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H e  w id c f  
csapatodat 
külföldre, 
amikor még 
k i c s iü i f  orszá- 
gyukat sem 
ismered I

Az MLSz hivatalos közlönyéből

Budapest teniszbajnokságai

Bihori-Szentpéterl
| ; »

nshóth-mitics 3:2
M a :  p á r o s  d ö n t ő k

Végre elapadtak az ég csatornái. 
A  Budapest-bajnoki, teniszverseny 
hajrája szerdán délután már nagy
szerű teniszidöben folyt le. A  nap 
mérkőzése a két férfiegyes elődöntő 
volt. Asbóthnak ezúttal sikerült Mi
tics ellen győznie. Nem volt nagyon 
nagy játék, de azért, a közel ezer 
teniszrajongó sok szép dolgot lá
tott mindkét nagytechnikájú teni
szezőtől. A meccset Mitics is meg
nyerhette volna, versenyezni azon
ban nem tud úgy, mint teniszezni. 
Az ötödik szetben végig vezetett 
egy-egy gémmel. Amikor azonban 
Asbóth 4:4-re egyenlített — össze
roppant.

Mitics előzőleg a kis Pallossal 
játszott. Ez a meccs is sokat kivett 
belőle, mert a kis Dallos nagyon jó 
formában van.

Gáborinak a Szentpéterivel való 
meccse előtt Palladáv'al kellett 
volna játszania. A jugoszláv teni
szező azonban szerdán reggel vá
ratlanul elutazott. A  berlini Roth- 
Weiss Club versenyére ment.

A Gábori—Szén tpét éri elődöntő 
óriási küzdelmet hozott. Egészen 
az ötödik szettig nyílt volt a küz
delem. A döntő szetben Gábori tak
tikailag magasan felette állott a 
halálbiztos Szentpéterinek.

Meglepetésnek számít a Frigyessy 
—-Medveczky pár győzelme a Fe- 
rcnczy dr.—Jávori pár felett. Med-

c A ivei §k« díszpályák 
SCMMSDT FRf&NCf-fóle

H A H P I O N u i
vannak fedve. (Nem salak) 
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veczky sokkal jobb párost játszott, 
mint Jávori. Az Asbóth—Gábori 
döntőt ma nem játszák le. Gros- 
schmied Sándor dr. szövetségi ka
pitány nem járult hozzá, hogy As- 
t>óth két nappal az olasz-magyar 
mérkőzés előtt nehéz ötszetes csa
tát vívjon. A döntőre csak pünkösd 
ütán kerül sor.

Budapest-bajnokságolt
Férfiegyes

Mitics—Dallos II. 6:4, 6:4. A kis 
Bailos 4:2-re vezetett, Mitics csak 
Nagyobb technikai felkészültségével 

az első ozetet a maga javára 
fei-r anl' A második szetet is csak 
t J"teí melletti küzdelem után tud- 
Dali meSszerezni a jugoszláv fiú, 
idén°S t1' na§ryon megváltozott az 
( ‘ kehiggadt, ezáltal a játéka
déuöyen !etesebb és .í°bb le t t  A z  . sok I- osztályú teniszezőt meg fog verni.

Gábori Ballada, w. o.

e -fT z^ S -08 4:6> 6:2’ 5:7> 6:S>6.7. A z  eiso három szetet kissé ál
mosan játsszák. Asbóth volt a moz
gékonyabb de sok „ziccert" a háló
ba nyomott. Félelmetes nagy tenye
rese mintha egy kissé m6gkopott 
volna. Pihenő után Asbóth nagy 
hajrát vágott ki. 4:2.re elhúzott a 
negyedik _szetbem itt Mitics meg
adta magát. Minél hamarabb szere- 
tett volna már túl lenni ezen l 
szeten, ezért nem valami sportsze
rűen elvagdalta a következő két 
gémet. Az ötödik szetbe nagy 
igyekezettel feküdt mindkét teni
szező. 4:3-ig Mitics vezetett egy- 
e|y gémmel. Itt Asbóthnak sikerült 
néhány tenyerese és ez idegileg ki 
készítette a már fáradtnak látszó

Mi ti eset. Az utolsó két gémet meg
erőltetés nélkül nyerte Asbóth.

Gábori—Szentpéteri 1:6, 6:4, 2:6, 
7:5, 6:2. Szentpéteri Gáborit is 
meglepte az első szetben. Nemcsak 
a fonákjával, hanem a tenyeresé
vel is kockáztatott. A második szet
ben Gábori kissé puhított a játék 
folyamán. A harmadik és a negye
dik szét teljesen az előbbi kettőnek 
a mintájára folyt le. Az ötödik 
szetben már Gábori volt az úr a 
pályán. Ebben a szetben ütközött 
ki, hogy Szentpéteri mennyire ir
tózik a hálótól. Gábori rövid lab
dái után, ahelyett, hogy a hálónál 
maradt volna, igyekezett vissza az 
alapvonalra. Persze ilyenkor Gábori 
könnyen helyezte el a labdákat 
Szentpéteri mögött. Ezen a meccsen 
sem volt nagy játék. Gábori mégis 
nagy javulásról tett tanúbizonysá
got. Idegileg és fizikailag is rend
ben van.

Vegyespáros:
Ferenczy dr. Jávori—Stolpa, 

Straubné 6:8, 6:3, 6:1. Szigeti, Bárd 
—Tornyai, Jusits 6:1, 6:2. Pető, 
Popp—Wein, Hoffmann w. o. Rom- 
hányi, Zuppka—Stolpa II., Bán 6:2, 
5:7, 6:1. Frigyessy, Medveczky—̂ 
Ferenczy dr. Jávori 7:9, 6:3, 6:3. 
Szigeti, Bárd—Pető, Popp 6:1, 6:4. 
Popp—Wein, Hoffmann w. o.

EGYÉB SZAMOK:
Férflegyes I. Bl: Taiabér—Tornyai 8:6, 

10:8, Bolgár—Novák 6:3, 6:0. — Női egyes 
I b): Tihanyiné—Várszeginé 6:1, 6:2,
Straubné—Bán 6:2, 7:5.

Fiúcgyes: Saigó—Pfeiler 6:4, 6:1. R o
konai—Sass 6:2, 6:1, Sánthy—Straub
w. o.

JATÉKREND:
3 6. 30 p .: Körmöczy—Popp (Női egyes 

döntő):
4 óra: Férfipáros döntö. Katona—Fehér 

(A ); Bolgár—Majoros (B ); Tihanyiné— 
Vad (C); Forró—Eleőd; Bizaglich—Fehér; 
Saigó—Rokonai (D ); Aschner—Sántha 
(F.); Göcze—Homoly (Folytatás F ) ;

4 ó. 30: Horváth—Haller; Sándor—
Hacker;

5 óra: F—Szedlák;
5 ó 30: Mitics, Flórián—Szigeti, Bárdi;

Asbóth, Körmöczy—Romhányi, Zuppka. 
— Jubileumi díj döntő: Vad—Katona;
D—E ; C—Straubné; ,

6 óra: Női páros döntö. Aschner, Sass 
—Komolya, Gőeze; Forró, Strausz—Eleőd 
és párja.

V asárnap  m ár Cseh'László lesz a  középcsaiár Szege
den — Eszterhás István dr lemondott alelnöki tisztségé
ről/ de lem ondását nem fogadta el a vezetőség — N agy  
kétkapus edzéssel készült a  Kispest a „negyed ik  hely  
ran g ad ó jára"

V ÉGLEGES:

Asbóth, Szentpéteri egyest, 
Gábori, Szigeti pedig párost 

játszik az olaszok ellen
Szerdát) délután Grossehniid Sándor 

dr szövetségi kpitáry végig nczto a #Bu- 
dapost-bajnoM küzdelmeket. Szentpétdri 
veresége egy kisé megingatta a kapi
tány bizalmát, de azért változatlanul 
kitartott mellette.

— Gábori nagyon jó l játszott, — mon
dotta —, de most már nem változtatok 
eredeti elgondolásomon. Szeli Ipé téri 
olaszországi sikerei megérdemlik, hogy 
megadjam neki ezt a lehetőséget!

— Férfipárost Gábori ég Szigeti já t
szik. A vegyespáros mérkőzéseken lát
táim hogy Szigeti nem is olyan rossz, 
sőt néha-néha egészen nagyvonalúan 
játszott, ottinnk már újra megjött az 
önbizalma és szeretne is válogatott 
lenni. Véleményem szerint ők ketten ki. 
tűnőén fognak játszani az olaszok ellen.

A Gábori—Szigeti válogatott pár pén
teken délután edzést tárt az olasz— 
magyar színhelyén. Edzőtarsuk a ltom 
hányl—Pető kettős lesz.

A Pénzügy pünkösdvasárnap a húsz
éves jubileumát ünneplő kaposvári Tu
rullal játszik barátságos mérkőzést Ka
posvárott.

SPORT. LEGJOBB

A  Kispest ezen a héten szerdán 
tartott nagy kétkapus edzést.

Az öltözőben -a régi piros-fekete 
játékosok között ismerős arcot pil
lantunk meg: Cseh Lászlóét. A  volt 
kék-fehér csatár azt mondja ne
künk:

— Valószínű, hogy a Kispesthez 
szerződöm. Ez ma este már végle
gesen eldől.

A profik közül csak Nemes 
hiányzik. Ellenfél a KAC-nak né
hány ifijátékossal felfrissített 
együttese. Puskás edző sípjelére 
felállnak. Érdekesség: a profik csa
társora az alábbi összetételben ját
szik a Boldizsár — Olajkár I., Hát- 
kai — Odry3 Zalai, Víg közvetlen 
védelemmel, illetve fedezetsorral 
szemben:

Kincses, Olajkár II., Cseh, Béri, 
Kalocsai.

ónody az amatőrök közt játszik 
balfedezetet. A göröngyös, meglehe
tősen rossz állapotban lévő pályán 
eleinte bizony nehezen bontakoznak 
ki a nagyok támadásai. A labda 
sokat pattog, meg egyelőre a vé
delem is nagyszerűen áll a lábán.

Azután mindjobban gördülnek 
Olajkárék támadásai. A  vezérkar a 
partvonal mellöl árgus szemekkel 
figyeli a csatársor játékát. Cseh 
Matyi eleinte nem valami biztatóan 
mozog, de azután a többiekkel 
együtt ő is belelendül. Egymásután 
két gólt rúg, majd Kalocsai zúdít 
nagy lövést Boldizsár hálójába. Az 
amatörök sem hagyják magukat s 
ök is három gólt lőnek. Déri újabb 
gólja után vége az első félidőnek. 
A szünetben Görgényi Lajos főtit
kár újságolja:

•— Eszterhás István dr., a klub 
alelnöke lemondott alelnöki cs a 
szövetségi képviselői tisztségéről. 
Bemondását azzal indokolta, hogy 
a. szövetségnek a Kispest ellen a 
közelmúltban hozott néhány ítélete 
miatt nem látja biztosítottnak az 
egyesület zavartalan működését. 
Mi Eszterhás dr. lemondását nem 
fogadtuk el és felkértük a további 
működésre. Ennek a levelünknek 
másodpéldányát a miniszteri biztos 
úrnak is elküldtük.

A  H. félidőben Onódy megsérül 
és kiáll. Ebben a játékrészben főleg 
Kalocsainak, Csehnek, Kincsesnek 
van néhány remek alakítása. Körül
belül hat gólt rúgnak még Boldi
zsár kapujába. Cseh egyik gólja 
után felcsattan a taps a nézőtéren. 
A  szurkolók gyorsan megállapítják;

— Nini, a Matyi egészen jó for
mában van!

Az edzés után a játékosok meg
fürdetnek. A gyúrás elmarad, mert 
vitéz Marton gyúrót nem értesítet
ték az edzésről. így csak a pénteki 
erőnléti edzés után kapnak gyúrást 
a fiúk.

A szerdai edzés utolsó „műsor- 
száma": vacsora a klubhelyiségben.

Este, a vacsora után Cseh szer
ződtetéséről és a Szeged elleni ösz- 
szeállításról beszélgettünk Görgényi 
főtitkárral. Görgényi ezeket mond
ta:

— Csehvel megegyeztünk, vasár- 
nap már játszatjuk is Szegeden, 
valószínűleg a középcsatár helyén. 
A csapatot azonban véglegesen

csak a pénteki edzés után állítjuk 
össze. Annyi bizonyos, hogy akár
hogyan is áll majd fel a csapat, 13 
játékost viszünk el, mert hétfőn 
Gyulán játszunk barátságos mér
kőzést a GyAC-cal.

•------------« = = Ö 8 C = - "  ■

R o ssza l á ll a  F rad i
Azért áll rosszul, mert nagyon sok a 

sérültje. Tátrai, Lázár, Finta és Há
mori sérülése olyan súlyos, hogy egyik 
sem jöhet szóba a csapat összeállítása
kor. Beteg még: Polgár, Sárosi dr és
Sárosi III. Mind a heten kihagyták __ a 
szerdai edzést. Beteg m ég: az üllőiúti
pálya füve és éppen ezért a szerdai ed 
zés a Forinyák-utcában volt. Itt a kö
vetkező , .érdekes4’ csapattal állt ki 
Fradi az FTC ellen: Pálinkás — Szoyka 
dr, Csikós — Nagy II., Berényi, Pósa 

Bíró II., K iss, Jakab, Kissely, Gyet-
vai.

Természetesen a Ferencváros győzött, 
de sok panasz hangzott el. Különösen a 
két összekötő felejtett el hátramenni.

Játék közben Csikós a kapuba került 
és az amatőr Váradi állt be hátvédnek. 
Suhai az FTC csapatában játszott. Pa
taki Mihály többször csóválta a féjét:

—* Már majdnem minden rendben volt 
és akkor jöttek a sérülések. Fogalmam 
sincs, hogy milyen csapattal állunk ki 
a Bocskai ellen. Ha teljes lenne a csa
patunk, nem lenne gondunk, igy még 
pontveszteség töl is f élnünk kell!

N ehezen  a la k u l
a  T ö re k v é s  csatár  
so ra

A Törekvés a Kassával játszik vasár
nap és — nem túlságosan bizakodó a 
hangulata. . . Minden csatáruk érzi, 
hogy négy mérkőzésen két gól — jiem 
valami híres teljesítmény. Á csatárok 
közt a hangulat elkeseredett és nagyon 
ki akarják vágni a rezet vasárnap, 
(ősszel a Törekvés Kassán hagyott egy 
pontot.)

A  szerdai edzésről K észéi II. váratla
nul és bejelentés nélkül távolmaradt. 
Ez a körülmény még bizonytalanabbá 
tette a csatársor vasárnapi összeállítá
sát. Valószínű, hogy az ifjúsági Kiss 
kap helyet a csatársorban s arra is van 
lehetőség, hogy Zörgő jobbszélső lesz.

Az erős szerdai edzésen főleg a lövés
re fektették a fősúlyt.

FTC-pálya II Ullői-ol 123
Pünkösdvasárnap, május 1 2-én  

délután negyed 5 órakor

Ferencváros-Socskai
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte fél 3 órakor 
if jú ság i b a jn o k i m érkőzés

VIDÉKI ATLÉTIKAI VERSENYEK 
EÜNKöSDKOR

Három városban lesz atlétikai verseny 
pünkösd napján. Pestszenterzsébeten az 
ottani MOVE rendez országos és kerületi 
jellegű ifjúsági és felnőtt versenyt. Va
sárnap lesz Diósgyőrött a DiMÁVAG—■ 
MAVAG egyesületközi viadal is, a ta
valy Budapesten' tartott verseny vissza 
vágója. Magyarővárott a MóGAAC. orszá
gos kalapácsvetőversenyt rendez bajno
kok kizárásával.

HARAI BFCSEZIK A  BOCSKAITÓL,
vasárnap a Ferencváros elleni mérkőzés 
lesz a búcsúfellépte. Utána megy a 
Pénzügybe. A zöld-fehérek ellen igen ko
molyan készülődnek a debreceniek. A 
fővárosban lakó játékosokhoz is szigorú 
parancs, ment, hogy tessék komolyan ké
szülni. A debreceni lakosok csütörtökön 
a pilótákkal tartanak edzőmérkőzést. A 
csapat összeállítása — a liételeji kijelen
tésekkel szemben — alig'ha változik. — A 
fővárosi légkörben szükség lesz az öregek 
rutinjára, — mondotta Palotás edző. 
Nem kerül tehát sor arra sem, hogy Jan- 
zsót Csókái váltsa fel.

A PERECES BÍZIK  
A MINISZTERI BIZTOSBAN 

Perecesen a DiMAVAG óvása áll az 
érdeklődés középpontjában. Dunay László 
intéző ezeket mondta:

— Polez II. esetéhez hasonló volt az 
őszi Tagányi-eset. Tagányi játszott az 
NSC ellen és a Nemzeti ellen is. A Nem 
zeti óvását azonban elutasították, sőt 
miniszteri biztos kijelentette, hogy na
gyon örül annak, hogy egy fiatal játé 
kos egyik hétről a másikra annyira fel 
javul, hogy az első csapatban kap he
lyet. Mi nagy áldozattal tartjuk fent 
második csapatunkat, neveljük az után 
pótlást, de csak azért, hogy ha szüksé
günk van egy játékosra, akkor elő tud 
juk venni. Ezért nem lehet berniünket 
megbüntetni.

