den attól függ, hogy milyen ered
ményt érünk el vasárnap a Latorca,- 
utcában. Es a mérkőzés nehezebb 
lesz, mint a Hungária, vagy a Kis
pest elleni.

Érdekes, hogy a Ferencváros és 
az Elektromos tavasszal már két
szer játszott egymással barátságos 
mérkőzést, de ebből a két mérkő
zésből még csak következtetni sem 
lehet a vasárnapi eredményre. Mert:

a Latorca-utcában az Elektro
mos 7:0-ra győzött, az üllöl-iiton 
viszont 11:1 árnyban vereséget 
szenvedett. A 11:1 ellenére a 7:0 
még mindig fájhat a Fradinak, 
mert például ezt is hallottuk:
— Ismét meg kell vernünk az 

Elektromost, hogy a 7:0-ról többé 
í#e beszélhessenek.

É lvezeteseb b  volt, 
mint a H ungria e lle n i I
így beszélnek a szurkolók. Most 

hallgassuk meg Dimény Lajos ed
zőt.

(__ Melyik mérkőzés tetszett job
ban önnek ? A  Hungária vagy a Kis
pest elleni?)

__ ji Kispest elleni. Ez kelleme
sebb, élvezetesebb játék volt, mert 
a Kispest a. Hungáriával ellentétben 
küzdött. Csak az volt a szomorú, 
hogy a harmadik gól után a, Kis
pest feladta. Már nem törődtek az
zal, hogy javíthatják az eredményt. 
Különösen Boldizsár felületes és 
könnyelmű labdafogása volt ki
ábrándító. Úgy védett, mintha va
lami jelentéktelen kis mérkőzésen 
állna a kapuban. Ez nem sportszerű.

(— Kik azok a Ferencváros- 
játékosok, akiktől további javulást 
látott?)

— Elsősorban Bzoyka dr. Pompá
san fogta Kalocsait, még jobban, 
mint Titkost. Nagyon elégedett va
gyok a■ játékával. Azután itt van 
pósa, aki még többet javult, mint 
Szoyka dr. Kincses mellette szóhoz 
sem jutott. A Ferencváros védői 
vasárnap ismét megmutatták, hogy 
pompásan tudnak emberre állni- 
Nagyon tetszett Gyetvai játéka. 
Gyetvai vasárnap reggel a nagy 
láztól egészen legyengült. Kimen
tem hozzá, erőlevest adattam neki, 
amelybe tojást habartattam. Azután 
csináltattam négy lágytojást és 
hozattam sok cukrászsüteményt, 
valamint gyümölcsöt, Ettől Gyetvai 
annyira erőre kapott, hogy aki a 
mérkőzésen látta, el sem hitte, hogy 
(l játékosnak éjjel 40 fokos láza 
volt. A mérkőzés után azonban 
visszaesett. Tény, hogy ragyogóan 
játszott s ha ez a sérülés nem jött 
volna közbe, akkor hamarosan el
érte volna válogatott formáját, bár

már most is a legjobb bálszélsönk, 
amint azt a Hét tizenegyéből olva
som. A két szélsőnk szereplése is
mét csak engem igazolt. Én már 
régen hangoztatom, hogy gyors, 
lendület és szélsőink vannak, csak 
ki kell őket szolgálni. Bégen han
goztatom azt is, hogy hosszú lab
dákat kell a szélsőknek adni, olya
nokat, amilyenekre futni tudnál:, 
Amíg nálunk a belsőjátékot eről
tették a szélsők nem kaptak ilyen 
labdákat. Most azonban kapnak s 
rúgják a gólokat, vagy a legjobb 
labdákat adják be.

(—■ A két összekötő játéka azon
ban nem tetszett...)

.— Nekem sem. Sárost dr kato
náskodik s ez meglátszik a játékéin. 
Jakab viszont az új feladatától fá
radtnak látszik. Éppen ezért az ed
zéseken pihentetni fogom egy ki
csit, hátha így vasárnap frissebb 
less. é

(—• A szokásos edzésekkel készül
nek az Elektromos ellen?)

— Igen a védelmünk terén min
den rendben van s így az edzéseken 
főleg azzal törődöm majd, hogy a 
csatársorunkat még tovább javít 
sam. Azok a sérült játékosok, akik. 
nek orvosi tanácsra pihenniük kell, 
természetesen pihenni fognak.

(— Változtatásfa lehet számi
tani?)

Csak ha sérülés miatt kell vál 
toztatnunk.

UJ nevek a keretben: Körmendi (Haladás), 
Baróthy (Szeged), Tóth (Gamma), Finta, 
Harangozó (WMFC), Gyetvai, Pálinkás
(Elektrom os)
Kimaradt Sütő. G. Tóth, Kalocsai

( - -  Gyetvainak nyolc napig pi
hennie kell...)

— Igen, de én remélem, hogy 
Gyetvai előbb jön rendbe. Majd a 
pénteki edzésen megnézzük, hogy 
Gyetvai milyen állapotban van. 
Finta és Sárost Béla biztosan játsz
hat az Elektromos ellen.

(— És mi lesz akkor, ha Gyetvai 
nem játszhat?)

— Ez nagyon szomorú lenne. 
Mindenesetre ha azt látjuk, hogy 
Gyetvai szervezetére káros lenne a 
játék, akkor pihentetjük öt. Ebben 
az esetben Ortntay, vagy Berényi, 
vagy Kiszely lesz a helyettese.

(— Kiszely?)
— Igen. Játszott már szélsőt s 

szerintem vállalná is a játékot!
Dimény elhallgat, majd hozzá

teszi:
— Egyelőre csak az a biztos, 

hogy vasárnap nagyon nehéz mér
kőzésben lesz részünk. Azt hiszem 
ezt a fiúk is tudják.

Nagy mérkőzés lesz a Latorca
utcában.

M T K - g » á ! y a  HungáriaikflzéBkfirút
Április 2 8 -á n  vasárnap 

délután f é l  5  órakor

ária— Szeged
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

elölte 3  órakor

TAXI—KASSA
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

— Legközelebb  
majd jobban megy,
-  mondják a kispesti vezetők. — 

A Ferencváros megérdemelten nyer
te a vasárnapi mérkőzést, a gól
arányt azonban túlzottnak tartjuk. 
Kár, hogy Ulicska már a mérkőzés 
ötödik percében megsérült. Sajnos, 
nemcsak ö az egyetlen sérültünk. 
Onódy a bokájára kapott hatalmas 
rúgást. Még jó, hogy vasárnap nem 
lesz bajnoki mérkőzésünk, így leg
alább kipihenheti magát a gárda.

A  Kispest ezen a héten is kedden 
tart erőnléti edzést, csütörtökön 
pedig kétkapus játékot.

Négyes! kegyeimet kapót
Hétfőn este tárgyalta Vágliy Kálmán 

országos egvesbíró Négy estnek, a Hun- 
gária játékosának újrafelvételi kérelmét. 
Négyesit annakidején 12 hétre tiltotta el 
a fegyelmi egyesbíró. Tághy Kálmán 
helyt adott Négyest újrafelvételi kérel
mének, a játékos hátralévő büntetését el 
engedte és így Négyest a Hungária lég 
közelebbi bajnoki mérkőzésén már játsz 
hal.

Hétfőn este nagy tábor veszi kö
rül a szövetségi kapitányt. Minden
ki kíváncsi, hogy hogyan állította 
össze a magyar válogatott keretet 
a horvátok ellen. A kapitány azon
ban egyelőre nem nyilatkozik, mert 
még nem beszélt a miniszteri biz
tossal. Inkább ö kérdezget:

— Mi van Kissel ? — kérdi a vö
rös Takácstól. — Asért érdekel az 
állapota, mert Kis a Ferencváros 
ellen bombaf ormában játszott s 
gondolkodom, hogy ne tegyem-e be 
a keretbe.

Takács azt mondja, hogy Kis tel
jesen rendben van.

Aztán Fiala Antallal, á Gamma in
tézőjével beszélget.

— y«s. egy iipjiOH mondja a 
kapitány. —- Mit. szólna ahhoz, ha 
Tóthot szélső fedezettbe tennémf

Fiaidnak nem tetszik az ötlet. A 
kapitány később így folytatja:

— Ha Sárosi Bcla nem gyógyul 
meg, akkor Tóth less a középfedeze
tein. 0 éppen az a jtáékos, akire 
szükségem van, ha a kis Sárosiról 
le kell mondanom. Sütőt viszont ki
hagyom a keretből. Egy kicsit alá- 
nyúltunk a fiatalok hóna alá, ki
emeltük őket a névtelenségből, mosit 
egy kicsit pihenjenek, tanuljanak és 
dolgozzanak, hogy a jövőben újra 
sor kerülhessen rájuk.

Ezután azt kérdezi a kapitány 
Fialátói, hogy hogyan játszott a 
szegedi Baróthy.

■— Igen ellentétes híreket hallot
tam Baróthy vasárnapi játékáról, 
most már szeretnék tisztán látni.

Fiola azt mondja, hogy ő nem lá
tott különösebbet Baróthytól.

Ezután a kapitány bemegy a mi
niszteri biztoshoz. Párpercés ta
nácskozás után kijön és már hir
deti is:

— A horvátok ellen válogatott 
keretem a következő:

Kapusok:
Csikós, Körmendi.

Hátvédek:
Bíró, Polgár, Pákozdi.

Fedezetek:
Király, Sárosi III, Balog, Baróthy 

(Szeged), Tóth (Gamma), Dudás

való részvétel álól Körmendit, Ba 
róthyt és Dudást, a többi játékos 
azonban csak orvosi bizonyítvánnyal 
igazolhatja esetleges távolmaradá
sát. Sárosi dr-nak szolgálati be
osztására való tekintettel megenge
dem, hogy 4 óra helyett 5 órakor 
jelentkezzen nálam a pályán. A 
szokásos erőnléti edzést minden já
tékos az egyesületében végzi el.

A válogatáshoz a kapitány a kö 
vetkező magyarázatot fűzte:

—  Azért kellett ilyen tág keretet 
összeállítanom, mert a jelöltjeim kö 
zött sok a sérült. Például Sárosi III., 
Gyetvai, Finta. Gondoskodnom kel
lett, hogy minden helyen megfelelő 
tartalék is álljon rendelkezésemre. 
Természeteken még a jövő vasárnapi 
fordulón látottak is változásokat 
hozhatnak. Sütőt, G. Tóthot és Ka
locsait azért nem vettem be a ke
féibe, ’ rÁeft eföéen visszaestek. for
májukban. t )

(Hungária).
Csatárok:

Kincses, Sárosi dr, Toldi, Finta, 
Harangozó WMFC, Gyetvai, Pálin
kás (Elektromos).

— A válogatott keret tagjai csü
törtökön délután 4 órakor tartoznak 
megjelenni az Ullöi-úton, ahol a 
BSzKRT csapatával fognak három- 
harmados edzőmérkőzést játszani. 
A válogatott játékosok cipőt és ha
risnyát tartoznak magukkal hozni.

Ezután még a következőket mon 
dotta a kapitány;

— A keret tagjai közül felmentet
tem a csütörtöki eázömérközésen
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„0 1 asza-kaland 
a Gammában

Elégedettek a Szeged elleni eredmény 
nyel a Gamma tájékán. Hangoztatják, 
hogy nem lebecsülendő haditény elhozni 
az egyik pontot a tiszaparti oroszlán- 
barlangból. Sőt ha a játékvezető megadja 
Toldinak szerintük szabályos gólját, 
győzelemmel hagyta volna el a Gamma 
Szegedét. . . .  , .

A csapat játéka általában kielégítő 
volt. Talán csak a két válogatott erős
ség, Király és Sütő nem mutatta azt a 
formát, amelyet méltán el lehet várni a 
két játékostól. Ennek is megvan azonban 
a maga különleges oka. Vasárnap 
ugyanis a Gamma jobboldalán  ̂ szakítot
tak az angol rendszerrel: Király ráállt
a szegedi szélsőre, Sütő pedig olasz rend
szerű ötS'SzekÖlőt játszott. A megszokott 
játékmodortól való eltérés oka az volt, 
hogy Szebehelyi nyugodtan működhessek 
a középen s ne kelljen a szélsőt fognia. 
A mérkőzés után megállapították a 
Gamma-vezetők, hogy a rövid . kaland’ 
rosszul sikerült. Király sehogysem 
találta bele magát a védekező fedezet 
szerepébe, Sütő pedig egyáltalán nem 
bírta a harmonikázást. 60 méteres terü
leten ■ előre-hátra futkosni. szereim, 
támadni, lőni — ez túlságosan sok volt a 
fiatal játékosnak. A  két válogatott és a 
vasárnapi mérkőzés, annyira kifarasztotta 
Sütőt, hogy jövő vasárnap valószínűleg 
pjhenni fog. , ,

Annál jobb volt a T o ld i-k em én j csa
pa trész. A balszélső pompái; játékkal 
rukkolt ki Szegeden, és ugyancsak meg
örvendeztette Sós Károlyt es a Gamma- 
vezetőket.

Semleges vélemények, szerint is egészen 
nagyvonalú játék folyt Szegeden. Ennek 
eredménveképpen a mérkőzés után a 
két makói egyesület vezetője pünkösdi 
vendégjátékra hívta meg a Gammát. A 
meghívás elfogadása felett még nem dön
tött a fővárosi csapat.

Radulescu vezeti a Magyar- 
ország— Horvátország 
mérkőzést

A hét közepén román minisztertanács 
foglalkozik a magyar csapatok 
vendégszereplésének kérdésével

Hétfőn este a miniszteri biztos 
telefonon beszélt Juga Livius dr- 
ral, a román szövetség ügyvezető 
alelnökével. Juga dr közölte a mi
niszteri biztossal, hogy a román 
futballszövetség továbbá a legfel
sőbb román sporthatóság, az OETB, 
közös kérelemmel fordult a román 
kormányhatóságokhoz abban az 
irányban, hogy magyar csapatok 
Románia egész területén ■ qkadaly- 
talanul játszhassanak. A közeli na
pokban a román minisztertanács 
fog dönteni ebben a kérdésben 
mint Juga dr mondotta — remelhe- 
töleg kedvezően.

Közölte továbbá Juga dr, hogy a 
román szövetség a Magyarország—- 
Horvátország mérkőzésre Radulescut 
jelölte ki játékvezetőül.