A kosárlabda főiskolai bajnokságra bá
lom csapat, a BEAC, a  MAFC és a TFSC 
nevezett.

Bajczi Imre dr, a főiskolások ügyre 
zető igazgatója Firenzébe utazott, az ot 
tani főiskolai nemzetközi diákkongresz 
szusra. Rajczi hétfőn már Páduában lesz, 
ahol csatlakozik a BEAC vívósár dójához.

Fő isk o lá s  csap atun k
n ak  fe l k e ll ja v u l
n ia , k a  e re d m é n y e s  
a k a r  len n i a Fő n i — 
R ava  p á rra l szem-, 
b en  T o r in ó b a n .. .

'ez derült ki a Hungária— 
Főiskolások edzőmérkőzésen)

Már fél öt jóval elmúlt, a Hungária 
már elvégezte a bemelegítését, amikor á 
főiskolai csapat megjelent a Hungária- 
út gyepén, Molnár edző vezetésével. A 
szép szál legényekre Sebes megjegyezte:

— Nekem már meg kell néznem, ho
gyan teszem a lábam a labdára, mert 
könnyen meghúzódik, de ezek olyan jó  
erőben vannak, hogy nekik még mind
egy* . . .

Fábián szüv. kapitány mérgelődött:
— A vidéki* játékosaim mind itt van

nak, Tihanyi és Pajtás kivételével. A 
Két BEAC-ista, Tóth és Szabó viszont 
hiányzik! Lehet, hogy Lakatos intéző
jük nem értesítette ők et. . .

Mohiár sípjelére feláll a két csapat.
A Hungária így: Vdgi — Kis, Titkos — 
Sebes, Kalmár, Dudás — Béky, Vidor,  
Kardos, Müller, Szabó 1JT.

— Négv sérültünk van - -  mondta 
Senkey edző —, azért kellett felforgat
nom a csapatot. . .

A főiskolások: gentai — Kolozsi. B e
ring —  Szép, Kovács, Kalocsai II. — 
Ortutay, Gáspár, Drotár, Kovács, Er
dős II.

Érdekes megfigyelni, hogy a főiskolá
sok igyekeznek angol rendszerben ját
szani, de természetesen ez még nem 
megy náluk zökkenők nélkül.

— A két hiányzó miatt fel kellett for
gatnom egy kicsit a csapatot —* magya
rázta Fábián kapitány — és ez az egy-* 
ség rovására megy . . .

Ortutay kapufája után Kolozsi hibá
jából Szabó III, lövi az első dugót, 
majd rögtön utána Vidor pazar kapás
bombája ér hálót. Tapsot kap érte.

A főiskolások mozgatója Kovács kö
zépfedezet és a két szélső. Erdős II. és 
Ortutay, A Hungáriában Kalmár játszik 
feltűnő kedvvel. Vidor 25 méteres dugó
jára (szabadrúgásból lőtte) Drotár szép 
sarkosgóllal válaszol. Szünet után egy 
Hungária-MTIá vegyescsapat lép a pá
lyára, a főiskolások közt viszont helyet 
kap Pelri és az időközben megjött Sza
bó. Most már kiegyenlítettebb a játék. 
Említésre méltó esemény — a hosszú 
mezőnyjáték közben — Drotár szép ki
ugrása. és Titkos hatalmas lövése. Mind 

kettőből dugó lett.
Az edzés végén ezeket mondta Fábián 

kapitány:
— Nagyon gyengén játszottunk. Erő

sen fel kell javulnunk, ha rendesen meg 
akarjuk állni a helyünket Torinóban . . .

— Erős az olasz főiskolások csapata? 
— kérdeztük a kapitányt.

Fábiá?i mosolygott.
— Ott. játszik többek "között Főni— 

Rava hátvédpár és Varglien II. az olasz 
„nagyok”  közül. De azért, már megver
tük őket Foniékkdl együtt és most sem 
fogunk m egijedni. . .

UJ ÖSSZEALEITASSAE KÍSÉRLETE.
ZETT A TAXI

Az Újpest ellen készülődő Taxisok teg* 
nap nagy kétkapus edzést tartottak a 
Szőnyi-úti pályán. A csapat minden (élő) 
játékosa megjelent, remélve azt, hogy a 
rossz formában lévő játékosok helyett be
kerülnek a csapatba. Az első csapatna®: 
az amatőrök gárdája volt az ellenfele. 
Az edzést Mester, az amatőrök edzője 
vezette. Takács Géza edző a partról 
szemlélte csak a játékot. Az új össze
állítás érdekessége, hogy Halasi és Seres 
nem kapott helyet a csapatban. A csapat 
így állt fel: Tóth — Aradi. Koisza — 
Báthori, Szabó II., Varga — Darázs, Ta
kács II., Serfózö, Kohut, Lakács. A csa
patok térfélváltoztatás nélkül egy hú
zómban két órán át küzdöttek, végül 
nagynehezei: 7:5 arányban győzött az első 
csapat. A profi gólokat Serfőző (5) és 
Takács II. (2) lőtte.

Az edzésen látottak alapján a Taxi 
még mindig hullámvölgyben van. Ha va
lami változás nem jön úgy az edzést vé„ 
gignézö szurkolók hite valóra válik: „E l
megyünk Újpestre, hogy „kitömjenek 
bennünket**.

F U T B A L L
az M L Sz előírása szerinti L A B  I
S K A B A  ÉS P L Ö K
spörtáruházaiban, V.J., V ilm os cs 
szár.6 ! 3 3 . és IV., Váci-utca * 

Á r j e g y z é k !  MilUHi

felsze
relések



Sffftí Csütörtök, 1540 május 9.

Viisss® hogy újra
szóba jött a válogatás 
szempontjából,

a válogatottságot azonban csak 
akkor vállalja, ha vasárnap töké* 
leíesen jó l  m e g y  neki a játék

125 pengő 
rendkívü li heti Jutalom  a magyar-romára n*érkö- 

zés kapcsán

„ K P “ p á lyáza t XIII.
Beérkezési határidő 
V. 18., déli IS ára.

Ki (névszerinti vagy magyar k5- 
zépcsatár, román balszélső stb.) 
rúgja az első gólt a válogatott 
(A) csapatok!) mérkőzésen:

Az' "Ú jpest—Szolnok mérkőzésen „ú j”  
csatár mutatkozott be a lilák csapatá
ban: Vincéé Jenő. Egyszeriben látni le
hetett, hogy Vinciével sokkal jobban 
megy a csatársornak. Joggal dagadt a 
keblük azoknak, akik azt állítgattak, 
hogy VinCec á magyar futball minden 
idejének leghasznosabb építő csatára, 
aki nagyon hiányzik a lila-fehér ötös
fogatból Hétfőn már a szövetségi kapi
tány is ’ kijelentette, hogy figyelni fogja 
Vinciét, mert őrá is gondolt a románok 
ellent válogatás közben.

Szerdán beszélgettünk az Újpest ..orolc- 
mozgójával*’ . Kérdeztük: niit szól ah- 
hoz. hogy  újra számításba jött a váló- 
gatás tekintetében. . I ,

__ Természetesen nagyon őrülök, hogy
te kapitány úr gondolt, rám — mondotta 
Vincze a válogatottságot azonban
csak'Kkko? vállalom, ha vasárnap a. Ta- 
fcisok- ellen teljesén jól megy a játék.

— Talán még mindig nincs egészen
rendben? .  ,— Most már jól vagyok, de a múlt hé
ten megint mdkrancoskodott egy kicsit 
a fájós lábam. Valószínűleg az időválto
zást éreste meg. A csúnya, hideg, ned
ves idő egy kis sajgást öltözött benne.

U iD P

. 5. 
Ju-

VASARNAP:
NB-mérközéfl:

Újpest—Tn*i, Megye ri-őt. 5. Becskő. 
Hal adás—Hungária, Szombathely, 5. 

3ftzn-*r
Frréncvá ros—Bocs kai, űllői-út, negyed 

F. I*áJá#ti. . . ,
p Törekvés— a, B ihariét, 5. Rubint. 

Szeged—Kispest, Szöged. 5. Kékesi. 
Ssoino k—G a rn m a, Szolnok, 5. Claesen.

NBB-mér kőzések:
.. Felvidéki-csoport:

Nyíregyháza—ózd, Nyíregyháza, 5.
X

BSzKRT—Rusj, Sport-u., 5. Antal. 
SalBTC--Kassai SC, Salgótarján, o. 

Harangozó. ,
Ungvári AC—Debr. VSC, Ungvár 

Ferenc, zy.
Munkács—Losonc, Munkács, 5.

há-rt dr.-
IHMAVA17—Beregszász, Dioagyor-Vas- 

gyár, ,5! Haídeoker.
B. Vasutas—Pereces, Szőnyl-út, 5. Ga

lambos. '
Dunántúli-csoport.:

Komárom—Tatabánya, Komárom 5. 
jPeriihg.er.

FŐISKOLAI BAJNOKSÁG
KEAC—PEAC, BEAC-pálya, 3. Moldo-

**DEAC—BEAC, BEAC-pálya, 5. Vaas A.
• Amatőrbajnokság

I. osztály
Északi-csoport: Testvériség—MFTR,

Tatai-űt, 5. Moinár L — ZsTE 
ö v e . ,  5. Cigány.. — URAK—TTE. URAK^ 
pálya, 5. Hünmlor. — TVEMSC. Nagyszombat-u. 5. Matis|.

Keleti-csoport: BSzKRT
Sport-u.. 3. Ohernyák — DSE 
kocsi, Tárna-u., o. Rudas — Törekvés 
II —Hargita, Sashalom, 5. Hernádi. 
Ganz—KAC. Kispest fél 5. kardos. 
BR3C—Filter, Rákosfalva, o Müller Gy. 
•— BSC-t“ WSC, Pestújhely, fel 5. &-or

^ D éli-csoport: BMTE—ETC. Budafok,
5. Szüllössy. -  SAC—PeMTK, Soroksár, 
5. Ráülik. — KSSE—Magyar fosztó , 
Gvömröi-út. 5. Andódy. — MAFC 
WMTK, BertáJan-u., 5. Majorszky. 
Goldberger—Hungária, Budafoki-űt 5. 
Kovaly. —' MAVAG—KTK, K6banyai-út, 
£>. Horváth Gy. ^

II. osztály
Északi-csoport;  UFÓ—UVASC. Vörös- 

várl-iít, 5. Pusztai. — UT®E-~°TS;ciN?P' 
sziget, 5. Szigeti J. — T S C ^-tiT E IL , 
Tatai-út, 5, Zentai. ■*— gázgyár—BTK. 
Aguinkunr, 5. Selmecl. — VI. kér. SC 
B. Magyarság, Váei-út, o. Nagy L. 
Pannónia—TLK, Váci-út, 3 Rendes -  
Cortipactor—UMTE, Fáy-u., 5. Novotni.

Keleti-csoport: SzRTC—Kistex. Ren-
desay-telep, 5. Skultéty. — Autótaxi— 
RÁC, Szönyi-út. 3. Figyelmes!. — KSC— 
K. Törekvés, Gergely-u.,- 5. Papp. —■ 
SzNSE-BTC, Állami-telep 5. Nagy I. J.

Déli-csoport: PeMTK II^B K A C , Er-
zrében-u., 1. Sáros! I. -  Gamma-EIK. 
Bánát.-u.. 5.. Vogel. — hSE—P. Juta, 
Soroksári-út. 5. Szőke II. — Goldberger 
II.- KFC. Budafoki-út. 3. Kiss Z*. —
KAOE—Kalapos. Soroksári-ut, 3. Fábián.

III. osztály
Nyugati-csoport: Testvériség T t ~

MSC II., Tatai-öt. 1. Budai. M. Textil 
—OTE II., Aquínkum. 3. Lombos. — 
BŐC—WoSC, Nágyezombat-u., 3. Bererz. 
— Pannónia I I .- I I I .  kér. TVE II., Vá- 
rj-út, fői 9. Hunfalvi. — KSSE II — 
MÁV Előre II.. Gyömröi-űt, 1. Békési. -  
KSC t i .—Postás II., Gergely-u., 3. ®fcr 
Jlch. — Juta-BVSC II., Fáy-u,, 3. Cár-
á°KéÍeti-cSopori: Cs. MOVE n .-F l i g
gttíenség. Csepel. MOVErpálya, fél U. 
Benéz.. í -  SíAC II .-S A C  TI.. Kaglevich- 
utca, 5. P.ajtár I. L. — WSC II.-rNJTC, 
W eke’ ie-telep. 5. Jánosi. — Ganz II. 
FVSK II.. Simor-u., 9. Zalatnai. —- 
fizTE—FTC .II., Szemere-telep, 5. Láng

Déli-csoport: BMTE I I —BEAC II.,
Budafok. S. Réti. -  m m  II .-S z . Ju- 
ventus, Bertáian-u., Kálótól. — ToC  
I L -M  Poszté II., Bndafoki-ut W. 
Planki. — Goldberger III.r-83 PC I L  
Hévizi-űt, 1. Gyergyót. — Kelenvblgy- 
L6FC, Fehérvári-ilt, 5. Ruek F

IV. osztály:
tfUUQaii-csoport: Uránia—ESE II.» Nép

Ezért nem utaztam el a. csapattal Érsek 
újvárra. óvatosnak kell tennem. Nem 
akarok visszaesni. Hallottam azt is, 
hogy az érsekújvári pálya nem. a leg
jobb, nem akartam tehát, kockáztatni, 
óvatosságom  — úgy látszik — helyes 
volt, mert a fiúk mesélik, hogy nagyon 
kemény volt a mérkőzés.

— S mi a helyzet csütörtök ófcat
— Vasárnap is, kedden is jó kiadósán 

edztem és nem éreztem, semmi fájdalmat.
— Hogyan áll az erőnlétével? %
— Az első meccsem után természetesen 

nagyon fáradt v o l t a m e z t  azonban csu
pán a meccshiánynak tulajdonítom. Ed
zések terén ugyanis jól állok. Már öt 
hete edzek és ezalatt az idő alatt alapo- . 
san kidolgoztam minden izmomat. Remél- J B 
het.őleg, vasárnap már nem fogom érezni | 
azt a fáradtságot, omielyet a Szolnok el
leni meccsünk után éreztem. Ezen a hé
ten is erős munkát végzek. Nemcsak 
azért, mert szeretnék bekerülni a válo
gatottba, hanem azért is, mert nagyon 
nehéz hetek várnak ránk a bajnokság
ban. Sok hibát kell jóvátennünk a hát
ralevő méi kőzéseken s ez csak úgy si
kerülhet, ha teljes odaadással készülünk 
a nagy hajrára. . .

get, 3. Ondrtif*. BAC—UMTE II.
VÖrösvári-'út, 3. Ott. — Főv. TKör I I . -  
HAG II.. Szekszárdi-út, 10. Bemáth. — 
Vasas II.—Fodrász, Béke-u., 5. Pintér B.

Északi-csoport: UFC II.—Vízmüvek,
Vörösvári-út, 11. Z Androvics. — TSC 
II — NSC II., Tatai-út, 1. Ruck V. -  
Gázgyár II.—Juta II., AJcvinkiim 1 Te 
mesfői — P Remény—VI. kér. SC II., 
Rákospalota, Levente-pálya. 9. Erős.

Keleti-csoport: WSC III.—Kistex II., 
Wekerlé-teiep, 3. Císongár. — Autötaxi— 
Hálókoc-si II., Szönyi-út, 8. Dezső. — 
KMTE I I —Hargita II.. Miklös-te.lop, 3. 
Regős. — SzNSE II.—Szondy II.. AUamt- 
telep. 3. Sős .1. — BRSC II.—Főv. A l
tisztek, Rálosfalva., 3. Paulin.

Déli-csoport: Süketek—Hungária TI..
Kén-u.. fél T. Rima. — ETC II.—KTK
II., Erzsébet-u., 9. Nagy F. — HEAC 
Kelenföld II.. Gyáli-út, 5. I fj. Stefancslk.
__MAVAG TIT.—Vámmentes, Kőbányai'
út 3. Mészáros.' — Cs. MOVE TTI.-■ 
W M TK II.. Csepel, MOVE-pálya, fél 9. 
Mihalkó,

V. osztály.
Nyugati-csoport: BAC II.—TLK H.,

Vöröm'ári-út, 9. Juth. — NTC II.— 
M FTR II.. Népsziget, fél 9. Hatsi. — 
BSC. II.—TTE II., Nagyszombat-u.. 9. 
Fehér M. — B. Magyarság II.—Fodrá
szok II., Rákos-tér. 10. Horváth II. F.

Éezaki-cscport: RTK II.—UVASC II., 
Sashalom, I. Kocsis R. — VÁC IT-— 
RÁC II., Haidu-u.. 5. Kálóczi. — BVSC 
IJÍ —Spárta II., Szőnyi-út, háromnegjmd 
Í0. Kukonya — Törekvés I I I —Főv. Ai 
tisztek II., Biharl-út. 2. Dobos.

Keleti-csoport: HEAC JL-—Filtex II.,
Gyáli-út, 3. Fehér B. — Tipográfia II. 
Hálókocsi III.. Simor-u., 2. Dufek. — 
IC. Törekvés II.—NJTC II., Állami-telep, 
8. Dankó. — Ganz III.—Szondy II.. Sze
mere-telep, 3. Balassa. — P, Juta II.-— 
W M TK III ., Pesterzsébet, Vágóhíd-u., 
fél .11. Csányi D. _

D éli-csoport: FSE II.—KAFC, Sorok 
sári-út. 1. Ligeti. — KAOE II.—OSOS, 
Soroksári-út, 11. Martin.

Magyar—román, v. ©, (1:1)

Magyar—román, I. f. (9:0) . . . . í . . . .  
Román B)—magyar ÜJ

e. (1:1) ...................
Román B)—magyal' B)

I. f. (1:1) . ----------
Magyar ifj.—román 1

t|j. (—) .......................................
Dél—Észak (Szt. Korona 

Kupa) ........................................

Svájc—Belgium (2:1) . . . .

Ambrcsiana—Lázi® (1:1) ■ 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el,
Napoli—Bologna (1:1) ..
TríestmA—donora . (0:1) .••*:•••*
Venezia—Jnventas (0:1)
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név:

C£mt ....................................................

A beküldő, aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
1# filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki betenkint ötnél több 
szelvényt, küld, az tegyen ide ké
résziét vagy csillagot:

Hej Dl MAVAG*..
J. Németh-Rippel, 2. Kovács Ferenc, 3. Knzsán 
József — Az ötszelvényes csoportban: 1. Hoos

János
Ha a DiMÁVAG nem kap ki Perece

sen, akkor a héten hatalmas pontszerét 
van a Készpénz Pályázatunkban. Egy
két pályázó még így is nagyszerűen 
szerepelt. A pontversenyekben nagyon 
érdekesen alakul ki a helyzet. Különö
sen a íöverseriy általános csoportjában. 
Itt a csaknem rajttól kezdve vezető 
Gyöngyöst a ,,3:0" már csaknem beérte. 
Nyolc forduló van még hátra, sok minden 
történhet még. . . . .A multhoti felszólításuT.k alapján so~ 
gan íven küldték a szelvényeiket s ezál- 
tál megkönnyítették a mi munkánkat. 
Aki ötnél több szelvényt küld. az ugyanis 
íven is küldheti a szelvényeit, de annyi 
üres szelvényt kell mellékelnie, ahány 
tipposzlopot tölt ki az Íven..

A tíz nap múlva sorra.kerulo
magyar-román mérkőzéssel bapcso- 
latban ismét 125 pengő rendkívül: 

heti jutalmat tűztünk ki.
Ezt a dijat

bárki
elnyerheti, tehát az is. aki csak most 
kapcsolódik a pályázatunkba.^ _ A díj tel
tételei a szokásosak. Az új pályázók 
könnyön nyerhetnek a Verseny a szá
zasért a Csúcs- és Telltalálatversenybei.' 
is, mert ezekben a versenyekben eddig 
a pályázók még nem értek el megfelelő 
eredményt, illetve elég gyatrán szerc-
pejtek .^n  jegj ot,ban szerepeltek legjobb

kedő Kerling S., Kócza. B. 223: Bujdosó. 
Demeter B.. DK 46. Fergeteg, Hiszi. Hovi- 
i-ág Kispál Go Németh L. (F fd).-222: Górte 
iSz.’ F .). Gülbaba, Kovács J.. (W.-U.). 221: 
Blank J „ Csaba III.. Hajnal1 _(T. B-).
Herczeg J. 220: Bruzsa L.. Pópa. 219. 
Ai-tonovic.s G., Árvácska (K. J.). FrpmJU, 
K Zabos. 218: Esélyleso, Kapitány I... 
Mülíer I. 217: Herskovüts M.. Rankasz 
I ifj Simon S., Lulu, Molnár J, (Svát').- 
216: Brokes E.. Dárdai A Somos L, 
Lehel S., ifj. Tihanyi G. 215: hischer G. 
214: Dusi, Fehér István, Koperniczky F.. - 
w eiss M. 213: Grosz G., Hajrá Zugló. 3 
vagány. PFK, ifj. Molnár F..
Várszegi. 212: Cancva S.r Girncsi K. Gob-- 
Ivös J , Gráf Spec. Skornyák Bt, Titán 
Novák A. 21.1: Benda- A.. Besei-horter 
Gv. Böbe (B. M. dv). 210: l6va (Sz. . 
ifj. ’ Penyiska F., Kiss K. (Bgy.). Weiscl 
V. 209: Bimbi. Kaktusz._ Töri J. 308. - 
ABCD, ifj. Pesti L., Pikárcsik J., Rónai 
I 207: Courtha, Hudika I., Pfenert*, A.. 
Stefi. Szento I., Tempó GIK. 206: Barna 
Gy., Dóra J.. Évike (V. E.) 205: Schicffer 
K 204: Bálint J „ Stoffel S. 203: Attila, 
Flattner—Sik, Kolarovits I., Te meg én. 
202- Bayer—Fleissner. 201; Ács E., Tok 
alsó 200: ABC (G. K .), Csibi, Grimm F- 

ÜZENETEK: König S.: Rendben, 
özv f ik  kor J.-né: Rendben. Máskor

tessék válaszlevelezőlapot mellékelni.

Eh 3
Bocskai—Klektr. 2:4 
Kassa—Kispest 0:4 
Törekv.—Hungária 0:1 
Ferenc.—Gamma 3:0 
Szeged—Szolnok 4 :0 
Haladás—Taxi 4:1
Pereces—DiMÁVAG 1:0 
BVSC—SalBTC 1:3

Előkészítő osztály
Északi-csoport: TJTE III.—TLK ITT.,

Megyerí-út, 9, Buzna. — Főv. TKör III, 
—WoSC III.. Szekszárdi-út, 8. Mácsay.

Déli-csoport: BTC II.—OSOS II., Fe- 
hér-út, 10. Csuta — Spárta III.—Postás 
I I I „  Lóverseny-tér, 12. Gervay. — Ganz 
IV.—Törekvés IV., Szemere-telep, 11. 
Koroncai. Vámmentes II.—Függetlenség 
II., Vámmentes-pálya, 10. I fj. Láng.

HÉTFŐ:
Fólskolat bajnokság

1—tt. helyért, BEAC-pálya, 5. Rubint. 
3—1,. helyért, BEAC-pálya, 3. Kit* M. E.

Amatőrbajnokság
I. osztály.

MPSC—Föv.TKör, Újpest, Horthy Mik- 
lós-út, 5. Rónai.

II. osztály
T L K —OTE, Béke-u., 5. Hyross.

III. osztály
MPBG II.—VÁC, Újpest, Horthy Mik- 

lós-út, 3. Hegyi.
Vasutas bajnokság

Törekvés—Dunakeszi Magyarság, Bi- 
harl-u., fél 5. Csaba.

Futó'-Mester hátvéd
párral kísérletezett 
az Újpest a szerdai 
edzésen

‘K  lilák szerdal edzőmérkőzésükön a 
MOVE Szent János csapatával játszot
tak Az első félidőben érdekes kísérletet 
végeztek: Mestert a balhátvéd helyén 
játszatták. Az összeállítás ez volt: Szik
lai — Futó, Mester — Szalag, Szűcs, 
Balogh — Adám, Vincxe, Zsengellér, 
Kállai, Tóth.

Ár. ellenfél jóformán teljesen véde
kezésre rendezkedett be, így noha az 
Újpest szinte kapujához szegezte az el
lenfelét, nehezen születtek meg^ a gólok. 
A csatársor azonban helyenként gyö
nyörű dolgokat csinált. Zsengellér há
rom pazar toldott lövése és három ka
pufája. majd . Kállai nagy bombája, jól 
megérdemelt tapsot aratott. Az első fél
idő góllövői: Kállai, Zsengellér, Tóth és 
Vincéé. Különösen Vincéé bállábas, felső 
sarokra zugó gólja volt remek.

Az első félidőt 4:0-ra nyerték a lilák. 
Fordulás után Sziklai az ellenfél ka

pujába állt, a lilák kapuját pedig az 
UTE ifikapusa védte. Az Újpest össze
állítása ez volt: Fekete, Jós — Szalag, 
Témes, Seücs — Adám, Pálya, Hidasi, 
Mester, Kocsis.

Mester lőtte az első gólt. Nem sokkal 
később megrándult a lába és kiállt. 
Kármán lett a balfedezet és . Seücs a 
balösszekötő. A gólok további sorrendje: 
Kocsis 6:0, Seücs 7:0. Seücs 8:0, Hidasi 
9:0 Ezután Zsengellér lett a balössze
kötő. Seücs a középtedezet. Az amatő
rök. ’ ellenállását most már teljesen fel
őrölte az Üjpest és egymásután hullot
tak a gólok Sziklai kapujába. A to
vábbi gólszerzők: Pálya,- Pálya, Zsen
gellér, Kocsis. Végeredményben tehát 
13:0-ra győzött az Újpest.

Az edzás tanulságai dióhéjban: Futó
nagy formában van, M ester mint hátvéd, 
is megállná a helyét, Seücs közeledik 
legjobb formájához, Zsengellér és Vincéé 
nem különben. A szélsők közül Kocsis 
tetszett a legjobban, de Adám is javul. 
Úgy fest a dolog, hogy a hajrára nagy 
lesz az Újpest.

A BANK-KUPA HETI MŰSORA: 
Péntek: RÁC—Molctár OKH, Fehér- 

vári-út. Vczetle: Szüllösí.
Szombat: Mezőgezdák—Kér. bk.. Tatai 

út, 5. — PK—Lesz. bk., Kőbúnyai-út, fél 
5. — Postatakarékp.—AMB, Nagyszom
bat-u., 5.

K oráb ban  kezdddfk  
a Feren cváro s—Bocskai 
m érkő zés
A  Bocskai—Ferencváros mérkő

zésnek öt órára tervezett kezdését 
a Bocskai kérésére a Ferencváros 
megváltoztatta és a meccset negyed 
5-re hozta előre. így a debreceni 
fiúk elérik a délutáni vonatot és ko
rábban haza tudnak majd érni. A 
mérkőzés előtt levő ifjúsági bajnoki 
is előbb fog kezdődni, fél 3-kor.

A RTK—B. Magyarság mérkőzést 2:0-ra 
igazolta a BLASz.

A SZEGED FC
csütörtökön délután a szegedi postások
kal játszik édzőmérkőzéat.

H esser mondotta; .
__ Nagyon belemegyünk a Kispest el

leni mérkőzésbe, mert itt dől el a ne
gyed ik  helv kérdése. Sérültünk most sze
rencsére nincs, a csapatunk erőnléte jó. 
a mérkőzés itthon van, tehát — nekünk 
áll a két pont.

Az edző szava! alapján biztosra vehető, 
hogy változás n«m la** a csapatban.

MOVE BAJNOKI EREDMÉNYEK:
II. osztály:

Testi csoport. KZsTE—FTSE 11:2 (5:0). 
Gól Hivő: V. Rákász (61. Áriát (3), Tanesa 
és Lecsó, Illetve Király (21. -  Ecaer
—V. Rákóczi U. 4:1-(1:0). Oóllyvő: Mor
cáéi (2), Kaoyik és Gabalyi. tU. flausor. 
_  H T S E -V fl. kor. 4:0 (2:0), OoUovéi 
Bwk (2b szabó és Sziudle-r. —
-(-Szt. LFC II. 4:3 (2:1). — A  RAJ-C- 
VIII. kor. SE mérkőzés elmaradt, mert a* 
utóbbi csapat nem v.ilto ki jatékos-lgazol

Budai csoport: Oa.aetelcp—NME 4:
(l.-l). Góllövői Megsr.ykorti (*•
Müiler, illetve Bakonyi. — /  ^
5:1 (1:11. Góllövő: Kövoai (41;é» íleiszter 
illetve paqcsik. — A pFO II-r—ETSG II 
mérkőzésre áz utóbbi ucin álu, ki.

III. Osztályi Rá kosi igei—Bk C 2:1 (1:11. 
Góllövő: Blabó, Nagy, U-létve Rozbora. 
_  A Ganztelep—RAFC mérkőfésro a 
RAFC nem-állt ki. ________

Ifjúsági bajnokság: FTSE—KZsTE 4:1 
(3:0). -  ESzSE—BTSE 5:1 (3:1). -  A 
PNTK—Szt. LFC mérkőzésre az ulobbi 
nem állt ki. — T. Rákóczi—Rákosbegy 
13:0 (8:0). -  T S E -T . Előre 6:2 (4:01. 
U A F C -V riI. kor. SO 2:1 (1:1). -  TTL 
Szt. LFC 7:1 (4:0). — Sz. .Tunos-TTC 
5:0 (2:0). — Budatétény—Szentendre 6:2 
(2 : 1).Barátságos mérkőzések: Bákosligci
McSC 4:4 (2:2). — MoSC I I .—Rákos!ige: 
ilj. 3:2 (2:0).

4-4
'«3 (*4 Cí4-4 tn t“3
1N3ffl

u*03
o
M

o*c3 tn<5O
■ w

1:3 1:2 2:4 1:2
0:3 0:3 1:3 1:3
1:2 1:2 2:4 0:1
2:0 2:0 2:1 4:1
1:0 2:0 2:1 2:0
4:1 4:1 4:1 4:1
2:1 2:1 1:3 0:2
1:3 1:3 1:3 1:3

A XI. HETI VERSENY EREDMÉNYE:
Általános csoport; I. d íj: 20 pengő

Nyerte: Búzavirág I. (Németh József— 
Rippel Béla), Festszentlörinc, Kossuth 
Lajos-u. 181. Eredménye: 28 pont. (8 ta
lálat. közte 2 teli.) Fótversenyben: 0—5 
—3 pont. — II. díj: 15 pengő. Nyerte: 
Kovács Ferenc (5 szelv. csoport). Újpest. 
Váci.út 81. E.: 28 p. (8—2). Pótv.: O -t 
—3 p. — III. d íj: 10 pengő. Nyerte: 
Árvácska (Knzsán József), Salgótarján. 
Fő-tér 1. E .: 27 p. (7—3). Pótv. 0—0—5 
p. — IV—X. díj: 5—5 pengő. Nyerte: 
Baranyi Sándor, Kispest, Petőfi S.-u. 68. 
— Döme Ferenc, Szombathely, II., Rá
kóczi F.-u. 21. — Herczeg József, Kis
pest, II., Kálmán kir.-u. 8. — Kovács
Testvérek (Kovács József és Lajos), Bp.,
V., Bálvány-u. 2. (Gross-cég). Mind a 
négy eredménye: 27 pont.. (7:3). Pótv.
0—0—3 p. — AHC (Mészáros Mária RoE- 
sinelli Antál), Bp., VII.. Cserhát-u. S.
II. 8. F-.: 26 p. (8—1). Pótv. 3—0—Sp; -  
Lajer Pál, Kispest, üllői-űt 164. — Vls- 
nyovszky Fivérek (Visnyovszky János), 
Bp.. I., Fortuna-u. 16. Mindkettő e .: 
26 p. (6 -4 . 111. 8:1). Pótv.: Ü-0—3 p.
Gólk.: 13, ill, 15. — 26 pontot szerzett, 
a pótversenyben O—O—3 pontot szerzett, 
do nagyobb gólkülönbsége miatt nem 
nyert; 3 vagány (gk.: 16). _ . _

Otgzelvén.yeg csoport: I. d íj: 10 i>cngo. 
Nyerte: Hoós János. Szombathely. Ná- 
raí-u. 64. K.: 27 p. (7—3). Pótv.: 0—0—3 
p. — II—III. d íj: 5—5 pengő. Nyerte: 
Dilk Vilmos, Bp., VIII.. Kemény Zsig- 
mond-u. 11. fsz. 6. — Czindrich Károly, 
Rákospalota. Damjanich-u. 123. Mind
kettő e .: 25 p. (7—2). Pótv.: 0—5—3,' ill:
0—3—3 p. — 25 pontot szerzett, de a 
pótversenyben a fentieknél rosszabbul 
szerepelt s Így nem nyert (mind ötszel- 
vényesl): Abafi. Drgács A.. Ella, Keny- 
hercz L.-né, Langa E., Singor S., Tóth I. 
(T.-u.), Varga Elemér, Zagyva L.-né, Zen. 
tai J.. Tulip, Reményífy B.

A díjakat, esetleges felszólalásra való 
tekintettel, csak a jövő hét elején' adjuk 
postára.