Megállapodott még a miniszteri 
biztos Juga dr-ral abban, hogy 
május 19-én Budapesten a román-- 
magyar mérkőzés napján meg fogják 
rendezni a kis KK-értekezletet.

Ortntay FTC, Komáromi és Tóth BEAC
a főiskolások válogatott rostáján tartozik megjelenni csütörtökön délután a 
BEAC-pályán. Ezek a játékosok a Bi- 
liarl-úU BLASz rostára is hivatalosak. 
Fábián József másodkapitány _ azonban 
hozzájárult ahhoz, hogy a főiskolások 
rostáján vegyenek részt,

A BSZKRT FORGALMITELEP 
BAJNOKSÁGÁNAK MAI MŰSORA:
Újpest II.—Autóbusz II., URAK-pálya 

fél 3. (Kálúezi). Újpest—Autóbusz, URAK- 
pálya," fél 5. (Kovács III.). Kelenföld II 
—Baross II.. Kelenföld, fél 3. (Petrovios). 
Kelenföld—Baross, Kelenföld, fél 5. (Kö- 
rösi-Kiss). Saépilona II.—Ferencváros II., 
Nagyszombat-u., fél 3. (Gáspár). Szép Ilon a 
—Ferencváros. Nagyszomhat-u., fél 5. 
(Szabó II.). BHÉV—Száva, Elöd-u„ fél 5. 
(Molnár I.)i Hungária TI.—Zugló II 
Maglódi-út, fái 3. (Hóin.) Hungária- 
Zagló, Jíaglódi-üt, fél 5, (Barabás.)

A Ferencváros szerdán délután a PTSG 
csapatával játszik edzőmérközést fél 5 
órai kezdettel.

SZOMBATHELYEN FELTÁMAD 
A KEBÉKPÁBSFORT:

A HALADÁS *S AZ SZKE TOBOROZZA 
A VERSENYZŐKÉT

öt-hat esztendővel ezelőtt Szombathely 
volt a Dunántúl kerékpársportjának köz
pontja. Nem múlt el hét az idénybei,, 
hogy a Haladás, vagy az SzKE ne bonyo
lított volna le egy-egy jelentősebb 
országúti, vagy pályaversenyt. De amikor 
a Haladás megszüntette kerekpáros 
alosztályát, megindult a szombathelyt 
kerékpársport haldoklása is. Ennek a be
következett' szombathelyi „csendnek 
volt aztán következménye az is, hogy a 
nyugati kerület székhelyét Győrbe helyez
ték át.Most tavasszal váratlanul és örvendetes 
módon ismét felocsúdott álmából Szom
bathely kerékpáros sportja. A Haladás 
újjászervezte szakosztályát s a szervezés 
munkáját oly sikereset.' hajtotta végre, 
hogy ma 30—40 igazolt versenyzővel ren
delkezik. , _ . .

A Haladás után most már a Szombat- 
helyi Kerékpáros Egylet is hallat magá
ról. Felvétette magát az MKSz-be s az 
igazgatóság legutóbbi ülésén; kimondták, 
hogv a közeljövőben lebonyolítandó házi
versenyeiken kívül kiírják Szombathely 
város kerékpárbajnokságát és a Szengycl- 
vándordíjas tornát is.

.. ' —  ..... .............UTE-pálya Uipesi Megyeri-̂
Április 2 8 -án , vasárnap 

délután fé l  5  órakor

Ujpest-
Szolnok

Nemzeti Bajnoki mérkőzés
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Kedd, 1940 április 23,

: »  PENGŐS PÁLYÁZAT!

,fKP“  pályázat X.
Beérkezési határidő 
IV. 27. déli 12 óra,

Hungária—Szeged (1:3) •«

Újpest—Szolnok (2:1) • «.,

Taxi—hassa (0:2)
Gamma—Haladás (0:1) »«

Bocskai—Törekvés (1:3)..

Eiektr— Ferencv. (3 :1 ) ..........

Álba Regia—Tokod (2:3)

DiMAVAG—Ózd (3:1) ...............
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása cselén kerül 
számításba, egyébként csak holt* 

versenyt dönt el..
SFAC—Érsekújvár (2:2)..

Dorog—Pécs (3:3) .......

Pénzügy—SYSE (1:1)
(Zárójelben a legutóbbi eredmó- 

nyék)

Név; MmHMlMMKMM* «•**«•••••••......... saöRL.
■- JyA •••••

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget, kell mellé
kelni. Aki hetenklnt ötnél több 
szelvényt küld. az legyen idő ke
resztet vagy csillagot:
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Hungária 11 5—6 7 7 7—8 4 4 3 6 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Újpest • 5 7—9 3 3 4 7 6 5 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
Ferencváros 7 3 1 1 1 1 1 2 2 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 3
Kispest 9 7—9 8 4 5 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 4
Törekvés 10 13 11 10 9 5 5 6 5 6 6 6 7 6 6 6 5 6 5 5
Szeged 2—3 1 4—5 5 2 2 2 4 3 3 3 5 4 5 5 5 6 5 7 6
Elektromos 6 2 2 2 6 8 8 7 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7
Gamma 1 5—6 6 11 12 12 13 10 10 11 10 11. H 10 8 8 8 8 8 8
Szolnok 8 12 14 12 10 11 12 13 14 10 11 10 10 9 10 10 10 11 10 9
Bócslcai 4 11 13 14 14 13 9 8 9 9 9 S 8 8 9 9 9 10 9 10
Haladás 2—3 7 -9 10 6 3 6 7 9 7 8 8 9 9 U 11 IX 11 9 11 11
Taxi 12—13 4 9 9 7—8 9 10 11 11 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Kassa 14 14 12 13 13 . 14 14 14 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Nemzeti 12—13 10 4—5 8 11 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14-

BANK KUPA
AMB—Hazai tp.-Községi tp. 6:1 (4:0).

Fehér-út. Vezette: Nagy L. A minden 
részében jobb AMB szép játékkal fölé
nyesen verte ellenfelét. Góllövő: Rákosi 
(2), Eiszkai II. (2), Solymosi, Börzsei, 
illetve Füstös.

Lesz. bk—Mezőgazdák 2:2 (1:0). Gyáli- 
út. Vezette: Pusztai. Élénkiramú szép
mérkőzés, igazságos eredmény. Góllövő: 
Kertész és Korén, illetve Mónus (2).

Postatakarékp.—Moktár-OKH 3:1 (3:1). 
Hévizi-út.. Vezette: Újlaki. Végig egyen
rangú ellenfelek küzdelme, a Moktár 
gólképtelen csatárai miatt veszt. Góllövő: 
Tagár.yi (2) és Reiszinger, illetve Kade.

PK—Kér, bk 7:2 (2:2). Kőbányai-út. 
Vezette: Kiss M. Ernő. A Kér. bk csak 
egy félidőn keresztül bírta az iramot, 
utána teljesen visszaesett. Góllövő: 
Szabó (4), Radeczky, Romváry, Sárosi
II.. illetve Kiss és Zerer.

BAC—MAH 3:1 (5:0). Soroksári-út,
Vezette: unger. A. RÁC csatárainak
minden sikerült. Góllövő: Bukovecky (3), 
Ember (2), Kerényi, Lengvári dr, Szerb, 
illetve Franka,

'A Bihári-utcában so-c „ínyencet”  lát
tunk a lelátón- Ezeket a rendszer-rangadó 
csalta ki a messzi Kőbányára. Gyenes, a 
többszörös bajnok vágtázó is feszült fi
gyelemmel kísérte a küzdelmet és a végén 
csak ennyit mondott:

— Gyorsabbak is lehetnének »  csatárok. 
Különösen a szélsők!

Hava* „Ica”, a feloszlott Nemzeti volt 
vezetője viszont elragadtatva dicsérte szü
netben a játék iramát, változatos alakú* 
tárót és küzdelmi jellegét.

Sokan csodálkoztak tehát az Elektro
mos, egyik vezetőségi tagjának azon a ki
jelentésén, amely szerirt a „rendszopok” 
az okaii hogy nejn íejilődliet&tt ki" „já
ték.”

Először;. ha nőm is volt valami rendkí
vüli játék, sok érdekes akció alakult ki 
a maga módján mind a két csapat játé
kosai tinit lábán ús igenis sok érdekes 
részlet voit megfigyelhető mind a két 
csapat' játékában.

Másodszor; az Elektromos volt éppen 
az a csapat, amely egy bizonyos rend
szert a magáévá totí, amióta Tóth lat
sán a* edzője.

önkéntelenül is feltolni tollát a. kérdés: 
vájjon miért panaszkodik éppen az Elek
tromos-vezető a —* rendszerekre!

„NAGY A MELLÉNYÜNK MAE!”
Az Cllői-úton már nagyszerűen ment 

Szoyka dr-nak is, Pésának is a kispesti 
szélsők lofo-giása. A B) lelátón így kiál
tott föl a mérkőzés végén az egyik zöld- 
fehér szurkoló:

— Még majd megérjük, hogy angolok 
jönnek majd idie tanulni, hogyan kell 
fogni az ellenfél szélső csatárait,

KISPEST TAKTALÉKCSATÁRA ÉS A 
CSEH LYUKKAJATSZAS

Az FTC-páiya nézőterén népszerű volt 
— a Nemzeti Sport vasárnapi száma nyo
mán — az „Ulicska” szó. Erről jegyezte 
meg ugyanis Kaloesai, a Prágát is meg
járt kispesti szélső, hogy ezzel a kis 
utcát jelenítő, szóval jelzik a eseti fut
ballban a lynkrajátszást.

Közben a kispesti új csatár Ulicska 
névre hallgatván, sok szójáték született 
meg ezzel a véletlen ősszoeséssel kapcso
latban. A pálmát ez vitte el:

— Ez az „Ulicska” — csak zsák-„utcába” 
viszi a Kispestet.

SUBÁI ÜJ NEVE
Ritkái néhányszor alaposan beleezillt 

* kis Suhaiba, a Forencvaros jobbszél
sőjébe. Snhai azonban egyetlen egyszer 
sem viszonozta a kispesti balfedezet „szí
vességét.” A meccs után az egyik fra- 
dió-ta megkérdezte a társaitól:

— • Tudják, hogy lehetne elnevezni 
Suhait?

' — r?»
— A dancsnélküll lovag.

BAJNOKVERÉS
Volt olyan frad'sta, aJti még az 5;I-e! 

sem volt elégedett
Mégis csők as őszi- bajnokot vertük 

•tea —. vigasztalták a telhetetlent.
— t n  jobb szeretném. ezt a dolgot for

dítva — felelte az illető.
— Hogyan fordítva.?
— Nem bánnám, ha jövO ősszel a K is

pest vigasztalná magát, íg y : „Szép ered- 
mény ez, mégis csak a tavaséi bajnoktól 
kaptunk k i”

NEM Lö AZ ELEKTROMOS
Feltűnően gyengén ment a kapuralövéa 

az Elektromos-csatároknak.
— Az a baj — mondta egy bennfentes 

—, hogy nem ismerik a rendeleteket ezek 
a csatárok,

— H ogyhogyt — kérdezték egyszerre 
többen is.

— Ezek azt gondolják, hogy a gólt is 
csak jegyre lehet lőni. Ok pedig Kassa 
ellen ellőtték az adagjukat.

MIT CSINÁLNÁK A SERTÉSEK A  
BIHARI-UTCÁBAN?

A Törekvés—Elektromos mérkőző! után 
8 Törekvés öltözőjében *  csendes meg

elégedés hangulata honolt. Készéi Laci, 
a jobbősszekötő ennyit mondott csak:

— Van egy üzenetem, Dinamó Dénesnek 
az ő k  hárman című rovatban. Azt mondta 
a múltkor, hogy a sertéshizlaldában le
fogynak as összes sertések a bánattól, 
ügy kitöm minket az Elektromos. Azt hi
szem, a sertések most új hízlalókúrába 
kezdenek, viszont a halak alaposan le
fogynák a Dunában, a Lator-utca mel
lett,

TÖRLESZTÉS
Horváth, a Törekvés balszéisöje óriási 

helyzetet hagyott ki a Kispest ellen leg
utóbb. Most az a akciójából érte el a 
Törekvés a mérkőzés egyetlen s egyben 
gyóztes gólját.

Horváth a félidőben szelíden megkér
dezte:

-— Mennyit törlesztettem a kispesti 
adósságból?

Palatínus megnyugtatta:
'— Még két gól és — kvittek vagyunk!

SEGÍTSÉG
Az Elektromos védelme néha meglepőén 

lyukas volt. Egy alkalommal a szabadon 
hagyott balszélső beadásából a szintén 
szabadon hagyott Palatínus rohant a 
kapu felé. Az Elektromos szerencséjére a 
pompás formában lévő Pákozdi keresz
tezni tudott és megmentette a helyzetet. 
Amikor Pákozdi éppen futott Palatínus 
felé, egy szurkoló így kiáltott be: .

—  Pupu, mentsd meg az olasz rend
szertU

HOGYAN LESZ BAJNOK A HUNGÁRIA
A kék-fehér szurkolóknak nagyon jól

esett az Újpest pontvesztése.
—- Érdekes — mondta Salamon, a nagy 

hungárista. —  Még egy-lcét barátságos 
m érkőzést játszunk — és nem lehet el
venni tölünk a bajnokságot.

A  VERESÉG ÉS A KERESZTNÉV
A kispesti piros-feketéknek van egy 

nagyon lelkes szurkolójuk, ő arról neve
zetes, hogy minden játékost a becenevén 
szólít. Neki Boldizsár, az Gézus, Olajkár 
az Sanyika és így tovább.

A Fradi-mérkőzésen, ahogy a gólok 
estek, a szurkoló Így szólltgatta a kis
pesti Olajkár Il-t: 

l:0-nál „K is Olajkár Sanyikám!" 
l:l-n él „Olajkdrkám! Sanyikám."’ 
2:l-nél „O laj Sanyíka!’ - 
3:l-né! „ Olajkár Sándorka!”
4:l-nél „Olajkár, Olajkár!"
5:l-nél „A s  a nagy darab középcsatár!•*

JAVUL AZ ÚJPEST
Vasárnap este volt olyan lila-fehér szur

koló la, aki meg volt elégedve a csapat
tal.

— Lassan azért javul a .csapatunk — 
mondotta, — ősszel Újpesten csináltunk 
döntetlent, tavasszal pedig Szombathe
lyen. Jövőre már valamilyen semleges 
pályán meg is verjük őket.

A  szegény szurkolót majdnem agyon
verték.

MIÉRT NEM HIANTZOTT ADAM
KASSÁN

A  Eocskai-mérkózés előtt, a kassai csa
pat öltözőjében beszélgettek arról, hogy 
Addm nem jött el. Valaki mégkérdi a. 
fiúktól:

—  Mi less Áddm nélkül?
Mire Pásztor kapásból feleli;
—  Nem a paradicsom ez, hogy áddm 

ne hiányozhatna. Bs KB!

UGTIS VAN
Ladányi az első félidőben igen lassú

nak bizonyult. Tóth, a Gamma fedezete 
majdnem minden labdát elhalászott előle. 
A szegediek már nem is mérgelődtek 
Ladányi lassúsága miatt. Sőt, valaki 
egészen humorosan vette már a dolgot, 
amikor kijelentette, hogy a szegedi kü- 
zépcsstárról írták azt, hogy:

—  Te csak pipálj, Ladányi-

MÉG EGY „P”
A  Törekvés—Elektromos találkozónak 

annyi „ F ’-betűs szereplője volt, hogy 
pontokban kifejezve bajnokságot lehetős

nyerni vele. Csak mutatóba köziünk né
hányat: . Palatínus, Pusztai, . Pálinkás, 
Pázmándi, Pákozdi, 1

-— Van még egy P-betüs —  örvende
zett valaki, mikor látta a Törekvésnek 
folyton forgolódó balösszekötőjét — a 
Pörgő!

MEGÉRDEMLI!
A kispestiek tartalékcsatára. Ulicska 

bizony gyengécskén játszott a Ferencvá
ros ellen. A kispesti szurkolók a mérkő
zés vége feló már csak bosszankodtak 
Ulicska játékán.

— Hajrá, Ulics, hajrá Ulics! — kiáltot
tak feléje.

— Nem Ulics az, javította ki a ferenc
városi szurkoló, hanem Ulicska!

— Csak nem gondolja az úr — mond
ták az illetőnek —, hogy ilyen játék 
,után még becézni is fogjuk?!
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a góllövőlistán, Emu-ok az as oka, hogy 
erők, akik a« ősszel gólzsákok voltak, 
most háttérbe szorulnak a helyüket új 
gólzsákok foglalják el- Az utóbbiak azon
ban egyelőre hiába lövik a gólokat, az 
éllovasokat még nem tudják befogni. Ez 
áronban már nincs messze, hiszem Sárosi 
dr. Kéméé (eltiltása miatti és Olajkár
II. betek óta nem rúg gólt. Már csak
nem másfél hónapja annak, hogy Nemest 
eltiltották a játéktól. Az eltiltás előtt 
Sárosi dr-mak már_17 gólja volt, de ő 
nem használta ki Nemes kényszerpihenő
jét. Nagy. Morócz és Turay II. viszont 
folyton lövi a gólokat.

Jelenleg ez a helyzet:
17 gólos: Nemes, Sárosi dr.
16: Olajkár II. .
15: Nagy, Turay II.
14: Morócz.
13: Pálinkás. Serfőző.
12: Hidasi, Kisztfly,
II: Cseh, Dudás.
16: Palatínus, Pálinkás.. .
9; Kotla th, Kalocsai.
8: Dóry, Lukács, -Szabó (Haladás), 

Szántó.
7: Adóm (Újpest), Béky, Kincséé, Toldi, 

Tóth III.
6: Adém (Kassa), Fiívi II., Gyelvai, 

Katonán, Pásztor, Szendrődi, G. Tóth, Vi
dor, Zsengellér,

5: Revecz, Jakab, Lovász, Korányi II., 
Sütő, Takács II.

4: Bognár, Finta, Gazdag, , Gyarmati, 
Mester, Ki.sa.lagi, Kemény, Sárkány, Tóth 
(Gamma), Tóth (Törekvés).

GYÁSZVITÉZEK
Az öngólosok terén ez a helyzet:
2 gólos: Aradi, Nádas.
1 gólos: Bánkuti Barna, Futó, Kaioeaai 

(Haladás), Lőrinczi, Odry, Palotás, Páz- 
rnámly, Pósa, Retkes, líoják, Tagúnyi, 
Török, Tölgyesi, Víg.

*
így tehát a Törekvés vezet: játékosai

összesen négy öngólt rúgtak. Utána há
rom góllal a Kassa következik.

*
A Törekvés, Kassa és a Szolnok ja

vára senki sem - rúgott öngólt.
*

Az Újpest vasárnapi gólját nem vettük 
öngólnak. Kállai javára írtuk.

A bajnokság állása csak a tavaszi ered
mények alapján:

VACSORÁN LÁTTA VENDÉGÜL
a Kassái AC vezetősége vasárnap este 
a csapatot a Bocskai felett aratott győ
zelem megünneplésére. A játékosok minden 
„gyeplő kiengedés” nélkül remek hangu
latban érezték magukat. Komoly sérülés 
nincs. Selmeezinek van kisebb horzso
lása, Pásztor pedig a vállát fájkíija. A 
KSO két sérülttel érkezett vissza Losonc
ról. Szlifkár és Hlivják panaszkodik. 
Hlivjáké súlyosabb sérülés, erős bokaráu 
dulása van a hátvédnek.

POLGÁRI ISKOLAI BAJNOKSÁG
Vóci-uteal rolg.—Medve-utcai poig. 3:2 

(2:1). Marclbányi-tér- Vezette: Gulyás.
Erős iramú mérkőzés. Góllövő: Sirmer 
(3), illetve Ágoston és Fodor,

Honvéd-utcai polg— Attila-utcai polg, 
6:1 (1:0). Marcibányi-tér. Vezette: Gulyás. 
Szép csatárjátékot játszó Honvéd-utca 
megérdemelten győzött ilyer; arányban Is- 
Góllövö: Korpás (4), Sima, Fényi, illetve 
Martin.

PENGŐS PÁLYÁZAT!

„!CP“  pályázat X,
Beérkezési határidő 
IV. 27. déli 12 óra.

Hungária—Szeged (1:3)

Újpest—Szolnok (2:1) *•••■•**«

Taxi—Kassa (0:2) ........

Gamma—Haladás (0:1) ®« «••»••••«

Bocskai—Törekvés (1:3)..

Elektr.—Ferencv. (3:1)

Álba Regia—Tokod (2:3)

DiMAVAG—Ózd (3:1) ...............
Pótverseiiy: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esőién kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

SFAC—Érsekújvár (2:2)............

Dorog—Pécs (3:3) ........

Pénzügy—SVSE <l.*i) ...............
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név: ............... .

Cím:

Á beküldő aláveti magát 3 felté
teleknek- Miqclen szelvényhez ép 
és forgalomban lévő ti asználak a.n 
19 filléres bélyeget kell mellé* 
kelni. Aki hetenklnt ötnél több 
szelvényt küld. nz tegyen ide ke
resztet vagy csillagot:

- Eikönnyelműsködtük
a m é rk ő zé st

— mondják az újpestiek
— Az e lső  fé lidőben  ö lg ó lo s  vezetésre  
k e lle ti vo lna szert tennünk

1, Hungária 6 5 __ 1 18: 5 10
2. Ferencváros fi 5 — 1 17: 7 10
3. Törekvés 7 4 2 1 12: 8 10
4. Gamma G 5 2 1 20:11 8
5. Újpest 7 3 2 2 Ifi: 9 8
6, Szolnok S 2 3 1.11: 7 7
7. Elektromos 7 3 1 3 13:11 7
8. Hal-adás ti 2 1 3 9:11 5
9. Bocskai 7 2 1 4 7:14 5

10. Szeged 6 1 2 3 11:16 4
11. Kispest 7 2 — 5 13:19 4
12. Taxi fi I 2 S 8:15 4
13. Katsea 7 1 — G 6:28 2

A BLASz e  heti
leg jo b b  tizen eg ye

Egyetlen meglepetés adódott a vasár
napi amatőrfordulóban. A déli csoport 
13.’ helyezettje, az ET.C döntetlent cstWt. 
ki a WMTK-tól ég így a GSE két pontnyi
ra megközelítette a csepelieket. Itt még 
nagy küzdelem lesz a bajnokságért.

Az északi csoportban kezd tisztázódni 
a helyzet. A BLK éa a Testvériség'kezd 
kiválni a csomóból. A két kísérő, áz 
MFSC és Elektromos lasaao-Iassan le
szakad.

A keleti csoportban & Ganz megerősí
tette vezetőhelyét. Tőle már aligha lehet 
elvenni a bajnokságot,

A hét tizenegye a következő:
Matus MÁVAG II. — Juhász (Testvé

riség), Kovács II, NSC-—  Mezei DSE. 
Mezey GSE, Vitte III. —  Szigetvári I, 
(Hálókocsi), Szőke WSC, Buller (Ganz 
TE), B em ek  (Hálókocsi), Zakariás III. 
BMTE.

A tartaiékesapat: Górta MAFC
Straub (III. kér.), Lassinglcitner (Ganz 
TE) — Wdgner BRSC!. Ambrus DSE, 
Csurgó GSE — Pettendi (III. kér.), Ká
dár GSE, Pető URAK. Toros (Eléktro- 
mos IL), Csangey fcLAQ,

Miért hagyott az Újpest Szombathelyen 
pontot? Ez a kérdés izgatja most az új
pesti kedélyeket s mi is ezt a kérdést 
tettük fel hétfőn Langfeldcr Ferencnek, 
az Újpest igazgatójának.

— Eikönnyelműsködtük a mérkőzést — 
hangzott Langfelder válasza. —• A me
zőnyben nagyszerűen játszottak a fiúk. 
Volt úgy, hogy a Haladás percekig nem 
is ért ’a labdához. Ám mit ér az Ilyesmi ? 
A fiúk csak adogatták egymásnak a lab
dát. tologattak, cselezgettek, de gól nem 
lett belőle. Az ilyesmi kétszeresen meg
bosszulja magát. Az ellenfél először meg
szédül a nagy fölényünktől, azután azon
ban látja, hogy nem is olyan veszélyes ez 
a fölény, hiszen gól nem jön a nyomá
ban. Erre az eszébe jut, hogy hiszen itt 
keresni ts lehet valamit és rákapcsol. A 
szombathelyi fiúk báránykák voltak az 
első félidőben, a másodikban viszont 
oroszlánok lettek.

■— Nem használtuk k i a helyzeteinket. 
Az első félidőben volt egypár olyan hely
zetünk. amelyet nagyon nehéz volt ki
hagyni. Zsengellérnek például két jó 
alkalma is volt, amelyet a régi Zsengellér 
sohasem hagyott ki s remélhetőleg a 
jövő vasárnap játszó Zsengellér sem fog 
mégegyszer ilyen alkalmakat elszalasz
tani.

— Mi van Zsengellérrel?
— Istenem, még mindig látszik a játé

kán a féléves kényszerszünet. Ennyi az 
egész. Nem olyan könnyű féléves pihenő 
után újra, belemelegedni a játékba s egy 
lábtörés emlékeit sem olyan könnyű le
vetkőzni. H ogy Gyuszi javul, annak leg
jobb bizonyítéka az a hatalmas kapufa, 
amelyet a második félidőben a szombat
hely: gól után rúgott. Bele fog jönni. Ez 
csupán idő kérdése,

— így is meg kellett volna nyernünk a 
mérkőzést. Az elején úgy festett, hogy 
sétamérközéa lesz, a szombathelyi közön
ség csak álmélkodott a játékunk láttán 
és a szombathelyi csapat láthatólag nem 
törfidött semmi mással, csupán azzal, 
hogy védekezzék és mentse a menthetőt. 
Ha a mi csatárainknak ebben a játék
részben csak megközelítőleg olyan lövő- 
kedvük és lövőformájuk van, mint a 
Szeged ellen játszott mérkőzésen volt, 
akkor öt-hat góllal vezethettünk volna 
már az első félidőben. A szombathelyi 
csapatnak azonban evés közben megjijtt 
az étvágya. A második félidőben rákap
csolt, kiegyenlített és aztán már hiába 
feküdtek bele a mieink. Akkor már késő 
volt.

— Az egyéni teljesítmények terén 
csaknem valamennyi játékos kevesebbet 
mutatott, mint a Szeged ellenében. Még 
Kállai is, aki pedig a legjobb csatárunk 
volt. Kállai sok mindenért kárpótolt ben
nünket azzal a remekbeszabott góllal, 
amelyet a nagyszerű Körmendi csak 
erintani tudott, de védeni nem. Bár a 
többi csatár is megeresztett volna egy-két

Erdély Isgfrisseb 
az

9 l«AA

b híreit

HKHUI I1UILUNTHasábjairól olvashatja
Fizessen elő az

fSvsffl] Kifliiinif raillául niulli
H irdessen az

Aradi Közlő

ínyre
ny-ben

ilyen bombát,! A szélsők kevés labdát 
kaptak és azt’ Is rosszul. Iga? -p nagyon 
rájuk álltak, és nehéz volt hozzájuk pasz- 
szolni, A közvetlen védelemnek nem kei . 
túlságosan szégyenkeznie az got
miatt. Ennyit minden meccsen kapha
tunk. A. védelem nem játszott rosszul, A 
fedezetsorban sem volt különösebb h.ba, 
bár ök is fölényeskedtek, a félpályán 
meddő passzolgatásba rnerűitek .nem  
egyszer, ahelyett, hogy példát mutattak 
volna a csatároknak a szolid, célszerű, 
előretörő játékból. Nincs olyan m«fcs.
hogy mi vezetők ne hangsú lyoznánk  «  
fiúk előtt, hogy még akkor sem szábad) 
könnyelniüsködniök, fölényeskedniük; ha 
már öt góllal vezetünk, ez — úgy látszik 
— pusztába kiáltó szó marad. Játéko
saink nem akarnak okulni a. saját káru
kon sem. Hiába kértük őket, hogy a 
16-os tájékán már ne passzolgassanajt. ne 
hárítsa át az egyik a másikra a lövés fe. 
lelősségét. Nem a-kadt senki. _ aki aa 
ellenfél kapuja előtt a döntő pillanatok
ban bedobta volna magát, mint a Szeged 
elleni mérkőzésen Mester tette.
« _  Meg kell dicsérnem végül á szom
bathelyiek lelkes voltát, továbbá, a fair, 
úri játékukat. Az odaadó, önfeláldozó já
tékban szinte egyszer sem vétettek a 
sportszerűség ellen. Az egész mérkőzésen 
nem volt két komoly, dános...