A esúcsversenyben 8 találattal, közte 3 
telitalálattal vezet: Baczay Aladárné,
Bomstingel Lajos, Egyed—Jercs, Fata, 
Langa Elek. Mikó János, Piff-puff, Sza
bó Gyula (T. K..U.), Zentai János. Petje 
Lajos, ,.SSE’\ Bősze János, Kovács lest- 
vérek, Szabó Lajos. ^A telitalálatversenyben 4 teUtalálattal 
vezet: Bmzsa L.. Dajka— 
fény, Évike (ifj. B. E.), Gráf Spee Kiss 
Ede, Mars I.. Molnár Kairnánné. Nitsch 
L.. Ólé Gyula. Reménykedő, Réuai Ist
ván, Suzy. Schlechter Mátyás, Scholtz 
Géza dr Tutu. Weiss Miklós, Zavaczky 
András ’ Vécsey Ferenc, Hajrá SBTC. 
Bocskai’ Jőbai'átok. Baranyai Pál, Hajrá 
Erzsébet, Kovács Péter (Eger), Hegedűs 
Elek Jelcnszky Imre, Outsider, ifj. T i
hanyi Géza, Tutu. Jeszenszky Endre, Né
meth József (Plőrinc), Beszédes Gy., 
Dunkler Istvánná, Dudika I.. Hajrá Er
zsébet, Jóbarátok. MÁV, Reisz János, 
Tutu. Reich András, Sáry József, Deme
ter Balázs. Buffaló Bili, Szabó István 
(Csepel), Északi fény, G. Rózsa, Esíly- 
leső. Balázs Gy._né, Földes! László. ..Ro
ham". Lopusovszky Árpád, Kovács Test
vérek, Fudvás, Lajos P.

Pünkösdi 
v id é k i műsor

KELETI AL,SZÖVETSÉG
T, osztály. Derecske: D. MOVL—BBC

(Kádár D.). Mátészalka: MVTE—N ylV h  
II. (Pillér). Csap: ÖsSE—V. Turul
(Győxfty).

CSABAI ALOSZTÁLY
I. osztály: Békéscsaba: CsAK—B. MÁV

 ̂ II. osztály: Oi-osháza: OFC—0MTK •
(Borosa).

Hétfő:
Bsrálságos. Békésosaba: B. Torekvós'— 

Bocskai (Boross). Gyula: GyAC—Kispost 
(.Slctgcjrwald). Gádoros: G S L -U lh
(Vranka).

SZEGEDI ALOSZTÁLY
1 I. osztály. HóőinezövtárbélF: H TV E -,

HMTE (Vezér 12.). Szentes: SzTJE—MAR 
(Grulich). _

II. osztály: Szeged: Zrínyi—SzAK II.
(Zacmberi). Hódmezővásárhely: HTVE 11- 
—Sv.I’IE (Biha.1). Kiskun lé légy há za: KTK 
- K .  MÁV (K1s3_ JJ. . •

Barátságos. Kecskémet: KTI2—Zugló ,
(Horváth F.). '

Hétfő:
Barátságos: Hódmozővásárlioly: IIMTE. 

HTVE v.—Szeged, SzAK v. (Honiényfy). 
Szeged: Budapesti HASÉ—Szegedi HAÖL 
(Emőtli).

A FŐVERSENY ALLASA:
(Felszólalást csak akkor fogadunk el, 

ha a felszólaló saját számításit íordulón- 
kint részletezi. Ha a felszólalónak igaza 
van, akkor a pontszámát javítjuk, de ezt 
csak akkor Írjuk meg, ha a felszólaló 
egyben megcímzett válaszlevélezőlapot la 
mellékel.)

Általános csoport (csak szokat soroljuk 
fel, akik hetenkint ötnél több szelvényt 
küldenek, a többiekre a jövő héten ke
rül sori: 261 pontos: Gyöngyös. 259: 3:0- 
253:. Zöld csillag. 252: Bősze J., Dréher 
S. 251: Göncölszekér. 249: ifj. Ar J „  Ba
logh J. 248: Schlccbtcr M. 247: Vls-
nyovszkv T. 246- Dorka. "245: Heranus— 
Kiéli. Tutu. 244: AHC. Baranyi S., Buga
virág I. 243: Szalonta.y B., Légfuró 
Ljewehr—Balogh. 242: Lajos P., Miskol- 
Czy I, 241: Ancsin M , Reich A. 240: 
Északi fény, Suzy. 238- Bocskai, Kovács
I., Köves J. 237- Beszédes Gy.. Kecskén 
L. 236: Fata, Petre L.. Nótika. 234: Hor
váth B. (Bgv.). 233: ABC (Cs-P.), Engel- 
hardt, Hidvégcr P., Jóbarátok. Malom- 
szegi O. 232: Gyai-mathy L., Hajrá Er. 
zsébet. 231: Évike fifj. B. E.). Grosz 
Jenő, 230: Dobsa M., 21FA. 228: Big-
Eill, Pudvás. Szabó Gy. (T. K .-p.), Mé
száros T. 227: Napsugár (P. R .). 226:
Döme F.. Tarantella. 225; Az én kisfiam. 
Balázs Gy-né. Magda <B. L ). Mecsek, 
Otti. 224: Papp J. (R. F.-u.). Remény-

A HUNGÁRIA ARRA KÉRTE 
A HALADAST,

hogy négy órakor kezdjék a vasárnapi 
mérkőzést, mert csak így tud már vasár
nap este visszatérni a csapata Pestre. 
szombathelyieknek gondot okpz a k'..v- 
fehérek kérése, mert éppen vasárnap dél
után rendezi meg az SzFC igen népszerű 
„tom boláját" és ennék csak négy után 
van vége. A Hungária kérését azért
minden bizonnyal teljesítik a vasutasok, 
de a végső szót csak csütörtökön mond
ják ki. — Itt említjük meg, hogy a Ha
ladás hétfőn Sopronban játszik .a SFAC; 
cal. Ezzel a mérkőzéssel még Kalocsai
átengedéséért tartoznak a szombatlio*
lyiek,

A GAMMA
ma! edzése 4 órakor kezdődik. Csak a 
esatársor összeállítása bizonytalan még 
a Szolnok ellen. A középcsatár-kérdésre 
nem tudnak megfelelő megoldást találni. 
Uj játékos szerződtetése ebben az idény
ben' már nem valószínű, őszre azonban
ú;i ember fogja  irányítani a Gamma csa
társorát.

SZABÓ 1II-ÉK NEHEZEN, 
BALOQHÉK KÖNNYEN GYŐZTEK . . . 
(a BSzKRT üzemi mérkőzései s o r á n ...)

A BSzKRT üzemi mérkőzéseinek e 
heti fordulója ragaszkodott a papírfor
mákhoz. Talán csak a BHÉV veresege 
keltett egy kis meglepetést az erősen 
tartalékos Ferencvárostól. A  részletes 
eredmények: _  , ,

Zugló—Száva 2:1 (0:1). Rendessy-telep. 
Vezette: Fehér. A rossz talajon a Zugló 
csak szerencsével győzött. Góllövő; Csu
torán és Szaller, illetve Berecz. A Szává
ból 3, a Zuglóból I játékost kiállított a 
játékvezető.

Ferencváros—BHÉV 3:2 (» :! ) .  Pester
zsébet. Vezette: Gyergyói. Szünetig
egyenlő erők, a hajrában a Fradinak 
jött jobban ki a lépése. Góllövő: Burlo- 
vies (2) és Takács, illetve Pflum és Tóth.

Autóbusz—Búrtelep 3:2 (1:2). Szönyi- 
út. Vezette: ifj. Llvery. A „Busz" csak 
hatalmas küzdelem után, a hajrában 
győzött a majdnem végig vezető ..Bú
rok" ellen. Góllövő: Szabó III. (2) és
Göncöl, illetve Hermann és Mező..

Kelenföld—SzéjAlona 6:1 (2:1). KFC- 
pálya. Vezette: Horányi. Az erősen tar
talékos Szépilona csak a szünet után 
adta meg magát. Oóllöyő: Krajcs (2).
Rlfcsei, Görög, Pongrác/, és Danis 
(ll-esböl). illetve Perger T T .................

Baross—Újpest 0:0. Féh^r-út. Vezette: 
Pálmai Jó védelmek, gyenge csatárso
rok harca. Kitűnt: Régi. Kókaí. _Gyöfik 
és Koviüon J. a Barossból. Köíííjís, b íi- 
ráki és Takács az Újpestből.

Hungáriar—Lengyelek 3:0 (1:0). Mag- 
löd!-őt. Vezette: Szőke II. A lengyelek 
jól látszottak, de Baleghék niég jobban. 
Góllövő: Rutf, Balogh és Pavlovion. '

A bajnokság állása:
1. Autóbusz 15 1,5 — — 82: 9
3. Kelenföld 14 10 1 3 44:16 21
3. Búrtelep 14 8 1 5 30:M t7
4. Ferencváros 15 8 1 6 48.38 17
5. Zugló 14 6 4 4 48:3-1 16
6. Hungária 14 5 3 6 29:40 13
7. Száva 14 6 «■«- 8 29:42 12
8. BHÉV 15 5— 10 26:48 . 10
9. Újpest 15 3 4 8 25:53 10

10. Baross 15 3 3 9 20:36 9
11. SZépílona 15 2 1 12 19:62 6

Az Autóbusz elsősége már nem lehet
vitáé, valamint a Kelenföld máKOöUlt
helye sem. A harmadik hely kérdésébe 
még a Zugló és a Ferencváros Is bele
szólhat.
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Hosszú szünet után újra szerepet 
•kapott magyar játékvezető olasz 
földön lejátszott válogatott mérkő
zésén. Iványi Mihály vezette vasár
nap a milánói olasz-német váloga
tott mérkőzést. Tegyük hozza mind* 
járt a bevezetőben: teljes sikerrel.
'A Gazsetta dello Sport megállapít
ja Irányiról, hogy biztos kézzel ve
zette a mérkőzést és úr volt végig 
a küzdelem felett. Megállapítja a 
lap azt is, hogy ritkán kellett a já
tékba beavatkoznia és rendszerint 
nem szándékos szabálytalanságok 
esetében.

Ezek után megszólaltathatjuk ma
gát Ivó.nyit, hogy mit látott Milá
nóban? A kiváló játékvezető kérdé
sünkre a következőket mondotta:

— Ez volt a Jt5. válogatott mér
kőzésem-, de kijelenthetem, hogy

Ilyen iramú játékot még soha
sem láttam.

jHozzá kell nyomban tennem, hogy 
ilyen úri modorban, ilyen baráti 
szellemben lejátszott mérkőzésnek 
is ritkán voltam szemtanúja. Pedig 
pokoli volt az iram és pillanatokra 
sem szűnt meg a leghevesebb küz
delem. De ez

mindig fair eszközökkel 
történt. A játékosok fegyelmezett
ségét bizonyítja, hogy egyetlen rek
lamálás sem fordult elő. Minden 
■ítélkezésemet: a legnagyobb fegyel
mezettséggel vették tudomásul mind 
a, két csapat, játékosai.

A mérkőzés külsőségei nagyon 
szépek lehettek.

— 70.000 néző ülte körül a Bt. 
Biro téglán,y alakú nézőterét. A.z 
olasz szövetség rendezéséről csak 
annyit mondhatok, hogy —

tökéletes.
Gyönyörű idő is kedvezett a mérkő
zésnek, a. nézők tömege kisbabát 
ját is levetette és úgy nézte — he
lyesebben: izgulta — végig a mér
kőzést, Amikor a- két csapat páro
sával kifutott, a játéktérre és a. kö
zépen felállva, mind a négy irány- 
L-xn frontot csinált és úgy üdvözöl
te a. közönséget, olyan tapsorkán 
keletkezett, hogy az ember önkén
telenül is a- füléhez kapott, féltve a 
dobhártyájának épségét. De azután 
hozzászokott a. fülünk, ezekhez 
rettenetes erejű hanghuUámokho 
Mert

olyan biztatást sem tapasztal
tam még sohasem, mint ami
lyenben az olasz csapatnak 
volt része ezen a mérkőzésen.

Nyugodt lelkiismeretiéi merem állí
tani, hogy ezt- a mérkőzést az olasz 
közönség nyerte meg.

— A német csapat olyan jó volt?
— Elsőrangúan játszott a. német 

válogatott. Az első percek után 
ugyan az olaszok kerekedték felül. 
Húsz percen át olyan iramot dik
tállak, hogy

a 2:0-ás olasz vezetés szinte 
magától értetődőnek látszott.

Bőt, a B:l-es félidő ellenére is min
denki elkönyvelte már a síma olasz 
győzelmet. Annál is inkább, mert a 
németeket az I. félidőben a szél is, 
a- nap is támogatta. Általában nagy 
olasz fölényt várt mindenki a II. 
félidőre, ehelyett azonban a licme- 
iok szebbnél-szebb támadásokat
nőhettek.

Huszonöt percen keresztül a 
honi csapat alig jutott szóhoz. 

mikor Bindcr pompás akció 
után egyp,niítet,t, a közönség hálá 
l0* osendben fogadta a németek 
gólját. De csa;c pillanatokig. Az- 
* an feloldódott az ijedtség és ha- 
almos, folyton növekvő erejű taps 

ét a -mosta a gyönyörű gólt. A gól 
nta-n ts a németek maradtak többet

visszahúzni. *
Persze rögtön fütyültem. Hiába 
használtam azonban Romtól kapott 
angol sípomat a nagy hangzavar
ban

a közönség nagy rcsze nem 
hallotta a füttyöt.

A német játékosok és persze az 
olasz játékosok nagy része is jól 
hallotta a füttyöt. Meg is álltak. 
Biavati azonban ki tudta magát 
szabadítani Kupfer fogásából és

lerohanva az üres kapuba lőtte 
a labdát.

A közönség most a gólt kezdte ün
nepelni, de amikor látta, hogy én 
szabadrúgást ítélek Kupfer dancsa 
miatt, irtózatos füttyorkánná válto- 
ott át hirtelcnül az ünneplés zaja 

De azután ez is elmúlt. Az olasz 
la.pok egyöntetűen megállapítottak, 
hogy igazam volt, mert Kupfer 
szabálytalanságát le kellett fújnom.

Igaz az, hogy az olaszok har
madik gólja után percekig kellett 
várni, míg a lelkesedés hangorkán
ja elült?

Nem éppen percekig tartott ez 
de bizony a csapatok már közel egy 
percig álltak és várták az újra
kezdő sípjelet, amíg annyira csen
desült a hangorkánt hogy sípomba 
fújhattam.

- Gratulálunk a szép sikerhez,
- Az az érzésem, hogy jól ment 

a játékvezetés. A díszvacsorán 
olyan őszintén ünnepeltek, hogy ez 
csak megerősített ebben az érzé
semben. Az olasz szövetség vezetői
től arany kézelőgombot, kaptam. A 
németek részéről pedig Bauwens 
dr. személyesen tűzte mellemre a 
német szövetség disz jelvényét.

— Mi volt a játék jellegzetes
sége ?

— Nemcsak küzdelem volt, ha 
nem játék is. A harc közben a. já
ték minden szépsége megnyilvánult 
mind a két csapat, játékában, 
díszvacsorán, egyöntetű volt a véle 
meny: az angol-olasz óta. nem lát 
tak ilyen nagyvonalú játékot olas 
földön.

— fis az eredmény igazságos?
— Már a miiá,női olasz hírlap 

íróknak megmondottam, hogy a 
döntetlen eredmény jobban megfe
lelt volna a két csapat teljesítmé
nyének és a. játék képének is.

— Milyen rendszerben játszottak 
a csapatok?

— A német csapat elejétől ré
gig kullanccsal játszott és szélső 
fedezetei támogatták a. támadást. 
Csatársoruk mesterien harmoniká
éit. Az olaszok is elismerték a

mérkőzés után, hogy a német csa
társor jobban, kombinált, mint az 
olasz. Az olaszok szokott rendsze
rükkel játszottak. Az olasz szélső- 
fedezetek a német szélsöcsaláro- 
kat fogták. Olmi pedig kétlaki kö- 
:épfedezet volt. A díszvacsorán azt 
hallottam, hogy

az olasz szövetségben forradalmi 
változást terveznek a játék- 

rendszer kérdésében.
Hogy ennek ml a lényege,, arról 
nem tHátam, meg semmit, azt azon
ban határozottan mondták, hogy 
legközelebb egységes alapra helye
zik az edzőképzési, vizsgáztatási és 
a játékrendszer megoldását is.

— Egyénileg ki tetszett önnek?
— Az olasz csapatban néhány 

játékos egészen ragyogó formát 
árult el. Biavati, Főni, Rávet és 
Olivieri is remek.

Olívierinek nagyon sokat kő 
szönhet az olasz csapat.

Más kapussal könnyen fordítva ala
kulhatott volna az eredmény a II. 
félidőben. De akit először kellett 
volna említenem:

Megköszöntük a sok érdekes fel- 
ílágosítást és most .még csak any- 

nyit állapítunk meg, hogy Iványi 
milánói szereplése örvendetes módon 
erősítette meg a magyar játékveze
tői karnak a külföldön mindig nö
vekvő jó hírét.