— Ha az idény eleién végrehajtottuk volna a felfrissítést, másként állnánk — 
mondják kassán
Á dám ról lem on d  
a Kassa (?)

A vasárnapi forduló egyik meglepetés# 
a kassai csapa.t biztos győzelme volt a 
Bocskai fölött. Igaz ugyan, hogy a Bocs
kai erőnléte nem volt kifogástalan, dó 
ez cseppet sem kisebbíti Kassa győzel
mének az értékét. Kassán boldogok Ls a 
szurkolók, bár jó l tudják, hogy ez a 
győzelem már nem segít az NB-ben való 
maradáson. De boldogok a játékosok, sőt 
a vezetők Is. Hallgassuk csak mos, mit 
mond a KAC ügyvezető-elnöke: Hemády 
Mihály úr. a győzelemmel kapcsolatban;

— Ilyen  lelkesedéssel, még nem ját
szott a Kassa, melynek vérkeringését 
felfrissítettük a törekvő, minden mellék- 
tekintet nélkül a győzelemért játszó fia
talokkal. Meg kell mondanom, hogy a 
fiúk az egész lelkűket beleadták a küzde
lembe, vógigbirták az iramot, erőnlét dol
gában mondhatnám jobban álltak, mint d 
Bocskai játékosai. Okos beosztással 4* 
játszották, amikor már biztosnak lát
szott a győzelem, ezt igyekeztek tartani, 
amellett azonban nem mulasztottak el 
egyetlen  alkalmat sem, hogy veszélybf 
ne hozzák aa ellenfél kapuját.

— Ha az idény eleién hajtottuk vóluA 
végre ezt a felfrissítést, egész biztosa* 
nem állna előttünk a hosszú és nehéz f r< 
hogy ú jbó .  felkerüljünk az NB-be. Mln'  
denesetre a, fiúk megmutatták az oró-z- 
lánkörmüket. és ajtókban, akik a kAZSOi 
labdarúgósportot már-mdr ejparenWrTS 
újra felélesztették a reménynek AS * 
tatomnak a szikráját,

— Még csak azt akarom, mondani, hogy 
úgy látszik, éddmot is el fogfwfe veszl- 
teni, aki ugyan betegsége miatt nej 
Kassára, de azt hiszem, ez 1 
mihamarább állandóvá válik- 
azonban, hogy Bodoni személyében meg
találtuk a Kassa új középcsatárát, aki 
még meglévő hibái ellenére l» megmu
tatta vasárnap, hogy tud és hogy még na
gyon sokat emlegetett játékosa lesz csap 
patunJcnak.

tgjue vaszi, 
lít nem jött

a távollété 
fc. örülök

SzBes (Újpest) került be, mint közép*
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A Tipográfia vasárnapi 11 osztály- 
futamos tornája m ég  a beavatottak 
számára is meglepetéssel zárult:

Több, mint 300, pontosan 317 induló 
ült nyeregbe ebben a tizenegy osztály- 
futamban, kilenc vidéki versenyző jelent
kezett — tavaly egy sem —, a mezőnyök 
összesített átlagteljesítménye 31.420 
méter volt, szemben 1539-cel, midőn a 
tábor csak 29.460 méteres összesített 
átlagsebességre .volt képes. Hé nemcsak 
a rideg és a gyakran nem való3 statisz
tika tükrében' mutatkoztak ezek az örven
detes fejlődési jelenségek. A versenyzők 
szelleme, felfogása változott meg: s ez 
döntő jelentőségű lehet a jövőre nézve. 
A  régi, nyütt és minden alkalommal 
ostorozott majálisozó, pipiskélő, önös 
kisasszonyversenyzés helyett

ezúttal beleme.nős, harcias, hajtó- 
vadászatokkal és robbantásokkal 
dúsan fűszerezett sportot kaptunk,

Ennek főjellemvonása az önzetlenség, & 
bajtársi együttérzés és a sportszerűség 
volt. A  mezőnyökben általában senki sem 
akarta kihasználni az ellenfél tömlő- 
szakadás okozta hátrányát, tehat T*em 
használtak ki olyan alkalmakat, melyek 
egyik vagy másik versenyző balszeren
cséjéből kifolyólag a másikat érdem
telen előnyhöz juttatta, volna. Midőn a 
torna elején Bross tömlőszakadást szen
vedett Éles minden' technikai készségét 
és tudásbeli fölényét felhasználta, hogy a 
mezőnyt lassúbb iramba kényszerítse, 
míg Kröss fel nem zárkózott Ezzc>l 9 
bajtársi as cselekedettel, mely későbben 
Karaki esetében is megismétlődött, 
kiküszöbölték az irrealitásokat, a vak- 
esélyt és győzött; a pillanatnyilag leg
jobb,

A versenyt nem % bajra döntötte ni.
Mindvégig nyílt volt a torna sorsa, 
kilenc komoly robbantás tartotta állan
dóan feszült bizonytalanságban a küz
delem kunén eleiét, és a gyorsaság a 
helyenként fellépő erős eHenszel B az 
idénykezdet ellenére sohasem csökkent 
3Ö kin alá,

Raraki a múlt vasárnap csak villám 
hajrájával tűnt ki. Egyébként erőtlenül 
mozgott, és nem bizonyult, állóképesnek. 
Ezt a hiányosságát aztán az elmúlt 
héten bőséges edzéssel pótolta.. Minden
nap nyeregben ült, alaposan kiismerte a 
terepét, nem sajnálta a kiadós edeést s 
ennek a komoly munkának aztán meg is 
termett a gyümölcse.

Győzelméhez azonban még több is 
kellett.

Az adódó helyzetnek a villámgyors 
felismerése és azonnali kihasználása,

A verseny befejezése előtt néhány kUo_ 
méterrel, mint megírtuk. Kröss b4te° 
helyezésből k ilőtt A  bölyt meglepte ez 
a váratlan robbantás, tétovázott, nem 
udott rögtöB kapcsolni. Karaki viszont, 
azonnal átlátta a helyzetet, ellentámadást 
kezdett s már a következő pillanatban 
rálStt. Erőssre, akit aztán a. célban le
hajrázott. ■■s

■ Kernek anyag, sok ígéret húzódik meg 
a fiatalok között. Ezek közül i* első 
helyen kell megemlékeznünk Barkóiról, aki 
vasárnap a IV. osztályban kivívta első 
győzelmét, miután múlt vasárnap mint 
újonc ötödosztályos aratott diadalt és a 
három hét előtti tehetségkutató tornán 
mint szopós robbant ki a homályból 
fölényese -elsőségével, ősz Lajos, a 
BSaKRT intézője jó  fogást csinált tehát, 
midőn Barkóit BSzKRT-mezbe bujtatta. 
Sokat fogunk még erről a fiúról hallani, 

a
Szegény Istenes János emlékének 

hódolt ez a vasárnapi torna. Mélységes 
meBiUetődéssel rajtolt a boly s a célban 
a fiatal özvegy könnyes szemekkel, 
megrendülve, adta át a győztes Karakt
nak a hatalmas babérkoszorút,

*
Kies, Kötés és Eríiss, ők hárman vol

tak Karaki mellett azok, akik kikapar
ták. a győzelmet, aki k. szeli óbban lőtték 
a bolyt, akik megtizedeltek a mezőnyt, 
akik állandó iramozásukkal gyorssá, 
izgalmassá tették a küzdelmet. Bár
melyikük megérdemelte volna az első
séget . .  a

*
Jővő vasárnap B u dapest—Veszprém- 

Budapest távon- csapnak össze a fiuk 
A táv most már jelentős;, több, mint 
200 km.

K é s z ü lő n e k  mára moft©rvezet«»k 
Mi van vággyá**

Mozgolódnak a m otorveze tők  A közel
múltban megválasztották elnökükül Rt 
toa Bélát, alti már szervezi is a mezőny 
és megkezdte az MKSz v-©rstenyiia z bizottságával a szerződtetés! tárgyalá- 
sokat.

Pillanatnyilag öt motorvezető jelentke
zett az idei pályaversenyekre:
Petöcz falvi, Mtamák, Sehmuli te Rajtengedélyt kért még gsőfcc w, kérdés azonban, hogy a szövetség elmen 
a kérdésben milyen álláspontot foglal vi- 

Bnrioa, Maszák és Petqcsfalvi motorja üzemkész Nincs azonban gépe O'atsanaic, 
— .aki tavaly Nagytól bérelte vezetőat* 
kaltnatosságnf. és motor nélkül van pllja- rwt.nyila.gt Schmidt is. mivel gépér* Scő/m 
tart idén igényt., (latsa — mint hírlik. 
Mannák t.artalékmntorját. akarja. kibérelm az idényre, .míg Schmidt, — ha. nem tud 
megegyezni Etöbével, mái úton-niódon,

bér!«t, vagy vétel útján kíván gon- dorikodni korszerű vozstőgépral.
Nagy Károly, aki három remek vezető, motorral is rendelkezik, — eddig nem 

jelentkezett Bartosnál. Megkérdeztük a 
népszerű vezetőt, hogy mi a szándéka az 
idényre vonatkozóan.

Tí-ddig még nem'kaptam semmiféle 
felhívást vagy értesítést — mondta 
Nagy - ,  hogy a szövetség igényt tart-e 
rájn vagy sem. Mivel nem akarok hiába a,Anlkrzni. a várakozás álláspontjára he-
lyezkedem- ,, _ ,

a -a-ravű N agy  énnél többet nem 
akar mondani. Szemmelláthatplag bántja 
ta fa ly f  mellőzöttsége, s nem szeretne 

uiánlkozása esetéi® újabb vissza- 
Mtatítiaban*Crészesü 1 ni, Vár és nem törő
dik azzal. hogy. porosodnak, a motorjai. 
ot* j; a s m , . .

ÚSZÁS
ábián Zsöde

nem szeret pillan- 
• gózni, — de tud
A válogatottak edzésén barna fej 

emelkedik ki a medencéből:
— Ifi-gyorsúszót keresek! Ifi- 

gyorszúszót keresek!
Jobban szemügyre vesszük a kiál- 

tozót s látjuk, hogy Fábián „Zsöde", 
a MAC népszerű mellúszója a part
nerkereső. Csak nincs valami hun
cutság a dologban? .Fábián nemcsak 
a MAC-nak, de az egész úszógárdá
nak egyik legnagyobb mókamestere. 
Állandóan tréfál, soha rosszkedvű
nek nem látják, valami huncut mo
soly bujkál mindig a szája szögle
tén. Hányszor hallottuk, hogy egy- 
egy versenyen az utolsó métereken 
be kellett hozzá kiabálni:

— Ne nevess, ne nevess! 
Ifi-gyorsúszó helyett mi megyünk 

s, medence széléhez és megszólítjuk: 
- Csak nem akar könnyű babé

rokat szerezni?
— Nem, nem. Valami „lassú" 

gyorsúszót keresek, ö  menjen gyor
son, én pillangósom. Megnézem, 
mennyivel lettem gyorsabb a télen.

— Hát ennyire megszerette a pil
langózást? — kérdezzük csodálkoz
va. (Fábiánról köztudomású, hogy 
szívesebben úszik „közönséges1 
mellt.)

-- Nem szeretek jobban, mint, 
azelőtt. Akármenyit bosszantanak 
is vele, én úgy érzem, nekem a ka- 
(ínséges mellúszás jobban megfelel. 

Száz méteren pillangózni szoktam, 
de 200-on mindig csak rendesen me
gyek, Nem mintha nem bírnám vé
gig... dobban szeretek nem, pillán- 
gózva. menni.

— Kinek a vt-eUúszó-stílusa tet
szett eddig a legjobban? —* tesszük 
fel a kérdést.

-— Éppen ez az: Balke úszása volt 
nekem a legszebb és ö sem pillangó- 
zik. Nem mondom, száz méteren ta
lán előnyben van a. pillangózó, de 
már kétszázon egyformák az esé
lyek. Eddig 2 .A7 a legjobb eredmé 
nyom, de szeretnék ennél jobbat is 
úszni.

Mintha csak a szót azonnal tettel 
akarná felcserélni, nagy iramban 
nekivág a medencének. Úszik egy 
ötvenméteres hosszt. Az idejét nem 
akarjuk elárulni. Csak annyit mon 
dunlc, hogy a keresett és megtalált 
ifi-gyorsúszőnak igen keserve? dolga 
volt Esődével. Szeret, vagy nem sze
ret pillangózni Fábián, ez másod
rangú kérdés. Azt láttuk, hogy tud 
.Egészen" jól tud. Baj tehát nem 

lehet. Legfeljebb az, hogy Fábián 
„méla undorral" fog pillangózni va
lami nagyszerű időt.

400 m
MAC, Onódi H a llá s .

8»« ni: Aradi MAFC, Harsanyi BBTE, 
Istenes MAC. .

159® m: Szabó, Igloi, Katomyi MAC, 
Híres TJTE.5MÓ—hMXM ni: Csapiár, Németh MAC, I szem. hogy # nyer.

U j k e re te t á llíto tt ö ssze
H epp Ferenc  
é s  V a d a s  Iv á n

e lle s  e rő v e l m egin d u l a készü lőd és a n é m e t -  
m agyarra

Az atléták mur.kakedvét a nyáriasra 
fordult időjárás egyszeriben megduplázta.
Az eddig eléggé néptelen pályák tele 
vannak szorgalmasan edző versenyzőkkel 
és mindenki alig várja a pályaversenyek 
megkezdését

A szövetségben sokirányú szervező és 
előkészítő munka folyik. A  serkentő- és 
toborzóversenyek szorgalmazásán felül a 
legtöbb gondot a leventeoktatók részére 
tervezett atlétikai tanfolyamok előkészí
tése okozza. Emellett a jövőt munkáló 
feladat mellett azonban nem_ feledkeznek 
meg a jelenről sem, arról, hogy a 
magyar atlétikának áz idén számos nagy 
versenyt keli vívnia.

Hepp Ferenc dr, az új szövetségi kapi
tány sorra járta már a pályákat és 
utána összeült Vadas Ivánnal, a központi 
szakoktatóval a teendők megbeszélésére.
Elhatározták, hogy olyan versenyterveze
tet dolgoznak ki a ném et-m agyarig, 
amely módot ad minden versenyzőnek a 
megfelelő erős, formábakozó versenyzésre 
és amelyet nem kell majd minden- lépten- 
nyomon változtatgatnj.

Megállapodtak abban is, hogy a keretbe 
sorolandó és * szűk kereten egyelőre 
kívül levő, de a bejutásra esélyes ver
senyzők munkáját állandóan figyelemmel 
kísérik, ahol szükséges, buzdítanak ék 
segítenek és hetenként egyszer egymás- 
sál is megbeszélik megfigyeléseiket, 
kicserélik tapasztalataikat.

Megtörtént a szűk keret összeállítása 
is. Ott, ahol váltókról is szó van, eny
hébben kezelték az ügyet, másutt, viszont 
igen jó  és tehetséges atlétákat hagytak 
ki. Mint bennünket informáltak, ez. nem 
jelenti azt, hogy az illetőknek nem ad 
meg a szövetség minden lehető támoga
tást és könnyítést, hogy formájukban 
haladhassanak. Ez á keret úgyis 
erősen rngalmas valami, megfelelő jó 
fejlődés esetén hamarosan bekerülhet 
más is, viszont .kieshet olyan, akinek a

'  TÁTOS NÁNDORT,
az FTC versenyzőjét május 1-ig eltiltotta 
Warnie András úszókapitány az uszoda 
látogatásától. Tátos igazolatlanul távol 
maradt az április 16-i edzésről, ezért 
kapta a büntetést.
A  VÁLOGATOTT VIZILABDAKERET

tagjai hetenként háromszor — hétfőn 
szerdán és pénteken — tartanak edzést 
a nyitóit uszodában. A válogatott férfi 
és hölgyúszók hetenként egyszer edzenek.

Vasárnap reggel vízilabda játékvezetői 
vizsga volt a nyitott uszodában. A 10 je 
lentkező közül 8 megfelelt a követelmé
nyeknek, kettőt azonban- megbuktatott a 
vizsgáztató bizottság.

KOSÁRLABDA
A vasárnap délelőttre kisorsolt X- osz

tályú női bajnoki mérkőzést a műegye
temi tornaterem másirányú elfoglaltsága 
miatt nem lehetett lejátszani- A  BEAC— 
MAFC mérkőzésre valószínűleg szomba
ton kerül sor.

A LEVANTEI-KUPAT
nem májusban, hanem júniusban rende 
zik meg az olaszok Triesztben. Az első 
nemzetközi kupamérkőzésre Görög
ország, Törökország, Jugoszlávia, 
Magyarország és Olaszország kosárlabda
csapata nevezett.

TENISZ
GALLNERNé

A MAGYAR VÁLOGATOTT HÖLGY-
TENISZEZŐK HARMADIK TAGJA
Mint ismeretes, április 29-től május 

5-lg lesz Modenában a Mcxlena-kupa tor 
na,. Eddig úgy van, hogy Olaszország, 
Németország és Magyarország válogatott
ja vesz részt a tornán. A jugoszlávok lemondtak.

A pii crapijtimkat. már össze i-e állította 
Grosscbmid Nándor dr. szövetségi kapi 
tény. Egyesmérkőzéseket (Somogyi Klári 
és Szilvássy Edith játszik, a. párost pedig 
a Somogyi;—Galjnerné pár játsza.

Gallnerné egy válogató körmérkőzést 
nvert meg veretlenül. A körmérkőzéséi 
Gallnernén kívül Popp Márta, Jávor 
Márta és Jusit? Ilonka vett részt. Gall- 
nerné pénteken indul Modenába, ahol í 
Capriból odautazó Somogyival és Szil 
váisy Edithte! találkozik,

.— . . .r - r - r a a jS

Most Capriban versenyeznek s  magyar 
teniszezők. A verseny április 32-től 26-ig 
tart. Utána valamennyien hazajönnek 
Budapest-ba.inokságra. Velük jönnek 
meghívott jugoszláv és olasz verseny
zők is.

Április 26-án, pénteken délután 6 órakor 
lesz a teniszszövetség ezévi közgyűlése. 
Előtte fél é-ker a vidéki bizottság tart 
ülést,

!- U ro n v  u ra m ,
e d ző  uram /

rohamoztuk meg- Farkas Mátyást, Jfe 
MAC kiváló edzőjét. — Önnek három,
vagy lia szigorúan vesszük; négy esélyes 
„lova”  is indul a mezei bajnokságban. 
Legyen szíves, közölje velünk, bmiry me
lyik is a legesélyesebb?

— A negyediked, sajnos, ki kell kap* 
csői mink. A émeth Béla kijött ugyan m« 
már edzésre, de betegsége annyira le* 
gyöngítette, hogy esak árnyéka önmagá
nak. Remélem, hogy a bajnokságban * 

komoly munkájára nem lehet számítani, csapat kedvéért cl tud indulni, de a* 
A  keret ezidőszerint a következő: I egyéni pályázók közül kiesett.
Í(M)—2«0 és 4je1M m: Sir, Kovács, Korom- — ®8 a másik barom?

- nv Ember dr BBTE, Nagy. Gyenes. — Ha őszinte akarok lenni, ki kell je* 
Mimai MAC, Sándor, Regős ÚTÉ, Mind- Mentenem, hogy az első két helyre Csap, 
«zcinthv LA SE Gábor DEAC. lart e.s lgloit varom. Ebben a sorrendben.
fZm  l :  G itté i . P & á  BBTE, Vadas -  Van egy fogadásom, Farkas úr! -vág közbe Ájtay István, a MAC nőji- 

szerű gyúrója. — Fogadjunk, hogy Iglói 
úr nyeri a bajnokságot!

Nézze, én nem mondtam, hogy biztos 
vagyok csapiár győzelmében, de azt bi*

Keje-n IiBTE, Eper LITE, Szilágyi e. k.s 
Esztergomi, Simon BSzKliT.

tl« m gát; Szabó E. MAC, Hikiseli Ajtay

És Szabó Miklós? Az első három 
között ő is ott lesz ám! — crösködil*

— Lehet, hogy ott lesz, én is azt remé
lem, hogy az első három helyet ók fog* 
lalják el. de az én érzésem szerint *  
sorrend: Csapiár, Iglói, Szabó!

. . . .  Hogyan is szokás az ilyen cikkeket 
befejezni?

Vederemo!

BIRKÓZÁS

Közel száz nevezés 
a birkózó bajnok
ságra l

Vasárnap lendcsf, a lit-lióté 8zeve.t«ú$ 
3s országos crörög-róniai birkózóbajnc'r-' 

T — — i i ságot ,az NT* SzeBtkii-ályi-nteai íofaa,
t hit % 7tA ^ M a r ^  |?luú5snftn-tí sül is termében. A bajnoki versepy névmás! tehát, Sándor 400-rq, Sznbo 5«Q0 TC Slb. is I ?lir|a(i? Wg9ap et,ie volt az MÜSz-ben.

BLÉ, Görög BEAC, Jávor BSzKRT, No 
vük DiMAVAG.

4»0 m gát: Polgár, Görkoi, Morgó BBTE, 
Vcrbőczi BiMÁVAG, K ííís TSE. ^

Magas: Cserna Se. MÁV, Gáspár Ma - 
VÁG, Sárai Haladás,

Távol: Gynrioza MAC, Zajki, Vermes 
BBTE, Kelemen MVSC.

Háimas: Dusnoki, Somló MAC, Somogyi 
BBTE, Kapros PEAC,

Búd: Zanffka MAC, Szinyéry DiMA 
VÁG, Kovács TSE. Csíjlkay LÁSE- 

Súly: Darányi, Csányi, Csapó MAC, 
Németh BSzKJBT.

Diszkosz: Kulilzy BBTE. Jóssá. PE,\C, 
Horváth ÍT. JMMAVAG. Rciszky BSzKRT.

Gerely: Várszegi MAC, Rá.khely ABAK 
Csányi H l. BEAC, Takács BBTE.

Kalapács: Kömény RSzKBT. Bertalan 
MAC, Ráca MóGAAO.

rzárnif. ,
Május közepétől megkezdődnek a váltó- 

edzések minden bél csütörtökjén felvált-1 
v»  a 'MAC és s BBTB-pályán. Addig. | 
amíg a BBTE-pályn. öilözője el nem ke- 
ézül, a váltóedaósek a M Aó-oa lesznek- j

MAC és a BSzKRT 
4  és 10 km -re is nevezte
valamennyi futóját
A Testvériség, Törekvés/ BBTE 
4 km -en indul a  m ezei bajnokságban

A nevezés: zárlatig összesen 92 nevé/záa 
érkezeti. Ez a szám azonban ne;p teljes, 
vidékről még egész sereg nevezést, vár* 
nak. A nevezettek szaana, beufentósek 
szerint, végerrdrnón;hf-n jóval széf. feleli, 
lesz. Minden elsőosztályú birkózónk tudni 
tehát p bajnoki versenyen, A vis'iált 
nerp is tudják másképpen egy nap *1*11 
Icbonyoütani, csak ha két szúnyogén 
rendezik meg a? összecsapásokat. A neve
zések megoszlása: UTL 9, Tastvérlsóg I, 
WMTK, BVSC 7-7 . ARAK 6. MTE, C, 
MOVE, MVSC. BVSC á - i ,  BSzKRT. Xt, 
Magyarság, TSC, MPSlj t—1, Rnses,
Vason, Törekvés, BLE ,7—9, Ganz fT , 

' ‘ MA VÁG, Debr. f öMAO
1-1 .

-2, GyAO,

JA mezei bajnokság' nevezési zár
lata , tegnap volt és számos megle
petést hozott. Az első számú meg
lepetés az v,olt, hogy

a MAC és a BSzKRT teljes csa
patát nevezte mind a rövid, 
mind a hosszú felnőtt bajnok

ságra.
Ez nem azt jelenti, hogy például a 
MAC-nak szándékában van keverni 
a csapatokat, vagy legjobbjait a 
rövid távon indítani, hanem csak 
azt akarták biztosítani,' hogy eset
leges betegség esetén is rajthoz 
tudjanak állni a legjobb esélyek
kel. Ilyenféleképpen okoskodott a 
BSzKRT is, az TJTE viszont eléggé 
nem beesülhető férfias nyíltsággal

a klasszikus 1 0  km-es távot vá
lasztotta,

holott talán 4 km-en könnyebb lett 
volna bajnokságot szereznie. Meg
lepetésként hat, hogy a BBTE, a 
Törekvés és főként az, hogy

a Testvériség nem 10, hanem 4 
kilométeren indul.

Igaz, hogy ezen a távon kettős baj
nokság kacsint a pestvidéki egye
sület felé.

Az ifjúsági bajnokságra 133, a 4 
km-es felnőtt bajnokságra 157, a 10 
km-esre 91 nevezés érkezett. Tisz
tes számok, amelyeknek súlyát nö
veli, hogy az egyesületek önszán
tukból jelentkeztek ennyi taggal és 
külső hírverés nem folyt a tömegek 
érdekében.

Az ifjúsági bajnokságra
csapatot nevezett a PMOVE, GyAK, 
BSzKRT, MTE, UTE, BLE, Törek
vés, Tatabányai SC és Szegedi V3E, 
egyénileg indul Veröczy BBTE, Ju
hász WMTK, Bogya MAVAG, Ham
vas Testv., Stefanovlcs KSC, Halász 
MVSC.

A 4 km-cs felnőtt bajnokságra 
csapatot nevezett a BBTE (Harsá
nyt Lendvai, Szegedi, Keresztúri, 
Végh). a BSzKRT ÍEszlergomi, Si
mon, Tarsoly, Csaba, Góez, Vajda) 
a PSE iNbicst Ügeti, Szentgyör 
gyi Kunsági. Balog), az MR.TSE, 
a. BLE (Kálmánt!,' Ruzsovetg), a 
Törekvés (Kővári, Hernádi, Pá 
rizs), a MAC (Szabó, igiéi, esap- 
!ár, Németh. Fülöp, Rátonyt, Vörös. 
Istenes, Gombos, Belloni), az MTK 
(Kiss, Izsói, Prohászka, Kövér), a 
MAVAG (Gyergyói), a Testvériség 
(Farkas, Molnár, Killmann, Rákon 
ezai, Tárnoki), a Tatabányai SC 
(Játékos, övárt) és az FTC. Egyé
nileg Juhász GyAK, Nemes WMTK 
és Aradi MAFC.

A 10 km-es bajnokságra 
nevezett a MOVE R.AFC, a BSzKRT 
{a* előbb feteoroltakat)* a* MSE,

az TJTE (Híres, Eper, Gulyás, Zol-

VIVAS
HATSZEGRT UGROTT AZ fiT.RE A TŐR- 

RANG LISTÁN A RAC-M5BSENTRN 
ARATOTT UTüZRLMeVRL

A RÁC I. osztályú törversenyéneK ered
ményét már közöltük, az egyes esörtek 
eredményei a következők:

ár* kj a a* xAAAL̂ to Hátszegh^—-IíomQró<Jy Oerevieh—
tay, Sárosi, Bomlás), ’a MAC és an
SzVSE. Egyénileg K elen  BBTE, Homoródy—Vasek 5:3. HAtszeghy—GőzeV 
S zilá gy i e. k „  M a tos  W M T K , dr 5:2, Berzsenyi-Kőhegyi 5:1, ■ Gere-

A M A B rtm n  mép- v árn ak  néhánv llclv-H onioródy 5:4. Hátszegül—Dunay A  M A o z  pan m e g  varnak, n en a n j 5 .2 Homroódv—Kőhegyi 5:0. Berzsenyi-
Vidéki n evezést, | Vasek 5:1, Dunay—Palóca- 5:4, Gözsy—

Gerevich 5:3, Homoródy—Dur.ay 5:4. 
Gerevich—HAtszeghy 5:1. Vasek—Kőhegyi 
5:2, Homoródy—Kőhegyi 5:0, Berzsenyi— 
Berzsenyi 5:2, HAtszeghy—Vasek 5:2, 
Homoródy—Gözsy dr 5:4, HAtszeghy— 
Kőhegyi 5:1, Palóca—Berzsenyi J>;4,

VÉSETT VERETET
nyernek azok az egyesületi intézők, r i* jf  I ----• . ~TT7~ -Re,;
más vezetők, akik az idén legalább négy I Vasek—Gozsy ^  •«
tohorzó versenyt rendeznek és újoncok- Lse.n.yl Sfe’,cY?ch -ríL ? v—Gerevicli
kai 10 munkastaüsztikai pontot szereznek. | ^ 0CZH? ^ hy l P aÍócz 5'3. ^Duha_y-5

RE FOG TÖRNI A  LAFC
5:2, —-------------------------
Gözsy dr 5:3, Palóca—Kőhegyi 5:0, 
Dunay—Vasek 5:2, Gözsy—Berzsenyi^ 5:3, 

az ifjúsági versenyekbe,' ha megfelelnek 1 Palócz—Homoródy 5:3, Gerevich—Vasek 
a valóságnak azok a, hírek, amelyekről I 5:1, Dunay—Gözsy dr 5:3, ,
a Losoncon járt Kömley Károly tudósí- HAtszeghy megérdemelten wterezte m-g 
tóttá a szöveleéget. Kömley szerint Ko-1 második ,,válogató győzelmet. K |
ronezoy György fiatal testnevelést tanár telenul legjobb *  ®ft : éö28a.
(maga is jó  rúdugró) került Losoncra és | uagyor.' komolyan versenyzett.^A JözStte 
ujig-y lelkes^d6s.soi foglalkozik a giraná-
Kinm diákjaival, ősszel már komoly ed-1 * iím éjTfipraódikusan vívott;
zást folytattak, de vereonyen eddig még t Hátszeghyt és kikapott Gözsy
ne mmdultak. Tedig Kömley szerint 350 4 " ? , ,  Ugy tűnt fel, mintha nem lenno
cm-es ifjúsági riidugro, több 12 méteren I jé_ Jyors
felüli súlylökő és 11.4-es vágtázó van a l DUray tőrben nem ‘ olyan biztos, mint 
diákok között. A  LAFC most belép a I párbajtőrben.
MASz-ba és rövidesen versenyen is lát-1 A többiek' közül Homoródy, Berzsenyi 
hatjuk már ezeket a fenti eredmények I Vasek szép szereplése érdemel dicsé- 
alapján kivételes tehetségűnek nevezhető [ retet. Palócz elidegeskecRe a verseny
ifjúsági atlétákat.