K A C A G T A T Ó  zsm s  F IL M V S G JÁ T É K
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véleménye önmagáról és azokról, akik 0-ás kapussá segítik

-  A Hungária és az Újpest
hátralevő mérkőzésére nagyon 
idegesen áíl ki a Fradinak nincs 
veszteni vaiája

támadásban 
végzetük is. így teljesedett be a

Túlságosán előre merészkedtek 
es egy hosszan elörevágott lab
dával íilavatl könnyen 

tudott szökni.
meg

Ufíű fűtött el Bili mai intól, mintha 
EiUmamak ólmot dugtak volna, a 
cipőjébe. .Es Biavati a ír,-ősről nem 
Hibáz, D g wiéfj & 8 :2  u tán  soyyi (iá- 
Iák meg magukat a németek. Újra 
Zs újra. küldték r°I’ anihuUámoÁkat 
az olasz kapu ellen. Az olasz kö
zönség azonban most már nem en
gedte csapatát. Olyan hangorkán, 
korbácsolta, fel a stadion légkörét, 
üogy szinte látszott, miként erősíti 
meg g,z ola-sz játékosok szivét ez a 
biztatás.

— Nem volt semmi zavaró incidens?
~~ Ekkor történt. •— ff 3:2-es 

állásnál — hogy az elszökő
Blávatit K upfer m ár csak két
kézre fogott nadrágjánál tudta

Fiola mesteri módon játszott.
Különösen, amikor középcsatár lett. 
Pedig Rohcle kegyetlenül lógott raj
ta. De Fiola művészi módon szaba
dult meg kullancsától újra meg új
ra. Volt egy bombája, amelyet hát
tal a kapu felé állva adott le és 
amelyet Klodt csak nagynehesen 
tudott, szögletre menteni.

— És a német csapatban?
— liahnc-mann volt a mezőny

legjobb csatára,
Sőt- talán a legjobb embere is. A: 
első Hz percben mintha bágyadtan 
mozgott volna, ds azután, ö lett a 
német csatársor esze és szive. A 
két szélső ezúttal gyengébb volt a 
többieknél. A hátsó részekbenKúp  
fer, lancs és Rohde játéka tűni ki.

— A mai magyar válogatott mi 
Íven eredményt ért volna el ez ellen 
az olasz csapat ellen Milánóban?

— Nagyon meg kellett volna kiiz 
dmie és legjobb esetben is csal. 
döntetlen, eredményre lehetett volna 
kilátása.

Kapusról rég nem beszéltek 
annyit a Ferencvárosban, mint 
mostanában. Helyesebben: beszél
tek, beszéltek már éppen eleget ka
pusról, de ez a beszéd inkább pa
nasz, vagy szidás volt.

Most viszont folyton csali dicsé
rik az új kapust — Csikós Gyulát. 

Valaki megjegyezte a héten:
— Az ősszel folyton azért sír

tunk, hogy egy jó közepes kapust 
kapjunk s erre a legjobb magyar 
kapust kaptuk.

Más hozzátette:
—  Érdekes, hogy Csikós nem mai 

gyerglf, évek óta az élvonalban van, 
d-c csa k  néha-néha jutott szóhoz a 
válogatáskor. Legtöbbször csajt tar
talék lett. Most meg ugyanazzal a 
tudással, a válogatott ■ állandó tag
ja. Más nem is . jöhet szóba: mel
lette.

Csikós Gyulának a legutóbbi he
tek alatt 15 csatár nem, tudott gólt 
rúgni: megtört rajta, a Hungária,
az Elektromos és a Gamma csatár
sora. Ezenkívül tavasszal még 
Szolnok csatársora is meddőnek bi 
zonyult Csikós kapujával szemben. 

Kérdezzük is meg Csikóstól:
— Előfordult Ilyesmi már az éle 

tőben?
—-  Igen, de csak egyszer! Amikor 

még a Phöbus kapusa voltam, öt- 
héten át nem tudtak nekem gólt 
ágiit. Ez a mostani teljesítményem 

azonban talán még sokkal szebb, 
noha most még nem. telt el öt hét. 
Érdekes, hogy az akkori teljesítmé
nyemet a Phöbusban mindenki 
nagy teljesít menynek tartotta, most 
meg a, Fradiban mindenki termé
szetesnek veszi, hogy nem kapok 
gólt. Pedig, hogy mennyire nem ter
mészetes,' azt rajtam kívül a védő
társaim tudják legjobban. Csak mi 
tudjuk, hogy mennyit: kell dolgozni 
azért, hogy ne essék gól. Amióta 

új rendszert játsszuk, azóta csak 
a Kispest tudott gólt. rúgni nekünk, 
de a Kispest is csak egyet. Én ezt 

rendszert tökéletesnek és megfe
lelőnek tartom.

__ Régen a Fhöbnshan nem ilyen
rendszer, hanem más volt, — a be 
tönvédelem. Az is megkönnyítette 
a kapus munkáját, ön szerint me
lyik rendszer a jobbik?

- Nehéz erre így felelni. Én, 
mint kapus csak azt mondhatom, 
hogy mindkettő jó, mindkettő nyu- 
godtabbá tesz engem. Szerintem 
azért, volt jó a Phöbus betonvé
delme és azért jó ma a Fradinak 
ez a rendszere, mert a fiúk tökéle
tes megértéssel tartják be. az uta
sításokat. Mert a játékosok között 
megvan n kellő összhang. Mindenki 
tudja, hogy mit kell csinálnia, min
denki betartja az utasításokat. A 
legjobb rendszer ts pocsék, ha 
könnyelműen, következetlenül ját
szók. Ha azonban olyan nagy 
megértés, mint. amilyen most 
Fradiban, akkor az olyan jó rend
szerbe, mint amilyennel mostaná
ban fektetjük két vállra az ellenfe
leinket, nem csúszhat be hiba 
öröm védeni olyan védőjátékosok 
mögött, mint amilyenek a. Phöbus 
bán voltak s mint amilyenek ma a 
Fradiban vannak. A Ferencváros 
mai fedezetei és hátvédei nagyon 
megbízható játékosok.

Lám. lám... Merte volna ezt va
laki fél évvel ezelőtt mondani 
Akkor inkább a könnyelmű szót 
használták a Ferencváros védelmé
vel kapcsolatban. Sőt, még a ta
vasszal, az Újpest elleni mórközé 
sen ts.

Újpest... Sokat hallani most 
Ferencvárosban:

Ha már az Újpest, elleni mér
kőzésünk előtt bevezettük volna, az 
új rendszert, akkor most nem lenne 
vitás az, hogy ki lesz a. bajnok. 

Bajnokság! Megkérdjük:
— Bízik még abban, hogy a Fradi 

nyeri a bajnokságot?
De mennyire! A Ferencváros 

nem veszít több pontot, a Hungária 
cs az Újpest meg biztosan veszít. 
Mindkettő minden mérkőzésére na
gyon idegesen áll -majd. ki, Csak 
nekik van vesztenivalójuk. Mi a 
harmadik helyeit állunk, nekünk 
nincs vesztenivalónk. Én tehát nem
csak reménykedem a Ferencváros 
bajnokságában, hanem biztosra is 
veszem.

Még egy kérdést a válogatottság
gal kapcsolatban:

— Minek tulajdonítja azt, hogy 
mostanában állandó válogatott, ré
gen meg allg-alig került szóba.

Valaki nevetve közbeszól:
—  Mert most a Fradiban véd. 

Nagy csapatban!
Csikósnak azonban más a véle

ménye:
— Ennek más a magyarázata, 

Régen fiatalabb voltamt nem lát
táin. meg annyira a. helyzeteket. Ma 
lehiggadtam, megnyugodtam, még 
akkor sem ijedek meg, ha már gól
ban látom ff. lövést. Meg akkor is

közösen nem kapott gólt, tehát sen
ki sem mondhatja neki:

— Nyilatkozat helyett inkább 
védd ki a lövéseket!

B. M. B.

yulok utána, (Vasárnap Is kivé-

Est vegye  
Sohasem  fog  m ást használni!

dett egy ilyen labdát. Szcrk.) A 
helyzeteket jobban tudom meg
ítélni s ügy látszik, hogy ezt a. 
szakértők is észrevették. Ehhez 
természetesén nagyon sok tapaszta
lat is hozsáfüzödik. Más az élet be
osztásom, mint régen volt s nem 
akarok dicsekedni vele, de példásan 
sportszerű óletet folytatok,

Csikós a Phöbus tisztviselője. 
Nem zavarjuk tovább. Búcsúzunk 
tőle. ö  is örül, hogy vége a beszél
getésnek! Ez a beszélgetés ugyanis 
nem folyt le ilyen simán.

Csikósról tudni kell, hogy nem 
szeret a nyilvánosság előtt szere
pelni. A mottója:

— A kapusról ne beszéljenek, 
mert ha nem beszélnek, akkor a 
kapus néni csinált hibát.

Ezenkívül Csikós Gyula nagyon 
szerény fiú is. fis végül még — is
meri is az embereket. Ezt szokta 
mondani:

— Ha vasárnap gólt kapok, 
akkor majd ezt vágják a fejembe.
nyilatkozni tud, de gólt elhárítani 

néni!" .
Ezért áll Csikós mindig nehezen 

kötélnek. Most azonban három iriér-

Két mérkőzést játszik 
a magyar B) válo
gatott Romániában: 
egyet Bukarestben, 
egyet Temesvárott

Május 19-én Budapesten a. Duna 
Kupáért játszik a magyar és a ro
mán válogatott, valamint a két or
szág . ifjúsági válogatottja. Ugyan
ezen a napon a B-válogatottak Bu
karestben mérkőznek meg egymás
sal. Eredetileg úgy volt, hogy- a B- 
csapatok Temesvárott fognak ját
szani, később azonban ezt a tervet 
megváltoztatták s így Temesvár 
meccs nélkül maradt. A román szö
vetség ezekután arra. kérte az 
MLSz-t, hogy a magyar B-vá!oga- 
tott még egy mérkőzést játszók Ro
mániában éspedig május 21-én Te
mesvárott. Az MLSz hozzájárult a 
tervhez és így a magyar B-váloga.- 
tott Temesvár válogatottjával i* 
megmérkőzik.

Az MLSz miniszteri biztosa, szer
dán este egyébként távbeszélőn be
szélgetést folytatott a román szö
vetség ügyvezető elnökével, Juga 
TAvius dr-ral. Erről a következő 
felvilágosítást kaptuk Gidófalvy 
Pál dr-tól, az MLSz miniszteri biz
tosától :

Juga dr-ral megbeszéltem 
azoknak a sportpolitikai természetű 
kérdéseknek ügyét, amelyek esetleg 
zavart, okozhattak volna a magyar
román sportbeli érintkezésben. A 
válasz, amit kaptam, kielégítő és 
így elhárulnak az akadályok a bu
dapesti magyar-román válogatott 
mérkőzés elöl. Amint Juga, dr kö- 
öíte, a román expedícióval Buda

pestre jön Marinescu, a volt román 
belügyminiszter, a szövetség elnö
ke. Juga, dr. és Economu szövetségi 
kapitány. A nagy csapat és az ifjú
sági válogatott a kísérőkkel együtt 
S6 főnyi sereget jelent,

------------ — ........ -
Vidéki eredmény: H ort—Ecréd 6:4 f3-.1V. 

Keséd. Vezette: Bános. Góllövö: Bénim 
(21, Kókai II. (2). Erdélyi, Kókai I. 
(11-es), ill, Gsuvikovszky (3) és Kiss.

— Két hét nullra újra erősek leslünk. 
— mondta Harasztossy Ernő dr, a4 Álba 
Regia szakosztályvezetője. — Az „őre-, 
gok'" közül többen visszafoglalják bolyo
két a csapatban. — A pünkösdi Unnepé- 
kot az Álba Rcgia n Felvidéken szerelné 
eltölteni. Több egyesülettel tárgyalunk.

Székesfehérvárott a JT  rendelésében 
egyfordulós bajnoké,-tg indul meg az if
júsági csapatok részére. A szombaton in
duló küzdelmekben tizenegy csapat vesz 
részt.

A IvISÖK-keriileti alsós bajnokságban
még két mérkőzést játszanak le holnap. 
Féi l órakor az t'Uői-útón a Szt. István 
fk .~F áy 6. mérkőzés kerül sorra, négy 
órakor az Árpád g. a Toldi g.-mal méri 
össze erejét a Nagyszombat-utcában. Az 
első mérkőzést Rubint Lajos, az utóbbit 
Óváry Albert vezeti.

a tökéletes 
t ö l t ő t o l l

14 kar. aranytoüa!,ragyogó színek
ben, tökéletes modern szerkezet. 
T ö b b  é v e s  g a r a n c i a !  

Kanhaío minden papirkaresketíésben. Ara p. n ,— tói feljebb.



Bíró Iont sem  volt,
Négyest és Tcaray 
csali futócipőben  
edzett, Kardos 
azonban m egpró
bálkozott a Játék" 
k a i , . .

{Sok a sérültje a Hungáriának)
•— Sok a sérültünk...
Ezzel fogadott tegnap a hungá- 

riaúti pályán Senkey Imre, a kék- 
fehérek edzője.

—  Kik azok?
— Bri'ó, Kardos, Négyest és Tu- 

ray. Ezenkívül Vidor is „ szerzett“  
egy kisebb rúgást. Biró ma ki sem 
jött, mert pihenteti a lábát, Né
gyest és Turay csak könnyü> „futó- 
cipős“  edzést vesz, míg Kardos mo
zogni fog egy kicsit a kétkapus 
játékon...

Mandik közbevágott:
■— Osak Négyest sérülése aggaszt 

engem, mert neki húzódása van. A 
rúgástól eredő sérülések egy-kettő 
re lelohadnak. Reméljük, hogy 
Szombathelyen is úgy állhatunk 
majd fel, mint ahogy a Törekvés 
ellen kiálltunk.

— Kik jönnek számításba, mint 
tartalékok ?

—  Elsősorban Kalmár, aki Turay 
és Kardos helyén is elsőszámú je
lölt, ha valamelyik nem játszhatna. 
Azonkívül itt van még Kisuczki, 
Csömör és a többiek.

—  Mi van Turánnal?
—  ö  pünkösd után visszautazik 

Salgótarjánba. Nyugdíjas állást kap 
és ez minden profiszerzödésnél töb 
bet ér. Azt azonban megígérte, 
hogy amíg az éve le nem jár a vjsz- 
szaamatőrösítéséhez, szükség ese
tén a rendelkezésünkre áll...

—  Az összeállítás tehát?..-
— Még bizonytalan, de remélem,

hogy az összes sérültek rendbejön 
nek és Szombathelyen a következő 
csapattál állhatunk fel: Szabó •—
Kis, Biró — Négy esi, Turay, Du
dás — Béky, Vidor, Kardos Müller, 
Szabó III.

V id ék i balnokságok  
állása

KELETI AESZöVETSfiG
Debreceni csoport:

2. DVSC II. 16 12 3 1 51:11 27
2. DMTE 16 12 3 1 27:10 27
3. P. MÁV 16 11 3 2 53:12 25
4. DEAC 15 8 4 3 18:17 20
5. B. Turul 16 9 7 51:38 18
6. DDSE 17 6 4 7 29:35 16
7. MOVE HTE 16 0 3 7 26:49 lő
8. D. MOVE 15 4 2 9 29:50 10
2. K. MOVE 14 4 1 9 8:31 9

10. BSC 13 3 1 9 17:35 7
11. HSE 20 — 20 4:25 —

Felvidéki csoport :
1 V. Turul 17 12 2 3 28:14 26
2. UKMSC 18 11 3 4 23:20 25
3. MTK 16 31 2 3 49:18 24
4. NyKISE 17 11 2 4 43:17 24
5, WtVTE 17 11 1 5 18:22 33
6. Ny VSC 3S 9 1 8 31:32 19
< •N-yTVE II. 18 8 2 8 27:46 18
8, NSE 18 6 4 8 19:46 16
í). CsSE 16 7 1 8 28:35 15

10. UAC I l 
i i .  MSE II.
12. Rusj II.
13. UTKSC

■visszalépett
visszalépett
visszalépett
visszalépett

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
Pécsi I. osztály:

1. DVAC 18 14 2 2 46:13 30
2. ZMNTE 18 14 1 3 45:21 29
3. PBTC 20 11 6 3 40:26 28
4. SímBTC 18 9 3 6 51:37 21
5. KTSE 18 9 3 6 26:26 21
6. ZsSE 19 8 4 7 20:21 20
7. DPAC 18 8 1 9 23-22 17
8. KRAC 18 8 1 9 28:34 17
9. MSE 18 7 2 9 30:43 16

10. PEAC 17 7 2 8 24:44 16
11. NTSE 18 3 1 14 11:46 7
12. PÁC 22 — — 22 0: 9 —

V id ék i m űsor
NYUGATI ALSZÖVETSÉG

T. osztály: Győr: DAC—II. kér. SK
(Martos). — Fűzfő: FÁK—ETO II. (Hor
váth J .í. —■ Szombathely: Haladás II.— 
Hubertus (Gábriel). — Pápa: Kinizsi—
Előre (Várally). — Komárom: UKFC—
SSE (Takács I.). — Várpalota: Unió—
SzFC (Jáger).

II. osztály; Pápa: Kinizsi II.—TSC II. 
(Hathalmy), — Győr: GyTC—PPSC II. 
(Kállai). — Kapuvár: KSE—IíüSE <Vé- 
csei). — Celldömölk: CVSE—Kőszeg (Lö- 
rincz). — Szemtgotthárd: SzKE—Sotex
(Varsányi). — Körmend: KTK—SSSE
(Szakos). — Zalaegerszeg: ZSE—SVSE II. 
(Horváth Győző). — Székesfehérvár- 
ARAK It.—Unió II. (Takács)). — Pét; 
PKSE—SSE II. (Toinay).

Vidéki eredmények
Ptékéscsaba: Szegedi VSE—H. MÁV 2:0 
0). Vasutasbajnoki. Vezette: Boros. A 
■rkőzést szerdán játszották. A B. MÁV 
tartalékkal állt ki. tehát már eleve 

sztésre Volt ítélve. A szegediek nagyon 
nyelmésen játszottak, GőllövŐ: Bakos, 
ii. Kitűnt: Bakos, Borbély I., Balogi 
Péli, ill. Fajó.

A Szegedi VSE Nagykiklndán szerepel 
a pünkösdi ünnepek alatt. Már a beuta. 
-jási engedélyt is megkapták a vasutasok. 
Vasárnap a Sioga. hétfőn a városi válo
gatott lesz az ellenfelük.

A Szegedi AK vasárnap Eleken mér
kőzik az ETC-vel.

Keskeny már gyógyul s lehet, hogy az 
UAC elleni mérkőzésen már ismét ő vem 
l Debreceni VSC kapuját

$ssa
A SalBTC TILTAKOZIK

A DiMÁVAG óvása a Pereces ellen 
Salgótarjánban nagy megütközést kel 
tett. A tarjániak szerint a diósgyőriek 
majdnem minden tavasszal a zöldasztal- 
ná! akarják behozni a pályán elszenve
dett pontveszteségeiket. Az óvásról Ob- 
rincsák Jenő ügyvezető ezeket mondta: 

— A  DiMÁVAG óvása szerintünk nem 
jogos. A  miniszteri biztos főirányelve. 
hogy a pályán elért eredményt nem vál
toztatja meg. Különben is nem hiszem, 
hogy . az ÉLASz az óvást továbbítja az 
MLSz-hez, hiszen a közelmúltban a 
Baglyasaljai SE-nefc és a Fálfal BüSE- 
nek volt hasonló ügye és az ÉLASz ki
jelentette, hogy ilyen óvást az MLSz 
új vezetősége nem fogad el.

BARCSON JÁTSZIK A PÉCSI AL
OSZTÁLY

II. csapata a Dél—Somogy válogatottjá- 
vail. A  pécsiek felállítása: Grozdies
DVAC — Walcz ZsSE, Loós DVAC 
Tóth PBTC, Lövik TSE, Mozsgai PVSK 
— Führer DVAC. Liehtenstein PVSK, 
Horváth II. PBTC, Vitieze ZsSE, Pusz- 
pán PVSK. Tartalék: Keller BVAC és 
Kurucz PEAC. — Dél—Somogy csapa
ta: Szele BIOK — Varga SzAK, Czlnó- 
ber SzAK — Szován BIOK, Toponár 
SzAK, Horváth I. NáSE — Törzsök 
CFE, Egervári BIOK, Köves' CFC, 
Molnár NSE, KÖvesi BIOK.
PÜNKÖSD VASÁRNAP MOHÁCSOTT 

JÁTSZIK A PÉCSI ÉS A BAJAI 
ALOSZTÁLY VÁLOGATOTT 

A  Mohácsi TE vasárnap ünnepli fenn
állásának 50. évfordulóját. Ebből az al
kalomból a  pécsi és bajai alosztály vá
logatottja méri össze erejét Mohácsott. 
A pécsi alosztály válogatott így áll fel: 
Tahi PVSK — Kárpát ZsSE, Radnai 
PVSK —  Ködbaum PVSK, Krivitz 
DVAC, Krumpach ZsSE — Kízy PBTC, 
Sós PVSK, Csöngei ZMNTE, Bérces 
PVSK, Keszler II. DVAC. A  bajai alosz
tály válogatottja így fest: Veneller —
Döm er (Bácsalmási SE), Lehel BTSE 

Irma BTSE, Bauri BSE, Molnár MTE 
Sárközi NSE, Gyarmatos BTSE, 

ónodi BSE, Páll NSE, Szokolal BSE.

MEGBÜNTETIK. A  SÉRTEGETŐ 
KÖZÖNSÉG PÁLYÁJÁT

Négy mérkőzésről olyan, jelenté
sek érkeztek be a játékvezetőktől a 
szövetségbe, amelyek szefint a kö
zönség feltűnő sértő módon viselke
dett. Ezek azok a mérkőzések: 
Törekvés—Hungária, FTC—Postás, 
B. Vasutas—özd és Cs. MOVE— 
Szentlörincl AC. Az MLSz minisz
teri biztosa pénteken este maga fog 
ítélkezni ezekben az ügyekben. 
Amint hírlik, jelentős intézkedések 
várhatók ezekben az ügyekben. Az 
MLSz miniszteri biztosa megelége
déssel állapította meg, hogy szigorú 
intézkedései nyomán a kiállítások 
az NB és az NEB mérkőzésein je
lentősen csökkentek. A közönség 
izgága részének megfékezése éppen 
annak a résznek érdekében történik, 
amely az új rendszer óta újra visz- 
szatért kedvelt sportjához, amelyet 
azonban könnyen elriaszthat egye
seknek ilyen bántó és a sportszerű
ség előírásaival össze nem egyez
tethető viselkedése.

Ar. egyleti fegyelmi bizottság által 
elitéit Kassai AC-játékosok ügyében az 
MLSz tndomásul vette az egylet rendkí
vüli köagyűMtc állal mérsékelt bünte
téseket. Énnek folytán Polecskó. Drab, 
Takács és Tóth vasárnap már újra 
játszhat.

Kecskemét levente •atballbajnokságát 
16 csapat részvételével a jövő héten ren
dezi meg a KAC.

Pünkösd hétfőjén a Törekvés és a 
PVSK játszik Pécsett.

Kassán — az árvízkárosultak javára — 
a Premontrei tanárok és a Polgáriiskolai 
tanárok egyfélidős mérkőzést játszottak. 
Az eredmény 3:3 volt.

A BLASz csapata pünkösd két napján 
KÖbölkitlon szerepel. A  válogatott csa
pat tagjai ma. csütörtökön. este fél T 
órakor felfüggesztés terhe alatt tartoz
nak a szövetségben megjelenni. Gude- 
nus br. szövetségi kapitány pót!óláig ki
rendelte még Saroveizky (Vasas) és 
WaW ingcr FTC játékosokat. Ezek szin
tén rószfveszn-ek a portyán. ők is — 
természetesen tartoznak a szövetségben 
megjelenni.

LEG Ú JA B B !
VÍVÁS

Rerrsch BEAC nyerte
az 1939—40. évi főiskolai párbajtőr ba j
nokká,got 6 győzelemmel. Ugyanúgy liat 
győzelmet szerzett Berzsenyi BEAC is. 
A  döntésért folyó küzdőimet 3:l-re 
nverte Rerrieb. 3. Hitler BEAC 5 gy„
4.‘ Csáky LASE I. 4 gy. 2 k. t., 5. Kará
csonyi LASE I. 4 gy. 4 k. t., 6. Ko
vács BEAC 2 gy.. 7. Nedeezky BEAC 
1 gy., 8. Bartos BEAC 0 gy.

ÖKÖLVÍVÁS
Salgótarjánban szombaton este a SSE 

meghívásos ökölvívó- és birköKóversenyt 
rendez.

MEGLESZ A MAGVAK—ROMÁN
ökölvívómórkőzés. A  romin ökölvívó 
sző vétség levelet írt & MÖSz-nek _s eb
ben közölte, hogy 'csapatát feltétlenül 
elküldi Budapestre. A  MOSz-től nyert 
értesüléseink szerint a mérkőzés májas 
lS-án. _ vagy 19-én kerül sorfa, minden 
valószínűség szerint a Városi Színház
ban. A  román szövetség közölte* váloga
tóit csapatának az összeállítását is. Ez 
a következő: Chlrlac. Radon, Gáspár,
Pona, Jelesneac, Andreiev, Meséül, 
Lungu, A csapat három kísérővel érke
zik Budapestre.

ATLÉTIKA
SZEREZZÉK BE A BAJTTAM LAKAT 

AZ EGYESÜLETEK —
erre h ívja  fel a MASz a pályákat. A 
magyar cég  által készített rajttámlák a 
legújabb megoldásban már igen használ
hatók és  tartósnak is ígérkeznek. Nem
sokára már ilyen raj támlákkal rendezik 
meg a versenyekét*

A MAC 4xt5ö©«as váltója
m é g 1 a  b e r l in i  v e r s e n y  e lő tt  
szerelne világcsúcsot javítani

Hírt adtunk róla, hoery június 9-én a 
berlini olimpiai stadionban nagy nemzet
közi versenyt rendez az „ISTA F“ . Szabó 
Miklóson kívül a 4x1500-as magyar válo
gatott váltónkat is meghívták, hogy a 
világcsúcs megdöntés! kísérletnél ellen
fele leeryen a német válogatottnak.

A két nemzet kiváló váltóinak találko
zása máris nagy érdeklődést váltott ki 
atlétáink körében. Megindultak a talál
gatások: le tudja-e győzni a magyar 
váltó a német váltót?

Szabó Miklósnak ez a véleménye a ber
lini versenyről:

— JLlítom. hogy ha komolyan felkészü
lünk. akkor nem esélytelen a maavar 
váltó a berlini találkozón.

— Kikből állna a magyar válogatott?
— Három hely máris betöltöttnek lát

szik. Iolói. Híres és Szabó minden való
szín^ sé a szerint innia lesz a. ma nyár vál
tónak. A negeydik helyre Aaradi és Far
kas a Icaesélvesebb válva zó. V - rsze nem 
szabad megfeledkezni Harsán viról. Iste
nesről. Csapiárról és Vörösről sem.

— Müven szereplést vár a magyar vál
tótól?

— Erre a kérdésre határozott választ 
adni nem tudok. De ha a múlt évi ered

ményeket és az idei rendszeres előkészü
leteket veszem alapul, feltétlenül tud a 
válogatottunk jóval a, jelenleg fennálló 
világcsúcson (15:51.8) belül futni. Biz
tosra veszem« hogy Inlói és én júniusra 
B:5í-es formában leszünk és a váltónk má
sik két tarria is fon tudni 3:57-et.

— Le tudjuk-e győzni a németeket?
— A németek váltója olyan erős. hogy 

a papírforma szerint győzniük kell. 
Kainál (múltéin legjobb eredménye 
3:50 2). Jákob (3:52), Mehlhose (3:52.4). 
Schaumburn (3:53.8) félelmetesen erős 
együttes. Ennek ellenére. ha a mi válo
gatottunk együttes munkával komolyan 
felkészülne, nem volna reménytelen a 
helyzet. De ehhez naponkénti komoly 
munkára van szükség.

— Végül elárulhatom. hogy a világ
csúcskísérlettel kapcsolatban a MAC,-bán 
egy érdekes terv merült fel. Arról be
szélgettünk. hogy még a. berlini út előtt 
próbálkozzon meg a MAC klubváltója a 
4x1500-as világcsúcs megdöntésével. Re
mélem. hogy tervünket rövidesen tett is 
fogja követni. Szeretnék úgy elindulni 
Berlinbe, hogy a mi világ csúcseredmé
nyünk ellen folyna az ostrom az olim
piai stadionban.

Balszem e v ilágát elvesztette/
ősszel lékelni fogják a koponyáiét/ 
de addig még szeretné m egjavítani 
a kalapácsvető  világcsúcsot 
Veirilö/ cs sziklarobbanfó

Az utóbbi hónapokban Helsinkiben még 
nagyító üveggel sem tehetett volna atlé
tát tálélni a sportpályákon. Minden fegy- 
verbírő férfi katona volt. íg y  aztán ala
posan elcsodálkoztam, amikor az állat
kerti pálya mellett haladva, megpillan
tottam a levegőben egy magasan repülő 
kalapács csillogó golyóját. Közelebb 
menve, hamarosan megállapítottam, hogy 
Veirila, <0‘CallagIian és Ebiek után a ka- 
iapácsvető ranglista harmadik helyezettje 
repíti az acélgolyót. Körülötte néhány is
meretlen szintén próbálkozik, de dobá
saik vagy 20—25 méterrel rövídebbek.

Nagyon boldog vagyok, hogy végre egy 
válogatott atlétát látok. A szabadságolá
sok lassan folynak, az északeuröpai zűr
zavar nem nagyon kedvez a békés^por- 
tolásnak. íg y  hát sietve nyakoncRpem 
Veirilat és ismeretségünkre hivatkozva, 
interjút kérek tőle a Nemzeti Sport szá
mára.

— Láttam, milyen nagyokat hajigái. 
Hogyan történhet az, hogy már ennyire 
előrehaladt az edzésben?
.  — Betegségem az oka az egésznek. Ez 
év elején ugyanis kelcvény támadt a 
szemüregem felett és pár hónapra kór
házba utalt a katona-orvos. Azelőtt én is 
bent voltam a katonaságnál, de a frontra 
nem vittek ki, mert gyermekkoromban 
munkaközben elvesztettem a balszemem 
világát. Egy acélszilánk íúródbtt belé.

Veeriia balszemén első pillanatra ugyan 
senki sem lát semmi különöset, csak ha 
jobban figyelem, akkor veszem észre, 
hogy a színe némileg különbözik a jobbé
tól.

— És most már teljesen egészséges?
— Még járok kezelésre és az orvos nem 

tudja biztosan, hogy el fog-e múlni a ke- 
levény. Ha nem múlik, ősszel megoperál
nak. koponyalékelést végeznek rajtam. 
Most mindenesetre olyan stádiumban van, 
hogy az orvos szerint nyugodtan edzhe- 
tek.

— Mesélje el, hogyan tanult meg kala
pácsot vetni?

— Kalapácsvetéssel mindössze négy éve 
foglalkozom. Azelőtt, gyermekkoromban 
minden sportággal foglalkoztam, futottam, 
ngrott-am, dobáltam, de komoly eredményt 
egyikben sem értem el. 1939-ben, 22 éves 
koromban azután megnősültem. Végleg el
búcsúztam a sportolástól, csak néha-néha 
néztem meg egy-cgy atlétikai versenyt, 
íg y  tartott ez 1936-ig.

-— 1936-ban új lakásba költöztünk és egy 
házba kerültem Eampinennel, a volt finn 
diszkoszvetíj bajnokkal, ö  csábított cl, 
hogv menjünk ki az állatkerti irályára. Én 
28 éves voltam, ő is megette versenyzői 
kenyere javát, Dobálhattunk súlyt, disz
koszt, gerelyt és lassankint mindennapos 
vendég lettem a pályán. Egyszer aztán 
Lampinen azt mondta:

— Látom, súlylökő. vagy diszkoszvető 
nem lesz belőled. Próbáljuk meg, hátha 
többet kereshetsz a száz kilóddal kala
pácsvetésben 1

— Megpróbáltam, de alig tndtam húsz 
méternél nagyobbat dobni. Nem csügged
tem és néhány hét alatt elértem a 30 
métert. Tgen nagy volt az örömöm, amikor 
1936 őszén, mint a munkássportszövetség 
tagja, 39.14-et dobtam első versenyemen. 
A következő évben tíz métert javultam. 
Ekkor még két forgással dobtam a kala
pácsot. Csak 1938-ban tértem át a három- 
forgásos stílusra, amit a legjobb  néme
tek is használnak. Ebben az évben már 
53.76-ra javítottam a munkáscsúcsot. Ez 
persze nem ment olyan simán, mint 
ahogy most itt elmondom. Sokszor órák 
hosszat clnézegettem, hogy dobnak a leg
jobb kalapácsvetők és bírálgattam, fon
tolgattam, az egyes mozdulatokat. Otthon 
halomra gyűjtöttem a legjobb külföldi 
kalapácsvetök képeit és összehasonlítot
tam a látottakkal. Abban az időben senki 
sem foglalkozott velem. Amit tanultam, 
azt magamtól tanultain. Tavaly átléptem 
á polgári szövetségbe és akkor már sok
kal több segítségben volt részem. A svéd 
viadalra kellett felkészülnöm. Fel is 
készültem alaposan. Naponta halálra 
dobáltam magam és a versenyen csak 
54.28-at tudtam dobni. Aztán elmentünk 
Malmöbe. öt nap volt közben, azalatt jó 
formán csak pihentem. Azt hittem, nem 
fog menni. A verseny előtt nagy hőség 
volt, aztán kiadós zápor biítötte le a 
levegőt. A dobópálya kitűnő volt. Ez 
nekem, aki gumitalpú rinöben dobok, 
nagyon fontos. Már az 55-ös próbadobá
sok után megszállt valami biztonság
érzés. A versenyen 56 méteren felül volt 
az első* dobásom, másik 57. a harmadik 
csak 33 rm-rel volt kevesebb 59 méternél. 
A további három 57, 56, 55 veit. Tehát 
nem lehetett szó kicsúszott dobásról,

-  Pedig Itthon1 Finnországban sokan 
gondolták ezt. mert.itt nem tudtak elérni 
58 méteren felüli eredményt.