BELGRAD VÁLOGATOTT ATLÉTÁI
július I4-6n mennek Diósgyőrbe, hogy 
ott az északi kerület válogatottjával mér
kőzzenek. A jugoszláv szövetség ezt iga
zoló levele tegnap érkezett meg a MASz 
hoz.

második felét. Általában a versenyzők 
fáradtnak bizonyultak a döntőben. Sok 
volt egy kicsit a jóból. (Egyfolytában 
vívták az egész versenyt.)

A RÁC lelkes rendező gárdáját a leg
nagyobb elismerés illeti meg a verseny 
zökkenőmentes lebonyolításáért. Köteles- 
ségtudóan és lelkesen dolgoztak. A magaa 
színvonalon mozgó, izgalmas verseny na-

1DÉNYNYITÓ ATLÉTIKÁI VERSENYT ^Yobb közönséget érdemelt volna
A  harmadik törválogató után a követ- 

ranglistáit! 
I i_  | 22 pont, 2.

T,. . , tiu „ a p u -  1 Palócz UTE 1.6 pont., 3 -4 —5. Gerevich
a t  I MAC, Homoródy és Maszlay HTVK 1»— 2. Molnár DGASE i>4.92, a. Saiudi DLAC 15 6 Bedö h t VK  13 p., 7. Dunay 13

53-86. — 3000 m : I. Zsiroes D IE  10:07, 2. p ^  zirczy HTVK 8 p., 9. Berzsenyi 
Kocsó DEAC 10:10.6, ,0. Köjfhöny DTE 10:18. b Ea C 7 p , 10. Gözsy dr. HTVK 5 p. 
Gerely: I, Sarudl DEAO 47.89, 2. Bercez '  p "
DEAC 36.10. — Rúd: 1. Kerekes !) (, A S t. I ,  ,. ,  ̂  n r a m f i  t  A7 t n 8 7 T i í l l i l3 0 0 . -  300 m: 1. Balázs DEAC, 4.1.5, 2. A GAT,Z BEKERÜLT AZ I. OSZTÓI,1 HA
Kovács DEAC 453. — 100 ni: .1. T óthi Vasárnap este befejezték A II. epet 
DGASE 13,3. 2. Win let DGASE 12.3. — I tályú kardesapatbajnoki versenyt 
Magas: 1. Kapros DEAC 165, 2. Futói A második fordulóban a Ganz TE 9:7-rs 
DEAC 165, — Súly: 1. Szilágyi DEAC I verte az FTC-t. (a Ganz 9:4 utón feladtak 
13.09. — Távol: I . Kapros DEAC 822, 2 .1A BBTE 10:6-ra győzött a DAC ellen. 
W iuUí DGASE 605. — Ifjúsági ezámok. A harmadik fordulóban a Ganz TE éi 
100 m: 1- Landi KISOK 11.9. — Magas: a BBTE került öspze. A kút veretlen 
1. Béli (Kereskedelmi) 16A. -  Súly: !. pápát erő? küzdelmet vívott l;S  l g » I ;
kW  Ernő (R.c.f. g.) 12.S0. -  Rúd: 1. Bőd- **“ >• 3öbb talalatl arányával (M .«) a 
-tár (All c l  i f i  — G erely 1 Bankő Ganz TE nyert és ezzel, m » b  a 1|. etz-
3K f. « ! ’  í f j * .  ™ Női Z I m  m l H *  W f  bekerült az L m t m n : -
l.o Bánki KISOK 8J. 2. Kerterz KISOK. [ *  *

A verseny végeredtnét-y*: ÍT- «. halnék!
VÉGLEGESEN 1WEG4IÍAPOPOTT I f e W á i  S
MASz éazaki kerülete a jugoszláv győzelemmel. 2. BBTE ITiRyj Ker«??tes, 

atlétikai .szövetséggel. Eszerint' július W W jj  ^ ^ é n i^ g U e fe m m ^ ,'
14-én Diósgyőrött lesz a BelgTád valósa- 2 ponttal, 1 csapat- és IS egyéni győze- 
tott—MASz északi kerület atlétikai ver-1 lemmel 4. FTC 0 ponttal, 0 csapat- éa

18 egyéni győzelemmel.
A Ganz TEJ nagy sikere az áldozatkés® 

SIMPSON SZEGEDEN I vezetőség és a lelke? gárda mejlett mes-
I terükrek, Skaliczky Gézának koszönbeío. 

Simpson m ester tegnap megérkezett IA  jeles mester 15 esztendeje foglalkozik 
Szegedre és n a  megkezdi a munkát, I a Ganz vívóival és a bajnokságot nyert 
Remélhetőleg a szegedi fiatalság meg- | csapat tagjait mind ő nevelte. Két évvel 
ragadja az alkalmat, hogy amerikai edző- I ezelőtt III. osztályú bajnokságot nyert 
tel tanulhasson és Rimpsonnak módja I velük, most pedig bejutott áz első osz- 
Iesz váiogtri- a jóalakú tehetséges légé-1 táiyba. Meglátszik, hogy ő maga is ki* 
nyékben. Hozzáértők szerint Szeged I tűnő versenyvlvó volt. Skalfczky mester 
ebből a szempontból as ország egyik I foglalkozik különben két éve a. nagyadiiü 
•leeeké vám*, l itóc -heto-ezett yTC-vei -is,

seny.
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M O ZI

O ntnia :
Máiféságos asszony

V id ám  b écsi film  k észü lt B é k e f f i  
István  és S tella  A d o r já n  p e s ti  v íg -  
já ték á b ó l. A  rendező, E . W . E m o  
ü gyesen  m entette  á t a  film re  és a 
b écs i k örn yezetb e  a  színpadi já ték  
e leven ségét, a  m ese k ed v ességét 
a  fia ta l leá n y ok  k ü lön  v ilágából 
m o so ly g ó  hum ort. K ü lön  j ó  tu la j 
d on sá g a  a  film n ek , h o g y  a  m ásod ik  
része  jo b b  az elsőnél, m ozga lm a ' 
sabb, m u la tságosabb . T ehát a  hatás 
is  em elkedik ,

*
X  szerep lők  k özü l G ustl Tluber 

b á josa n , rokon szenvesen , tehetsége ' 
sen  já ts sz a  a z  isk olába  já r ó  m éltó  
sá g o s  a ssz on y  hálás szerepét. H ans 
M o ser  ked élj-e apa, A n to n  E d th o fer  
e legáns ta n á r -fé r j, T eho L in gen  
k a ca g ta tó  szerelm es tanárjelölt, 
H ágni S erva es  m é g  m in d ig  fia ta l 
ja» anyaszereph ez. A  tan ári k a r  
ta g ja it  is  csu p a  k itűnő színész és  
(színésznő a la k ítja .

*
Azt hisszük, hogy a „M éltóságon  

fhsszony“  f ilm en  is te tsz en i f o g  a  
k ö zö n ség n ek „

GYEPLABDA
Talán a jö v ő . . .  X  vasárnap lefolyt 

BHC:—MAC küzdelem legörvendetesebb 
.jelensége az volt. mikor a mérkőzés 
után a MAC ifjúsági játékosait láttuk 
játszani maguk között egy pár öreg 
irányításával. A  „srácok" még nem jól 
ütnek és rosszul kezelik az ütőt, de 
őszre már néhányra közülük számíthat 
a MAC. Minden elismerés megilleti 
Jvédy ’dr-t és Bellot.it aáért a fáradságos 
munkájukéit, amelyet az utánpótlás 
nevelésére fordítanak,

MEGVAN A VÁLOGATOTT SE B E T !
Révay gróf szövetségi kapitány vasár 

»ap  este állította össze a nemeitek elleni 
válogatott keretet. A. keret a következő 
játékosokból áll: Kapusok: Grozdics
ÍBBTE) és Kneusel (FTC). Hátvédek 
Is  fka I. (AHC), Bácskai (KHC) és 
Battlay, Vida (MAC). Fedezetek: Bikár 
dr, Sztoics (BBTE), Konoroth dr, Som
lai (AUC), Margó dr, Miklós F. IMIIG), 

Difka II., Saáry, Moser (HHC), Belloni 
(MAC) és Fenessy (FTC). Csatárok 
iluray, Háray, Miklós S., Berkes 
ÍBBTE), Dalos, Tipold (AHC). Teleki 
gróf. Czerva (MHC), Dányi. Janikovszky 
(HHC), Ott (MAC) és Dombovárt III. 
(FTC). A keret csütörtökön délután 
edzést tart a Margitszigetet.'.

TORKA
XEBCLETI HÖLGY TORNAS*- 

VERSENYT
rendeztek vasárnap este Debrecenben 
Eredmények: Csapatban: 1. DTE 330 p 
Egyéniben: 1. Nagy 77.4, 2. Galaczi 73.3
S. Kapus 72.9. Ifjúsági női számok. 
Csapatban: 1. Szolnoki leány g. 143.7 p 
Egyéniben: 1, Horváth (Szolnok) 75.3,

KÉZILABDA
NEM SOK ÖRÖMET HOZOTT

«  kézilabdázóknak a 9. bajnoki forduló. 
A mérkőzések közül talán a WMTK— 
MPSC II. osztályú rangadót lehet 
kiemelni. A két tavalyi újonc szívvel teli 
sportszerű, játékát és csüggedetlen küzdő- 
képességét lemásolhatnák kézilabdázó 
„nagyjaink". Az MTE—VÁC összecsapá
son a két harapós védelem alapos próbára 
tette a játékvezető türelmét. Bobrovszky 
Lacinak azonban kötélből vannak az 
Idegei. . . Azért megjegyezzük, hogy ez 
a játékvezetés szörnyen kedvez az olyan 
védőnek, aki csak egy csatár nyakával a 
Róna alatt érzi jől magát. A  tavalyi baj
nok MAFC meglepő könnyen bánt el a 
tartalékosán és hozzá csonka csapattal 
kiálló BTC-vel. A műegyetemi csapatban: 
*  íiatalak játéka érdemel dicséretet.

Az Elektromos a BSzKRT ellen sze 
*ezte meg a „holtbiztos” bajnoksághoz 
•zükséges két pontot. A két csapat közel 
lem mutatta igazi képességeit. 
A, BSzKRT erősen tartalékos volt, az 
Elektromos pedig a kezdeti lendület 
«tán mindjobban visszaesett. A  vissza
esést nem az erőnlét hiányossága, hanem 
*z ellenfél lebecsülése okozta. Pedig az 
igazi „nagy" csapatot az a tulajdonsága 
emelt a többiek fölé, hogy m i n d e n k i  
e l l e n  m i n d i g  a z  u t o l s ő  p i l l a 
n a t i g  küzdeni tud. Ilyen szempontból 
az Elektromos lehet a mezőny legjobbja, 
de mégsem „n agy" csapat. Az egyetlen 
kői díjmérkőzésen a bajnok Goldberger 
SE szép játékban győzte le az MPSC 
esapatát. A  játékosok javuló formája 
bizakodással töltheti el IJjváry Ferenc 
AzőVetségl kapitányt a júniusi német— 
ítoagyar női kézilabdaválogatott előtt,

KISOK-KÉZILABDABAJNOKSAG
Kispesti g.—Wesselényi fk. 14:3 (6:1). 

JíISOK-pálya. Vezette: Palvin. A  reme
kül játszó Kispesti gimnáziumnak a nyolc 
emberrel játszó Wesselényi ík. nem volt 
komoly ellenfele.

Rákóczi ík.—Evangélikns g. 7:5 (3:2) 
KlSOK-pálya. Vezette: Egry. Szép, vál 
tozatos, erősiram mérkőzés. A jobb 
csatársorral rendelkező csapat nyert.

ÖKÖLVÍVÁS

Kísért a CsB!
‘ Talán még emlékeznek rá olva
sóink, hogy az idei CsB harmadik 
helyén holtversenyben végzett a 
BSzKRT és a BVSC. A  szakbizott
ság nemrégiben kötelezte a két 
egyesületet, hogy a harmadik hely 
feldöntéséért iámét mérkőzzék meg 
egymással, Ezt a mérkőzést most 
szombaton fogják megvívni as NTE 
Szentkirályi-utcai tornatermében. 
Nem lesz utolsó csemege ez a mér
kőzés! Podány, Bandi. Vojnovits, 
Bene, Mítterer, Farkas, Nagy Fe
renc, Horváth, Frigyes, Kővári, Já- 
kics, Szolnoki és Mészáros szorf- 
tóbalépése pompás mérkőzéseket 
ígér. Az összecsapást, értesülésünk 
fczerint, este 8  órakor kezdik.