-  Ennek is megvan az oka) A svíd is 
a finn kalan.écrve'ö helyek között ugyan
is ég és füld a különbség. Svédország
ban egyetlen szakértő utazik pályáról 
párjára ét rMidben tartja a  dobóUcly»-

két. Akárhol versenyez az ember Svéd
országban, a dobóhely mindenütt egy
forma. Ezzel szemben nálunk ahány ver
seny, annyiféle pálya. Az egyik agyagos, 
a másik salakos, a harmadik téglatörme
lékes és így tovább. A mai nagyszerű 
olimpiai stadionunk kalapácsvető helye a 
svédekéhez képest egyenesen kritikán 
aluli.

— Mi a véleménye Blask 59 méteres
világcsúcsáról 1

— Egyáltalán nem elérhetetlen valami. 
Őszintén szólva magam is pályázok rá. 
A  kórházaskodás nem vált káromra. 
Most már 53—54 métereket dobálok, ami 
jóval több, mint tavaly ilyenkori ered
ményem. Testsúlyom 106 kiló, közérzetem 
kitűnő. Az élelmiszerhiány egyelőre hi
degen hagy. Legalább 4—5 kilót le kell 
még adnom, hogy nagy formába jöjjek . 
Ma pedig fogyni általában könnyebb do
log, mint hízni. Csak egy bajom van: 
munkám nagyon nehéz. Sziklarobbantó 
vagyok. Ehhez hasonló izomkeményítő 
foglalkozás nem igen akad. Ahhoz jó  volt, 
hogy elegendő testi erőt szerezzek magam
nak, de amit én végzek naponta nyolc 
órán keresztül, az bizony nem embernek 
való. Munkaközben csak úgy szakad 
rólam az izzadtság. Válogatott viadalok 
előtt okvetlenül pihennem kell néhány 
napot, hogy izmaimat felpuhíthassam. 
Hej, pedig ha fel tudnám cserélni -ezt az 
átkozott mesterséget, még hallanának 
Vciriláröl! Hiszen még csak 32 éves va
gyok, még van vagy 15 évem hátra. Bez
zeg, másként van ez Németországban, 
ahol Blaskot ős Heint és a többieket 
szinte tenyerükön hordozzák az atlétika 
vezetői. Külön kaiapácsvetö edzőjük 
v a n .... Hol vagyunk nü öttől?

* — A több! finn kalapácsvetőről hal
lott-ó valamit?

— Hetno, az utánam következő, Kar
jaidban megsebesült a kezén és a lábán. 
Az orvosok «z t hiszik, hogy meg fog 
gyógyulni és niég versenyezhet. Párul és 
Rahlkainen mindenét elvesztette. Kar
jaiéban laktak és ez az oroszok kezébe 
került. Kahikalnen ezenfelül haálövést 
kapott. A ligha lesz kedvük szegények
nek versenyezni. Legjobban Tucino Vlr- 
tanen hősi halála rendített nieg. Én 
tanítottam kalapácsvetésre. 22 éves volt, 
erős, ügyes, értelmes, jóalakú. 51 métert 
dobott. IIol voltunk ml 22 éves korunk
ban ettől. Nagyon nagy dobó lett volna. 
De hát erről kár beszélni, csak elszomo
rodunk . . .

— Hallottam, hogy ősszel lesz f in n -  
magyar viadal. Nagyon szeretnék ám én 
is elmenni Magyarországra. Nem is tu
dom, miért -nem veszik fel a kalapács
vetést. a verseny számai közé. Emlék
szem, hogy tavaly Kemény már 47 mé
teren felül dobott kalapáccsal. Ez inár 
tisztes eredmény. Innen már lehet fe j
lődni. Annyi csinja-binja van a kala
pácsvetésnek, amit esek a közvetlen ta
nítás útján lehet elsajátítani, hogy már 
csak azért is érdemes lenne engem meg
hívni . . .  Merem állítani. Iiogv Magyar- 
ország a kalapácsvetés Igéretföldje. Eh
hez ugyanis elsősorban temperamen
tumra van szükség. És kell-e tempera- 
mentumosabb atléta a magyarnál?

Eddig tartott beszélgetősünk ée én 
megígér tóm Veirilánók: megírom, amit 
a magyar kalapácsvetök rét mondott.

Kulal Sándor

A BBTE—UTE TAROS VIADAL
időpontja még bizonytalan, csak ma je 
lentik be a szövetségben. Lehetséges, 
hogy a versenyt pünkösd hétfőjén ren
dezik meg. Végleges már a BEAC—Tö
rekvés mérkőzés (vasárnap délelőtt 10 
órakor a BEAC-pályán) és a TFSC—MTE 
—MOTE hármas viadal (vasárnap, dél
előtt 10 órakor az MTE-pályán). A MAC 
—BSzKRT viadalt szerdán, május 15-én 
tartják meg, az FTC—MAVAG.ot május 
19-éi: és valószínűleg ezen a napon lesz 
a MAFC—Postás mérkőzés is.

NEM LEHET MEGFELELŐ RUDAT 
KAPNI BUDAPESTEN,

mert bambuszban nincsen behozatal. A 
BEAC-nak nincsen jó  rúdja és ezért a 
82 kilós Bácsalmási, dr részére Zsuffka 
kölcsönözte egyik rúdját. Volt rúdugró 
csúcstulajdonosunk ugyanis el akar in
dulni a páros versenyen és néhány ed
zésre is szüksége van.

NÉMETH BÉLA KASSA MELLÉ 
UTAZOTT

néhány napi üdülésre. Németh, mint a 
téli szorgalmi verseny első helyezettje, 
ötnapi üdülést nyprt a szövetségtől a 
másik öt nappal pedig egyesülete lepte 
meg a mezei bajnokságban betegen is 
hősiesen küzdő távfűtőt. Rá is fér zz üdUlés,

Öreg e?nber
mm gyors ember?

Tanulságos beszámoló egy 
edzés-délutánról

Kétlipii Mnlócláis után tegnap vágre 
s-Z'ép időt kaptak az atléták. Voltak íö 
elegen az edzése ken.

A Sziget most különösen népes. A 
MAC atlétáin kívül idejárnak a „hazát* 
La ltok** (így nevezik a megfelelő pálya 
nélkül sínylődő kerettagokat) és _ a 
BBTE öltözőjének rendbehozataláig idő 
jár ki Sir dr, Kovács és Margó dr is.

Sir még imkébb csak izzasztó munkát 
végez. Panaszkodik:

— Katonáskodásom miatt semmi téli 
edzésem sincs. Felszedtem néhány kilót 
és most azt le kell adnom, mieló'tt for
máról beszélhetnék. Gyorsaságom van, 
de az izmaim olyan kötöttek, hogy nem 
merek erőlködni.

Kovács még bátrabb. Alapos bemcle* 
gítés után a rajttámlához vonul én 
Zsuffka, Minai és a kis ifjúsági Szakáts 
társaságában rajtgyakorlatokat végez. 
Néha egészen, jól jön el. Aztán futnak 
60 métert. Az emberek^ nem hisznek a. 
szemüknek: első az ifjúsági Szakáts 7.1 
alatt, aztán jó  félmétcrrel hátrább jön 
a nagy Kovács, újabb félmétérrel Mi
nai, azután Zsuffka. Mi van itt? Rövid 
szünet után 80 méter következik. Sza
ka ts kissé bennmarad, 60 méternél még 
sehol sincs, az utolsó húsz méteren azon
ban remekül jön és" együtt ér be Ko
váccsal. Minai fél méterrel hátrább, 
idő 9.4.

Kovács Kiéri a fejét csóválja:
— öreg ember — nem gyors em ber. . . 

Hej, boldogult köztisztviselő koromban 
jobban ment a futás. Akkor félnyolckor 
kezdtem gondolkozni rajta, hogy érde
mes-e felkelni. Most reggel hatkor már 
talpon vagyok. Nem mondom, kicsit töb
bet futhattam volna már eddig is, de 
más esztendőkben ennyi edzéssel már nem 
vertek meg az ifjúságiak. Hiába, öreg
szünk . . •

— Nem olyan veszélyes, — jegyzi meg 
Farkas Mátyás. — Az ifik két hét aiatt 
formába jönnek, nektek már több munka 
keil. He majd rohamosan jön a javulás.

Ezalatt Zsuffka rúdugrása, Gyuricza 
távolugrása, Józsa, Németh, Hácz cl t  
diszkoszvetése tereli el a figyelmet, majd 
lassan híre terjed, hogy ,,nagy”  1200-as 
futás készül. Először csak Iglói éa Far
kas páros futásáról van szó, azután ki
derül, hogy Szabó Miklós és Istenes dr 
is beszáll. Az ínyencek már alig várják* 
amikor Náci (ez Iglói) 10 pólókör (8 km) 
és benne tíz darab 100 méteres erősítés 
— mint bemelegítés — után visszajön a 
pályára és cipőváltás után rajthoz áll. 
Kiderül, hogy Farkas nem fut három 
kört, csak 400 után áll be. Iglói vezet 
remekül gurulva, a többiek már kezdet
ben nem veszik át iramát. 60.4 mp az! 
az első 400, aztán Farkas vezetésével 
2:02.4 a 800. Szabóék már 15 méterrel le
maradtak. 1000 méternél 2:34 Iglói ideje 
(Istenesé és Szabóé 2:39.4, Istenes itt fel., 
adja), az utolsó 200-on is erőltetés nélkül, 
lendületesen fut a kitűnő Náci. Ideje 
3:06. Szabóé 3:10.2.

Iglói örül:
— E gy cseppet sem fáradtam él, tud

tam volna három másodperccel jobbat. 
Pedig ma .még nem ültem egy percet 
sem és még nem. értem rá ebédelni. (Há
romnegyed 7 óra volt!) 3:55 most bisto* 
san menne 1500-ra.

Szabó sem szomorú:
— Nem akartam erősebben menüt. -Tu

lajdonképpen 3:12-re terveztem az idő* 
met. M egyek én még majd gyorsabban 
is.

. . . H ogy is mondta Kovács Kiéri? 
öreg emberi nem gyors ember. Nem, 
ha csak annyi edzése van, mint Kovács
nak, vagy ha olyan óvatosan edz, mint 
Szabó. í)e  ha úgy dolgozik, mint Iglói 
Mihály, akkor — úgy látszik — nera 
számít a kor . . „

Csütörtök, 1940 május t.

IFJÚSÁG
KiSOK-baJnokság

Kccslecinót: Kesjcsrenüi gimn.—Felső. 
Itcr. 2:1 (1:0). Vezette: Rozsnyay. A  Ke
gyesrendi g. ezzel a győzelmével minden 
bizonnyal megnyerte Kecskemét diákbaj* 
nokságát. Csak akkor veszítheti el, ha » 
Felsőker. az utolsó mérkőzésen legalább 
12:0-ra veri a Kollégiumot. Ez pedig 
képtelenségnek látszik. Góllövő: Sztraka 
(2), ill. Szántai (11-esből).

Debrecen: Ref. gimn.—-Hajdúszoboszlói 
ref. g. 0:0. Vezette; Pillér. Egyenlő erők 
nagy küzdelme. Az eredmény Igazságos.

KISOK ALSÓOSZTALYU MÉRKŐZÉSEK
Újpesti I- sz. polg.—Gyakorló fb. 2:1 

(1:1). KISOK-pálya II. Vezette: Ujváry
Antal. Az egységesebb csapat biztosan 
győzött. Góllövd: Németh B. és Ivlca
(11-esből), illetve Vitencz.

Pestszentlőrinci g.—Eötvös g. 1:0 (0:0). 
KISPK.pálya II. Vezette; Ujváry Antal. 
A győztes csapat óriási fölényben volt, 
de az Eötvös g. kiváló kapusa nagysze
rűen védett. Góllövő; Begyik (11-esből).

Kassa; Szlovák g — Állami g. 1:1 (1:0). 
vezette; Király. Jóiramú mérkőzés. Gól
lövő: IClimek, illetve Berki.

TOLGARIISKOLAI LABDARUGóBAJ- 
NOKSAG DÜNTÖMÉBKŐZÉSKI

Liget-u.—Váci-út 3:1 (2:0). Népliget 
Vezette: Várszegi. A ,,Liget’ ’ szünet után 
kissé könnyebben’ vette a játékot. Gól- 
lövő: Boda (2) és JSger, illetve Varjú.

Gyáli-út—Pannonia-u. 2:1 (1:1). Nép. 
liget. Vezette: Gulyás. A ..Gyáli" kemé
nyebben játszott. Góllövő; Sasgáti és Vi
rág, illetve Bánfalvi.

Egressy-út—Kórház-u. 1:0 (0:0). Nép
liget. Vezette: Gulyás. A „Kórház” végig 
jobb volt, de ellenfele szerencsével győ
zött. G óllövő: Kovács.

ÖTTUSA
Az öttusázók tavaszi komoly előkészü

leti munkájának befejezéséül a Honvéd*!, 
tiszti V ívó Club a bét végén öttusa rész- 
vcrsefijyt rendez, amely ez alkalommal, 
már négy sportág versenyéből áM. A lo-- 
vag’kís kivételével a többi négy számban 
— nárbajtörvívás, pisztolylövés, úszás éA 
futás — mévkőznek a legjobb magyar öt-; 
.tuKázők és a reményteljes utánpótlás 
fiataljai. ,

A verseny részletes sorrendje a követ
kező: Május 10-én, pénteken 17 lóritól 
párbaj!őrvívás a Honvédtiszli V ívó Club 
váciutcai víyótrrmőbon. Május 11-én, 
szombaton 9 órától pisztolylövés az üllői-; 
át.i Ludovika Akadént;a ]literén. Délufárj 
18 óra 40 perctől úszás a margitszigeti 
ryllr.tt versenyuszodában. 12-én, vasár
nap 9 órától torepfutús. később megható*;, 
rezardó helyen.

A versenyen előreláflintólag indul 9 
tiszt, b ét  akadémikus és 3 vagy 4 altiszt 
a jiríaaá csapa taltisitkírwö lek oláhok
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Lefeet vagy raera lehet 
v e r s e n y t  r e R d e i m i  ?
Gondolatok a 1CMMC 
nyíisfkosafia kSrill

Legutóbb részletesen foglalkoz
tunk a KMAC nyilatkozatával, mely 
az egyik autószaklap hasábjain je
lent meg. A nyilatkozat szerint a 
KMAC azért nem rendez versenyt, 
mert erre hatósági tilalom miatt nin
csen módja. A nyilatkozat ügyében 
írt cikkünkben részletesen rámutat
tunk arra, hogy a KMAC-nak ez az 
„álláspontja" enyhén szólva tévedé
sen alapul, mert a versenyrendezés
nek ma már komoly akadálya nin
csen.

A KMAC rosszul sikerült és a 
való tények fel nem ismerésén, vagy 
talán éppen felismerni nem akará
sán alapuló nyilatkozatára most ép
pen a hatóságok adják meg a vá
laszt. A napokban megjelent újabb 
motalkórendelet kapcsán ugyanis az 
összes lapok közölték a hivatalos 
hírt, amely szerint

az illetékes minisztérium meg
felelő igazolások után kiutalja a 
motorcsónak-versenyek céljaira 
igényelt iizemanyagmennyiséget. 

Amiből önként következik: ha ver
senyre adnak motalkót, akkor nyil
ván nincsen versenytilalom, mert ha 
tilalom volna, a minisztérium nem 
vállalná a tilalmazott sportesemé
nyek. támogatását soronkívüli üzem- 
anyagkintalással.

A KMAC valószínűleg arra az ál
láspontra fog helyezkedni, hogy más 
a vízi és más a „szárazföldi" motor- 
verseny. Hát ebben igaza is van, de 
annak a közegnek a légnemű volta, 
avagy cseppfolyós állaga, melyben 
a verseny lefolyik — aligha perdöntő 
jelentőségű és legfeljebb arra utal, 
hogy amíg a KMAC nem tette meg 
a szükséges lépéseket és a jutányos 
hallgatást választotta, addig a vizi- 
motoros sportunk irányítói igenis 
megmozgattak minden megmozgat- 
lustát.

Ml tudjuk a legjobban, hogy a ver
senyrendezés — az úgynevezett 
KMAC-módszcrek szerint — pénzbe 
kerül. A KMAC-nak viszont éppen 
a pénzből áll a legkisebb adag ren
delkezésére. Nyilván az anyagi ne
hézségek tartják vissza a KMAC-ot 
attól, hogy a porondra lépjen. Meg
értjük ezt, bár ez a megértésünk 
nem jelent egyúttal helyeslést. De 
ha már a KMAC-nak nincsen pénze, 
nem akar, vagy nem. tud áldozatot 
hozmi:

legalább ne akadályozza meg a mások sportolását és akarását.
És ezt úgy kezdje cl, hogy a nem is 
versenyt, de csupán kirándulást ren
dezni kívánók érdeklődő leveleit ne 
hagyja udvariatlan és a magyar 
motorsport-főhatósághoz, illetve an
nak tekintélyéhez egyáltalában nem 
illő módon megválaszolatlanul. Mert 
már két hónapja is elmúlt, hogy az 
ilyen értelmű ajánlott (!)  levélre 
hiába várják a választ azok, akik 
annak ellenére akarnak motorspor
tot csinálni, hogy: még kevesebb
pénzük van; mint a KMAC-nak.