Szigeti az 1. menetben 
megsérült, azután csak 
védekezett
Repülőjelentés a eslkágői USA—Európa 
ökölvívó mérkőzésről

(Az Európa—Amerika amatőr ökölvívó- 
mérkőzés április 10-én folyt le Csikágó 
bán A mérkőzésről rövid beszámolót már 
közöltünk. Most ismertetjük csikágői tn 
dősitónk repülőpostával érkezett levelét 
a nagy mérkőzés lefolyásáról, A  jelentés 
a kővetkezőképpen szól:)

Csikágó, április 13 
Hatatans arányú hírverés előzte mag 

a  4. Európa—Amerika ruirrJőr ökölvívó 
mérkőzést. Nem oso-da, hogy dőlt a kö
zönség a csikágúi Stádiumba. A világ 
egyik legnagyobb sportcsarnokában pon
tosan 20.20® néző -előtt folyt le a nagy 
találkozó. Hatalmas mngyar tábor is 
vonult fel, hiszen, magyar versenyző is 
helyet foglalt Európa csapatában.

Este 9.45-kor elsötétül a nézőtér, csak 
a szorító feletti hatalmas ívlámpák ég 
nek: fél vonul a két együttes. Elsőnek a. 
magyar xáftzlót húzzák a. magasba. Fel- 
csendiilirék a Himnusz hangjai. féleve 
Klans mellett állok, lopva rápiHiantok, 
bizo-ny, akárcsak én, ő Ja kö-ael állt 
ahhoz, hogy könnycsepp gördüljön ki a 
szeméből. Ritka pillámat itt Osikáyóban 
jaég hozzá ennyi ember előtt, hogy a 
magyar himnusz magasztos zenéje szólal
jon meg!

A  svéd és az olasz himnusz után. Kan 
kovszky, Söderlnnd és di Leomardi grpf 
tartott egy-egry rövid beszédet. Mind
egyik körülbelül 30—10 peréig1 tartott, 
Utána hamarosan kiürül a szorító és cs-ak 
a két légsúlyú marad ott. Azután kéz- 
dődik*

A  PONTOZÓK NEM SZBGYfíL-
UöSEK

Légsúly: IVardeechia olasz győz Siinson 
elfen. Pompás mérkőzés. Nardecchi-a a 
gyorsabb, pontosabban üt- A  2. menet 
végén azonban mélyütést kap, lerogy, a
mórkőzé&vezető nem veer. észre semmit, 
szerencsére megszólal a gong. Szünetben 
teljesen magihoz tér az olasz ős a va-dul 
rohamozó éa csapkodó ab erikáit simán 
kipontozza.

Harmatsűly: Sergo olasz nyer Joyce
ellen. Sergo nagy tapasztalatával köny- 
nyen érvényesül a fiatal néger ellen. 
Szinte iskoladldözésfc mutat be. Érdekes, 
hogy a közönség mégis csalódással fo 
gadja as crodményhird-c léfit!

Pehelysúly: Haire USA győz Pórion esi 
ellen. Az olasz ökölvívó Rz-eri-niem való- 
tűivel jobb volt, a port«>zók azonban, úgy 
Hiszik, már megelégelték az európaiak 
győzelmét. Idekint nálunk sem szégyellő- 
eek ilyem esetben a hazai pontozók!

Könnyűsúly: Pelrc olasz győz Ancona 
ellen. Peire ie fc-ola-ököl vívésse* 1 veri olasz 
származású amerikai ellenfelét. A  kö
zönség tapsviharral és fütyüléssel ünnepli 
Peire-t.

Váítösúly: Canádeo USA játszva ver! 
a svéd Agrént. Egyik sem tud valami 
sokat, de az amerikai győzelem elvitat
hatatlan.

Középsűly: Jones USA győz Noren svéd 
ellen. A z est legdurvább mérkőzése. Há
rom meneten csépelik egymást. Egyik Bem 
védekezik, csak üt, üt, amíg a karját 
emelni tudja. A  harmadik menetben már 
alig átírnak n lábukon. A  kevésbé gyen
ge néger győz,

„K IV A N  A  NAGYCJJAM!”  
Félnehézsúly: Richie USA győz ponto

zással Szigeti magyar ellen. Szorongó 
szívvel vártuk Szigeti összecsapását a né
gerrel. Hicbie ugyanis az amerikai csa

pat legnagyobb tudású tagja.
De Szigeti nyugodt. Egy ideig kerülge

tik egymást, aaután Szigeti kezd, SKcr- 
kálásokkal. Jó egyeneseket visz be, de 
jaj, hamarosan megtörténik a baj. Az 1* 
perc végén egyszerre üt mind a kettő. 
Szigeti balkezének a n-agyufja összeakad 
a néger lendülő kezével, fájdalmasan 
összerándul az arca .. Ettől kezdve csak 
védekezik. Szünetben mondja, Kiausnak:

•— Ki van a nagy ujjam!
Klaus tapogatja, de nagyon fáj Szige

tinek. Kijelenti, hogy nem adja fel, to
vább küzd — félkézzel. Azután már csak 
védekezik, még hozzá, milyen mesterien! 
Szinte egyszer sem tudja őt komolyan 
megütni a félelmetes külsejű néger. A 
közönség lLatalimas tapsorká-nbán részesíti 
a hősiesen küzdő Szigetit is a mérkőzés 
végén. Szigetit azonnal kezelósbo veszi 
aa orvo-s. Kitapogatja a sérülést ée sínbe 
teszi a kezét.

Nehézsúly: Tandberg svéd győz Young
ellen. A  svéd óriás-bébi nagyon jól 
öklöz!

A  mérkőzés végeredménye 8:8 lett.

CSAK CSONT REPEDÉS!
Csütörtökön, azs.3 ma elvittük Szigetit 

egy orvoshoz. Meg is röntgenezték. 
A. képen* tisztán lehetett látni, hogy nincs 
törés, csak csontrepedés. Az orvos véle
ménye szerint Szigeti 4—5 hét múlva már 
ismét öklözhet.

Szigeti különben angyali béketűréssel 
viseli a fájdalmakat. Csak a hagyomá
nyos magyar balszerencsét emlegeti sok
szor. Ez bizony a jelen esetben nagyon 
is időszerű.

NORÉN ÉS AGREN GYENGE
Azt hiszem Szigeti megverte volna 

négert, ha meg nem sérül. Az olaszok 
mind nagyszerűen öklöznek, a svédek 
közül csak TaDdberg igazi nemzetközi 
erejű Ökölvívó, Agrera és Norén nagyon 
gyenge. Kiausnak mindenki gratulál a: 
olaszokhoz. Azt mondják rá. hogy « 
világ együk legnagyobb ökölvívó edzője

Egy pár nyilatkozatot is gyűjtöttem 
mérkőzésről.

Arch Ward, & Chicago Tribüné sport- 
szerkesztője: Remekül verekesznek az
európaiak. Ez a. mérkőzés Örökké élni fo; 
a nézők emlékezetében.

Söderlund, a FIBA svéd elnöke: Szerin 
tém Norén győzött. A  mérkőzés végered
ményével meg vagyok elégedve.

Kankovsxky Artúr: Az eredmény igaz 
ságos — nagyjából. Kár. hogy Szigeti 
megsérült, nagyon jól kezdett.

Az európai válogatott legközelebb 
Nashvilleben mérkőzik. azután talán
Newyorkban is szorítóba lép. Szigeti 
bánatos, hogy_ tovább nem verekedhet, 
Honvágya van máris.

Mindenkit üdvözlünk.
XfciZo

a m
Örvendetes és szomorú/ 

komoly és 
jegyzetek az 
bajnokságról

Egyhetes csatározás után véget ért az 
ökölvívó egyéni bajnokság. A  verseny
sorozat folyamán as örvendetes és a. ke
vésbé örvendetes eeoményok váltották 
egymást, örvendetes volt . például egryné- 
liány fiatal. Darai, Csaiiosya, Varga ki
tűnő szereplése, S&gy íeltóniadása. V i
szont. azdmorú volt a döntőben két fiatal 
pontozói elnyomása. Varga is, Csapogya 
is megérdemelte volna a. bajnokságot! 
Vagy a fiatalok csak akkor győzhetnek, 
h>a félhottra verik náyytrévfl alicníetoj- 
kct.7 4>

A  rendezés a MöSz tői megszokott k ifo 
gástalan volt. A  közönséíjsilter is csak a 
döntőn maradt cl, a többi napon feltűnő 
nagyszámú néző előtt folytak a. küzdel
mek. Hja, szombaton és, vasárnap — úgy  
látszik — túlságosain szép idő volt: sza
badba csábította aa ökölvívó szurkolók 
egy rés rét

it.
Az egyesületek közül ezúttal a BVSC- 

n«k sikerült a legtöbb pontot összeszed
nie. Az cgj-esüle-tí pontverseny eredmé
nyé (pontozás ,7—3—1. 1. BVSC 18, 3.
FTC 17, .7. BSzKRT 10, 4. BTK és MPSE 
8—8, 6. WMTK 4, 7. MPSC és MÁV AG
3—S, 9. Szeg. VSE 1 pont. (A  BVSC 3. 
a® FTC 3, a BTK, BSzKRT és MPSE 
1—1 bajnokságot nyert.)

«
Minden bajnok, sőt a pompásain szere

pelt két vidéki. Haral és Szilágyi ie cgy- 
ogy szép tisztelétdíjat kapott ajándékba. 
A  Üszteietdíjakat nagy őr örömei fogadták

öküivivóinik. Reméljük, hogy a MÖSz ezt 
a szokását meg fogja tartani a jövő
ben is. »

A  vastlrnapi döntők alkalimávnl néháiny 
vidámabb esetet is feljegyeztünk. Íme a 
jegyzetek tartalma:

A Jákit-s—Kass mérkőzést siettünk 
éppel.' telefonon ismertetni, amikor az 
előcsarnokban elfogott bennünket Kloy- 
ber, a BSzKRT-pálya jószívű igazgatója.

■— Hová rohan, úgy? — kérdezte tőlünk,
— Megyek megtelefonáLni eJákics 

győtelrnét.
— Csak rooit írják meg? — mondotta 

Kloybe.r bácsi. — fen már a múlt vasár, 
nap tudtam, hogy Jákics megnyeri ezt a 
mérkőzést.

Mándit az első menetben alaposan 
helybenhagyta Barát. Egy hölgy a szorító 
körül feltűnően idegeskedett a mérkőzés 
alatt.

— Talán nem szereti nézni az ököl 
vívást? — kérdezte tőle a szomszédja.

— Dehogynem, csak azt nem, ha Mán
dit verik — mondotta a  hölgy a világ 
legtermészetesebb hangján.

Csapagyát bántotta a Knbinyi ellen 
„elért”  lepontoztatása,

— Azért nem esem kétségbe —■ mon
dotta a mérkőzés után. — Egyszer majd 
csak észre vesznek engem is . „ „

«
A kis Varga, a közönség legújabb ked

vence szomorúbb volt sorstársánál.
— Éreztem, hogy két meneten át

A  MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz *• szombat, V =  vasár

nap, n -  >/*, t  — Ü, h — % 
B em u tató  m oz i!:

ÁTRIUM: Margit-körút 55. T : 153-034. 
f6. f8, flO. Sz. V-: f4 kor is. Gül Baba. 
(Szeleezky, Jávor.) 2-ik hét!
CASINO. Eskü-út 1. T.: 383-102. fS, 18, flO. 
Sz. V-: f4-kor is- Jöjjön  elsején. (Páger, 
Turay.) 2-ik hét.
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111-140. 
hfi, h8, hlO. Sz. V.: h4-kcir is. Gü! Baba- 
(Szeleczky, Jávor.) 2-ik hét!
COKSO. Váci-utca 9. Telefon: 182-818-
ffi, 18, Í10. .Sz. V.: f4-kor is. Mickcy 
Rocney: Andy Heardyt elkapja a szere
lem.
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-352. 6, 8,
10. Sz. V .: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
íDunne, Grant.) 2-ik hét.
FÓRUM Kossuth Lájos-u. 18. T :  189-543. 
né. f8. h.10. Sz. V .: ni-kor is. Dr Kildare 
különös esete. i.Lc-v Ayres.) V. d. e. II: 
Tavaszi kabaré.
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-krt 13. 
T .: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
M etro-Fox híradó. Első felvételek Dánia 
megszállásáról. Árvíz. A posta fejlődése. 
OMNIA. Kölcsey-utca 2. T. 130-125. 5. n8, 
£10. Sz. V .: 4, 6, 8, 10. Méltóságos
asszony. (Moser, Halmay).
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V .j f4-kor is. Örökká 
(Merle Oberon).
ROYAI>. AFODLO Erzaébet-körüt 45. T : 
222002. n6, fS, hlO. Sz. V .: 4, 6, 8, 10. 
Oz, a csodák csodája. (Judy Garland.)
8-ik hét!
SCALA, Tcréz-krt 60. T .: 114-411. n6, f8, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Tamás úrfi kaland
jai. (Mark Twain regénye.) - 
UBANIA. Rákóczl-ót 21. T .: 145-0í6. S. n8. 
flO. Sz. V .:  l)3-kor is. Gül Baba. (Sze
leezky, Jávor.) 2-ik hét! 28-án d. e. 11: 
Nyíri l e :  Hogyan dolgoznak a kémekl 

Utánjátszó mozik 
BROADWAY, Károly-krt 8. T .:  144-21T 
f4, « ,  fS, Í10. V .: f2-kor is. A  vén lány. 
CAPITOL. Baross-tér 32. T .: 134-337.
3. n6, f8, hlO. V. 11-kor és  1-kor is.
Halálos tavasz, 9-ik hét!
CORVIN UllSl-Út 40. T .: 133888. f4, tg. 
t8, flO- V-: f2-kor is. Semmelweis. V , d.

f i i :  matiné.
ELIT- Szent István-körút IS. T.: 114-502.
I. 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Semmelweis. 

POLDYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.455.
Í6, f8. flO. V .: í2-kor is. Trópusi 

mámor. V , d. e. f i i :  Uj bálványok. 
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
II, 2, 4, 6, 8, 10. Texas II . (A  száguldó 
fantom-)

tOVD Hoilán-u. 7/a. T-: 111994. 4, 6, S, 
101 V .: 2-kor is. Pénz beszél.
PAÍLACE Erzsébet-körút 8. T : 221-222. 11, 

4, 6, 8, lő . Első esek.

SAYOY Üllői-út 4. T.: 146040. 8, nő, fS, 
hlO. V .: 1, n4, Í6, h8, 10. A  négy toll. 
SIMPLON. Horthy Miklós-út 62- T.:36S-999. 
f4, f6. f8, Í10. V.: 'f2-kor is. Semmelweis. 
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T. 140-840. U, 2, 
4, 6, 8, 10. Viktória királynő.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n- 11. T .t 355377. n4, 
n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. Operabál. V, 
d. e. 11: Asszony a tüzvonalban. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T :  384-563. 
4. 6, 8, 10. V .: 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10. 
Csapda.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T :  S5I500. 
f5, h7, 9. Nadrágos ángyul. V. d. e. f i i :  
Az utca üdvöskéje.
EIDORÁDÓ Népszínház-n. 31. T-: 153171. 
4. 6, 8, 10, V.: 2-kor is. Acélkaraván. 
Firnnrszág lángokban.
HOMEROS, Hernüna-út 7. T .:  296178.
h5, 7, flO. V-: ti, fi, Í6, f8. flO. A  férj 
közbeszól.
IPOLY. Oáky-ntca, 63. T.: 292-626. U, f6, 
Í8, flO. V. f2-kor is. Pygmalion. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T. 
134014. f4, ffi, fS. no. V .: f2-kor is- 
Pygmalion.
OLYMPA Erzsébet-krt 36.. T.t 421588. 11,
2, 4, 6. 8, ]0. Bercsényi huszárok.
OTTHON. Beniczky-u. S. T .: 146-447. n4, 
n6. n8, nlO. V.: n4-kor is- A  fé r j közbeszól 
PATRIA Népszínbáz-u. 13- T -: 145673-
3, n6, T8, blO. V.: 1, n4, Í6, h8, 10. A 
i.égy toll.
PHÖNIK. Rákóczi-út 6S. T-: 144-454. II, 1, 
3, 5, n8, no. Pygmalion. Finnország lán
gokban.
RIALTO Rákóczi-út 70. T .:  139-497. 11. 
1, 3, 5, n8, nlO. Sz. V .: 10, 12, 2, 4,
6, 8, 10. Asszonylázadás.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Kedd, április 23.

Budapest I. (549.5 m): 6.45: Ébresztő.
Torna. H íréi. Közlcanények. Hangleme
zek. — 10: Hírek. — 10.30: Cseresznye- 
virág — az írógép előtt. Irta : Horváth 
B-arnáné, — 12.10: Az 1. honvéd gyalog
ezred zenekara. Vezényel: F igcdy Sán
dor. — Közben: Hírek. — 33.oO; Lcndvai 
Jóska cigányzenekara muzsikál. *— 14.30: 
Hírek. -  - 16.15: Egészségvédelem a tár
sadalombiztosításban. I’etrve József dr 
előadása. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek
.szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Hoeh- 
itrasser Ferenc fuvoiázik, zongorakísé- 
jettcl. — 17.35: Százéves a fényképezés. 
Kreilieheim György dr előadása. — 18.05: 
A  rádió szalonzenekara. — Közben: A
magyar labdarúgás új ú tjai. Gidófalvy 
Pál dr előadása. — 19.13: Hírek. — 19.35: 
Rímei bangképek. A közvetítést a római 
rádió közreműködésével összeállította és 
beskél báró Wi.mpffen Iván és Schmeidt 
Ötté dr, — 19.50: Egészségügyi kalendá

rium. — 20: Az atyamester. Jelenet. Irta. 
Harsány! Kálmán- — Atyamester: Mi; 
háiyffy Béla; Báthori István: Toronyi 
Imre: Filippino Lippi: Fáy Béla; Gcjza: 
v. Laczkó József d.r; Fcsta: Balogh Bán 
dór. — 20.30: Horaeo Heidt zenekarának 
tánclemczei. — 20.45: Wagner R .: Istenek 
alkonya. (II. felvonás.) Vezényli Ferón- 
esik János. — Siegfried: Závodszky Zol
tán; Gunther: Farkas Sándor; Hagi.m 
Vitéz Tibor; Albe.rich: Maíeezky Oszkár 
Brüinakilde: Némethy Ella; G utrune:
Szilvássy Margit; Woglinde, W'ellgunde, 
rajnai eellök: Orosz Júlia, Rigó Magda 
Flcsshilde Budanovits Mária: Waltraute: 
Tulsek Piroska; Első, Második. Harmadik 
norua: Németh Anna, Jeney Klóra, Rigó 
Magda; Első, Második vitéz; Saomolányi 
János, Nagynál László. — A II. felv. 
után kb. 21.40: Hírek. —- 22.10: A  Neroes- 
tánczenekar játszik. — 93: Hírek német, 
olasz, angol és francia nyelven, — 23.20: 
Lakatos Flóris és fia cigányzenekara 
muzsikál. — 00.05: Hírek.

Budapest I I . (834.5 m ): 17.15: Francia
nyelvoktatás. — 17.45: A fölöm Ívelés ügyi 
minisztérium mezőgazdasági félórája. 
18.30: Az „Istenek alkonya”  első felvo
nása. — Utána: Hírek magyar, szlo
vák és ruszin nyelven. — 20.55: Szórakoz
tató hanglemezek. — 21.20: Vidéki váro
sok műemlékei. Genthon István dr elő
adása. — kb. 21.50: Az „Istenek alkonya' 
harmadik felvonása.

Kassa (259.1 m): 11.05: Zenei és irodal
mi élet a világbáború előtti Kassán. Za
kariás Sándor előadása- — 11.20: öpe- 
rettrészletek hanglemezről. — 11.40: H í
rek znagyar 6s szlovák nyelven. — 15.23: 
A. 21. honvéd gyalogezred fuvószenekará- 
nak műsora. Vezényel: Hadányi Antal.

Mai Jelentősebb külföldi miisorrészek 
2.10: Becs; Puccini- és Verdi-operákból 
8: Stockholm: Verdi; Aida.
8: Bukarest: Verdi: Rekviem.
8.40: Brünn: Schubert-daJok.
9: Belgrádi Beethoven-: VII. szimfó

niája.
9: Róma: Beethoven-, Fala- és Vivaldi

im! vek.
9: Milano; Zandonai: Romeo és Júlia,

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ée szombat MvétaK*

▼el minden nap. Szerkeeztöség és kiadó- 
hivatal Bp. V in .. Bükk SzŰárd-ntea 4. 
— Telefon 132—499 és 133-977. Lóvéi, 
cím : Budapest 73, Postafiók 42.

F3sz»rk«szt8: Dr. Vadas Gyula- — Fs> 
lelfis szerkesztő: Hoppé László, — Fele
lős kiadót Knltaár István.

Előfizetési díji Belföldre egy bóra P 
20, negyedévre 6.—, külföldre í. — 

(Amerikába 10.—).
Nyomatott a Stádium Rt. körforgóéi. 

Felt4üt; Gyóry Aladár Sgsaraié.

megy nekem jobban. Hiába velb 
minden . . .

Egry ideig1 szomorúan ta.pog'aUa tégy 
fejelésokozta daganatot a bal szeme alatt, 
azután hozzáteszi:

— Sebaj, van még: idom bizonysaiul & 
képességeimet.

Varga még csak 17 éves!

NAGY TETSZÉST ARATTAK AZ 
ÉRSEKÚJVÁRT ÖKÖLVÍVÓK 

BUDAFOKON
Hazafias ünnepség előzte meg Érsek

újvár ökölvívóinak szereplését Budafok 
kon. Magasrang.ú katonatisztek is megje
lentek a két város ököl vívóinak össze
csapásán. A'z érsekujváriak legjobbja a 
v állósúlyú Kovács volt, a budafokiak 
igen tehetséges nehézsúlyú ökölvívóval., 
Faragóval rukkoltak ki. Ebben a súly
csoportban úgyis szegényen állunk. A 
mérkőzés eredménye: Bukla (Érsekúj
vár) gv-őz Puskás (Budafok) ellen. Nagy 
B megveri Szudort £. Bárány B Bür- 
géfc É, Patyi É győz Bontó B ellciK Leóid- 
vai É győz Kon rád B ellen. Kovács fi 
az est legszebb mérkőzésén veri a buda
foki Sipéket. Fias fi legyőzi Vaplert B, 
Papp B Es?ét É, Varangy fi döntetlpnül 
végez Majorral B, Faragó B erőfölény” 
nyel győz a 5. menetben TIefkó fi ellen.

AUTÓ

Nyilatkozott a KMAC 
a „támadások44 ügyéi 
ben!
Miért nem lehet ver
senyt rendezni 
a KMAC szerint?

A  KMAC végié, hosszú évek múlta* 
kilépett a nagyszerű elzárkőzottság fe
hér elefántcsont tornyából és megnyilat
kozott az őt ért „támadások”  dolgában, 
örömmel vesszük ezt a nyílt színvallást, 
már csak azért is, mert ez egyúttal 
nyilván szakítást jelent a régi rendszer
rel. (Ezelőtt ugyanis választmányi hatá
rozatokra való hivatkozással tartotta 
„méltóságán”  alulinak azt, hogy holmi 
„támadásokkal”  szemben állást foglal
jon és ismertesse a KMAC álláspontját.) 
A KMAC-nak ez a most megtagadott 
elve kétségtelenül kényelmes módja volt 
az ügyek elintézésének éh hasonlatos 
volt amaz ázalék világiéi fogásához, mely 
ázalékot misem érdekli, ami a hazájául 
rendéltetett cseppnyi vízen kívül tör
ténik.

A KMAC tehát kilépett a hallgatást 
tornyából. Nyilatkozatát rövid pórázVa 
fűzve:

a KMAC-ot igazságtalanul érik a tá
madások, mért versenyt rendezni sze
rinte ma nem lehet, hatósági rendel
kezések tilalmazzák a sportesemények 
te tíbtvalósí fásat! i)s nincsen iizem- 

anyaa a sport számára.
Hogy a közönség is tisztán iá.lson a, 

kérdésben. tisztelettel kérdezzük á 
KMAC-ot, vájjon mikor kérelmezett ver
senyrendezési engedélyt az illetékes ha
tóságoktól '! Hogy tavaly nyáron és ósz- 
szel nem lehetett Versenyt rendezni, jól 
tudja mindenki, Azóta azonban áok min
den lefolyt a Dunán és az ismeretes ver
senyrendezést gátló körülmények légen 
a múlt emlékei csupán. Kérdjük, kérel
mezett a' KMAC az utóbbi időkben ver
senyrendezési engedélyt? Elutasító vött 
a válasz? As ha kérelmezett, vájjon meg
világította kellőképpen mindazt, amit 
ilyenkor meg kell világítania? Mert is
mervén a hatóságok gondolkodását, is
mervén azt a felfogásukat, amely szerűit 
a motorsport

nemzetvédelmi
jelentőségű, azt hisszük, hogy ha a 
KMAC valóban, megvilgltaná a helyzet 
hátterét és rámutatna, a versenyrendezé
sek nemzeti jelentőségére, aligha zúr- 
kóznánnlc el a hatóságok az engedélyek 
kiadásától. De ha nem kopogtatunk, nem 
nyílik az. ajtó.

A másik kérdés az üzemanyag ügye. A 
KMAC nyilatkozata szerint nem felel 
meg a valóságnak az, hogy a hatóság 
indokolt esetben sportügyben soronkivül 
bocsát üzemanyagot rendelkezésre. Hát 
enyhén szólva.

téved a KMAC.
Mert ha annakidején tüzetesebben elol
vasta volna a motalkökorlátozási rende
letről kiadott falragaszt, úgy nem’ ke
rülte volna el a figyelmét az a szakasz, 
mely szerint például motorcsónakverse
nyekre igenis

lehet üzemanyagot. Igényelni.
A motorcsónakok ugyanis egyetlen gr-nyi 
üzemanyagot sem kapnak mindennapi hasz
nálatra, versenyre azonban igen. Nem 
hinnök, hogy a hatóságok a . vízi és szá
razföldi motorsport között olyan válasz
falat emelnének, amelyek miatt a szára
zon nte volna érvényesíthető az az elv, 
hogy versenycélokra igenis lehet üzem
anyagot igényelni. És ha ez sem elég 
érv a KMAC-nak, tisztelettel mutatunk 
reá arra. hogy például a KTT céljaira 
igenis történt sornnkirtili üzemanyagki- 
ntslás, melyet azonban, sajnos, nem le
hetett felhasználni, mert a KTT a KMAC 
feljelentése következtében beszüntette mű
ködését.

Kíváncsian várjuk a KMAC magyará
zatait. i s  ha már az a szerencse ér ben
nünket, hogy a KMAC nyilatkozik, legyen 
olyan szjves azt is megmagyarázni, mi 
az oka, hogy bár kerek két hónap telt 
el annak az általunk is ismertetett aján
lott levélnek a feladásától, melyet Kozma 
Endre intézett a KMAC-hoz kirándulási 
engedélyek Ügyében, mind a mai napig 
egyetlen sor válasz sem érkezett.

FŐISKOLA
,? ^ ‘n “ lazik Genovába a kilenc

játéköPből álló főiskolás válogatott vizi
ten o ózó csapat, A. válogatott együttessel 
Ivády Sándor kapitány foglalkozik a 
válogatott edzések keretén belül.

Szerdán este van a főiskolai mezei 
bajnokság nevezési zárlata a MEFSOK 
hivatalos helyiségében.

A nápolyi főiskolás úszókat júniusba* 
Budapesten látja vendégül a BEAC.

Főiskolás egyesületek közti atlétika1 
viadalt rendez a TFSC május első he-t6'  
ben. A pontszerző versenyben azok . * 
főiskolás atléták is elindulhatnak, n*1"- 
a MEí'SOK szabályai szerint nem tekint
hetők főiskolásoknak.

AZ OLASZOK ELLEN
készülődő főiskolás labdarúgó válogatot
tunk ma délután fél 5 órai k e le tte l 
edzőmérkőzést játszik Csepelen a WMFC 
csapatával. Az edzőtábor további műsora 
a következő: Szerdán: erőnléti edzés a 
EEAC pályáján 5 órakor. Csütörtökön: 
Gamma—Főiskolai válogatott edzőmérkő
zés a BEAC-pályán 5 órakor.

A válogatott csapatot a helyszínén 
jelöli ki Fábián József szövetségi kapi
tány.