Ke r é k p á r

Az egyesületi országúti 
bajnokság III. fordulója 
után a WMTK továbbra 
is nagy fölénnyel vezet
süu»t'íTM'rK  mint harmadosztályú egye
sei u u zdte. Lelkes, nagy nekifeszülés- 
w  Küzdött az utolsó sorban s most, 
óira m®v* megfeszített munka után az 
ez«ríJereke<Jto magát. A WMTK kor
máévá célirányosán érte el ezeket a 
taéhvILt '̂ ékPáísportban páratlan ered
nem íno Tömegeket dobott a harcb’u, 
vasfeo-ÍJ, tte ]ti a primadonnarenűszert.. 
m a ra fl-1™61 tartott és szerény tudott 
is Tsra., .^nagyobb sikereinek Idején 
is segítét,!így a WMTK.* anyagi javai 
sülét nőm t ~  melyekkel sok kisegye-

firdeke? hivalkodht.uk,
^  áUáSp0ntJa a twJ' 
nokolc len,!? “karunk minden áron baj- 
ahogy moZh,,.-cm . .fekszünk bele" -  
bajnokságot í ®"°fcrfs> — kógytömegsport maé!V/ílnk- Számunkra u 
cél. A többi Vfle?e °* *0vétlen igazi 
Nem akarjuk n l . másodrendű dolog, 
bajnokságot a rajtnál eldönlenima
fölényünkkel dönL j ' , nyomasztó
köndyen megtörténje,J'í!csik/lrm- s J0? 
noksúg a. követ£l« ' , 'W ' « haJ'nyílttá válik. fordulók során

Az egyesületek l«gba.£rvr,Ki
lőhiányról panaszkodik V ^ r
jött az országba ;— s 'ami <«»“  
legjobb minőségű. Rengeteg a g s i

kölosi kötelessége v o l n a . " • 
gyártásra is berendezkedjék ° »  t i ü í  
pársport csinált talajt, a' kerékpáros 
közlekedőinek szerte az országban nfú' 
tányoa teliét, hogy a gyárak ezt’ « h .  
milyen formában meghálálják.

A bajnokság állása a harmadik f or 
dúló után a következő:

T. osztály: 1. WMTK 770 p. 2. MPSf, 
644 p, 3. BSzKRT 4SS p. 4. FTC 393 p
5. Törekvés 348 p, 6. PSE 2S4 r, 
7. VilKK 224 p, 8. Tipográfia 159 
S. RESC 151 p, 10. Sólyom KK 79 p. v’

II. osztály: 1. KSzK K  138 P, 2. DKK 
SÍ P, 3. MVSC 74 p. 4. Főv. ICE 72 p. 
5 MOAE 3.4 p. 6. Székesfehérvári MÁV
T p\ 7_ KKK , 10 p, 8. Érsekujv&ri Levente 5 p.

Vtíékl bajnokság: 1 . Miskolci Vasutas 
* C«ffL iV,i 2í Székesfehérvári MÁV 32 p fiísckujvári Levente 5 p.

Ha; utolsó kö^ós 
edzés a Budapest-  
Bács—Budapest vsr- 
senf előtt

Szittya Rezső, az MKSz. szövetségi ka
pitánya ma utoljára szólítja nyeregbe 
azt a 12 főből álló válogatott keretet, 
mely vasárnap mint tizes mezőny áll 
rajthoz az ostmarki válogatott porfélhő- 
lovagtábor ellen, hogy a Budapest—Becs 
—Budapest terepen és pontosan 502 km.es 
távon egyéni és csapatversenyben össze
mérje erejét,

A magyar együttes és a magyar veze
tők nagy bizalommal néznek ez elé az 
összecsapás elé, annak ellenére, hogy a 
hazai legénység edzés- és versenyszegény, 
míg az ostmarkiak az idény kezdete óta 
öt komoly csatán jutottak már tül. Meg
vívták a Bécs körüli tornát, a Semmering- 
versenyt és három 200 km-en felüli távú 
mérkőzést, ezzel szemben mi a népligeti 
100 km-es idénynyitótól eltekintve, csak 
a Budapest—Szolnok—Budapest és a Bu
dapest—Veszprém—Budapest versenyben 
készülhettünk csupán. Súlyos veszteséget 
okozott az a körülmény is. hogy a múlt. 
vasárnapi 150 km.es tornát a szövetség 
az esőre való tekintettel elhalasztotta, s 
így kéthetes szünet után szállnak nye
regbe fiaink az ostmarki válogatott ellen. 
A bécsi csapat sok friss tehetséget állít 
sorompóba.' Ezek közül sokat csak eddigi 
eredményeik alapján ismerünk. Viszont: 
ez a csapat napról-napra , edz, összefor
rott, fegyelmezett, s nagyszerű csapat- 
szellemről tesz tanúságot.

A szövetségi kapitánynak tehát ugyan
csak elő kell vennie csapatát a mai edzé
sen, ha vasárnapig pótolni akarja az ed
dig mulasztottakat. A legénység — 
mint értesülünk — a solymári útszaka. 
szón végzi edzését, és különösen a húzó
dásokon tölt majd huzamosabb időt.

A Budapest—Bécs—Budapest verseny 
célja egyébként a Fogaskerekű vasút vég
állomása lesz, ahova a versenyzők dél
után —,i/„6 őrá között érkeznek.

JAVÍTJÁK a  m i l l e n á r i s t , — JÖVŐ 
KEDD ELŐTT NINCS EDZÉS

SJgy hét óta munkások lepték el a 
Millenárist. A zord tél alaposan bele- 
rágta magát a pálya betonfelületébe. Itt- 
ott valóságos szakadékok támadtak, any- 
nyira, hogy a ..teknőben” való verseny
zés komoly akadályokba ütközött. Vitéz 
Kiss pályaigazgató minden rendelkezésére 
álló eszköz megmozgatásával lehetővé 
tette, hogy a Millenáris beteg futófelüle
tét azonnal javítani kezdjék. Most láza
san dolgozik a csákány, fogynak a ce- 
raentzsákok és a homok. Huszonkilenc 
sebet kell behegeszteni. s így a munka 
nem fejeződik be a hét vége előtt. Szá
radnia is kell a nedves betónnak. s így 
előreláthatólag csak kedden nyit a pálya 
az edzések céljaira.

Május 19-én indul az idény. A verseny
zőknek alig marad idejük a sebtében való 
felkészülésre. Arról nem is beszélünk, 
hogy a közeljövőben1 repülőinknek már 
válogatott tornán kell résztvenniök.

SZABALYTALAN VOLT AZ ELHA
LASZTÁS! — MONDJA SZABÓ ÉS A 
TANÁCSÜLÉS ELE VISZI A VASÁRNAP 

ELMARADT VERSENY ÜGYÉT
— Teljesen érthetetlen' előttem — 

mondja munkatársunknak Szabó László, 
a PSE egyik vezetője —, hogy az 
MKSz mért halasztotta el a vasárnapi 
150 km-es Budapest—Gyöngyös—Budapest 
tornát. Egy héttel a Budapest—Bécs— 
Budapest verseny előtt égető szükségünk 
volt erre a rajtalkalomra, s annak elma
radását szabálytalannak és sportszerűt
lennek kell minősítenem.

— Az eső — így indokolta Szabó véle
ményét — nem ok verseny elhalasztására. 
Bajnoki futamokat tartottunk már zápor
ban és az egyik Magyar körverseny való 
ságos ég- és földindulás közben zajlott 
le. Miért nem fogják a Budapest—Bécs— 
Budapest versenyt sem elhalasztani, mert 
esetleg esni fog az eső. Nincs a világon 
egyébként sem olyan testület, mely idő
járási szeszélyektől tenné függővé, hogy 
lebonyolítson egy versenyt, vagy sem.

— De érméi is tovább megyek — foly
tatta Szabó —; a szövetség szabálytala
nul járt el akkor, midőn a versenyt 3—i 
jel énlévő tanácstag vagy intéző kérésére 
fújta le, — mert /ezzel megkárosította 
azokat az egyesületeket és azokat a ver 
senyzőket. amelyek és akik a rajtnál az 
eső ellenére is megjelentek és indulni 
akartak.

— A PSE, mint az OTT vándordíjá
nak védője, ott volt a rajtnál, el is in
dult, s így jogot formál a vándordíj 
idei védelmére is. Ezért az igazunkért 
harcolni fogunk — ha kell. túl a ta
nácsülés határozatán — az OTT előtt is !

FŐISKOLA
A BI£AC és a LASE versenyzőig indul 

nak a ma eldöntésre kerülő főiskolai 
párbajtőrbajnokságban. A bajnoki küz
delmet a BEAC vívótermében bonyolít
ják le 5 órai kezdettel.

KANASSY NEM MEGY AZ OLASZ 
PORTYÁRA

Szombaton1 este a magyar főiskolai vá
logatott vízilabdázó csapat az olasz diák
válogatottal játszik Génuában. A ma 
reggel útrakelő magyar válogatott csa^ 
pat egyik legkiválóbb erőssége. Kánássy. 
szabadságolási nehézségek miatt nem 
utazhat a csapattal. Kánássy kiválásával 
sajnos, nagyon megcsappant főiskolá
saink győzelmi esélye a félelmetes erős 
olasz válogatottal szemben.-

Lcngvüry Ákos dr szakosztályvezetővel 
a következő játékosok utaznak Genovába: 
Mezpy, Fábián, Tolnai, Hazai, Lengyel, 
Tarlós, Beér és Sórúoczi.

k o s á r l a b d a
Németh, a BSzKRT kiváló súly-atlétája

a III osztályú kosárdobó rangelso: L 
Németh BSzKRT 224. 2. Jávor BSzKRT 
159 3. Seres (2o2-es rserk.) 68, 4. Vadász 
PrSC 61, 8—6- Sáros: BEAC 60. 5—6.
Bánki r é s e  60, 7. Zay gróf BEAC 62.
A KS-KET-ATLÉTáK .NYERTÉK A III. 

OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁGOT 
1 BSzKRT III. YO 10 — 20 pont
2. BEAC III. W l  3 J4
3. FeSC II. 10 5 5 10

4 -5 . SzIHC II., $  | 7 «
4—5. 252-es cserit. II. 10 J 7 6

6. MTE 10 1 9 l
A FÉRFIBAJNOKSÁG

helyosztó mérkőzéseinek mai részletes 
műsora: Műegyetem: 6:10: n  • osztály: 
Gamma—MRTSE (vezeti: Jánoshazy és
Veikev). — 7 10: 252-es cserkészek II. 
SzTHC II. (Bácsalmási és Szamosi). 
*•10: IT. osztály: SzIHC I--V A C  II.
(Badacsonyi és Gáthy). — 9:10: BBTE II.
—BSzKRT IX. (Faku Koitay).

B IR K Ó ZÁ S
Rimaszombatban birkózórnér közéit v í

vott az RLE a Szolnoki MÁV csapa ta
vai . Ere diné nyék: Lógsúiy: Munkácsi Sz 
győz Sebők ellen, Weingrin K győz Szabó 
ellen, Violán B győz Kiás ellen. Pehely- 
súly: Kalocsay í .  Sz győz Hölik ellen. 
Futó B győz Szendrei ellen, Bagj. Sz 
nyer Anfcay ellen. Könnyűsúly: Komáromi 
Sz győz Lengyel ellen, Kalocsay Sz 
nyer Keresztes eden. \ ál tósúly: Pago
nyi Sz győz Lehatni ellen, Pogány R 
győz Fülöp ellen. Középsúly: Halász Sz

H A L H A T A T L A N  K E R IN G Ő
ÓRIÁSI SIR! 2. ÉTRE P IL IH ! Á T R IU M

győz Jankovics ellen. A  végeredmény 7:4 
a szolnokiak javára.

MOZI

Mas üasffaud, a stéget*
a  b o l g á r  M a r t i n o n  e l l e n

— A rendezőség közleménye — 
Tassan-lassan kicsi lesz a Városi 

Színház is: a profibirkózás annyira 
meghódította Budapestet, hogy a 
közönség minden este repedésig 
megtölti a színház nézőterét. A 
száz és száz kilón felüli óriások 
nemcsak bivalyerejüek, de —- tud
nak is! Birkózóversenyen még soha
sem látott fogásokban gyönyörköd
het a nemzetközi birkózóviadal kö
zönsége estéről estére. Ma, csütörtö
kön este igazi „csemege" várja a 
nézőket: Martinoff, a 130 kiiós bol

gár óriás a félelmetes Szenegál né
gerrel, .Ali ben Massa.ud-dal csap 
össze! Rengeni fog ma este a Vá
rosi Színház színpada! A  többi mér
kőzés: Váry Sándor magyar—Nino 
Equatore olasz világbajnok, Radu 
Lukács Erdély bajnoka—Vilo Búr 
felvidéki bajnok, Iván Petersen észt 
világbajnok—Orgoványi Ferenc ma
gyar, Walter Ottó magyar—Zamec- 
nilc Zágráb bajnoka, Németh Sán
dor magyar—Ssolcsánszky Nándor 
magyar. A  küzdelmek este fél 9-ltor 
kezdődnek.

TORNA
Az országos iornászbajnoksár. keretében

lebonyolításra kerülő országos zsinör- 
1 alxtahajnokságra üt csapat nevezett. Az. 
öt csapat: Bajai LE. Bajai tkp., FVSK, 
TFSIC és a védő BTC. Az ifjúsági fórfi.- 
bajnokságra is öt jelentkező akadt: a.
Bajai L/E két csapata, a Bajai tkp., a 
Budapesti gyak. g. és a BTO csapata. 
A  bajnoki versenyt vasárnap délelőtt ren
dezik meg Baján.

KÖZIÜL HÁROMSZÁZ TORNÁSZ
vesz részt a pünkösdkor Baján megren
dezésre kerülő országos férfi tornászbaj
nokságokon. Az egyét-i bajnokságban a 
legjobb magyar tornászok indulnak. A 
csapatversenyekre a következő- nevezések 
érkeztek be a. MOTESz-hez: T. osztály:
BBTE, BTE. FVSK, NTE. Postás, 
TFSC. VÁC, BTC. VII. LE ; II. osztály: 
BBTE TFSC. Budafoki LE; TU. Osztály: 
BfLE, VI. LE. Ganz TS. Kispesti AC, 
MAFC, MVSC. Pécsi AC. NTE, SzMTE, Szt. 
László LE (Szeged) TFSK. Testvériség, 
BTC, TFSC. II. LE, Komáromi FC, VII. 
LE. Bajai LE. A  bajnoki versenyt pün
kösdvasárnap bonyolítják le a patakutcai 
sporttelepen. Hétfőn ugyanott tartják az 
országos MOTESz-tomaünnepélyt-

ELOTAZTAK A  NÉMET TORNÁSZOK
A  német tornászválogntoü kedden jött 

vissza Budapestre a vidéki bemutatókról. 
Szerdán délelőtt a német tornászok még 
„szétnézlek” egy kicsit Budapesten, be
vásárlásokat végeztek, majd délben 1 
órakor a Keleti pályaudvarról vissza
utaztak Németországba. A német tora>ú®z- 
válogat-ott búcsúztatásán jelen volt a 
MOTESz elnökségének néhány tagja, a 
német követség képviselője, valamint c-gv 
sereg érdeklődő.

KÉZILABDA

Ü S Z A S
Hollandia—Belgium válogatott vízilab- 

dainérközés lesz június 21.-én. Uayanezen 
a napon a. két ország ifjúsági válogatott
ja  is összeméri erejét.

Waalberg visszavágott. A  holland v i
lágbajnok nő Ismét találkozóit Kupéi! 
Anni német bajnoknővel . és 200 méteres 
mellúszásban 2:50.4 nip-es eredménnyel 
győzött. Knpel-1 ideje 2:59.9 volt, német 
csúcseredmény. (A szombaton elért 2:56.3 
m-p-es idfi az uszoda kis néjieto Miatt' 
nem hitelesíthető.) A  régi némét csúcsot 
Gonegcr 3:00.4 mp-es idővel tartotta.

Jó eredmények voltok a legutóbbi am
szterdami versenyen. 100 rn hölgy gyo-s: 
1. Van Vein 1:07.1, 2. Van Belláik. V-. 
IOO m hölgy hát: 1. Kint 1:13.7, 2. Van 
Feggelen, 100 m. hölgy mell: 1. Styl
1:22.8.

Az olaszok augusztus közepén akarják 
megrendezni a négyes tornát. A  magyar 
szövetség későbbi időpontot javasol.

Átépítették az ózdi uszodát. A vízilabda 
bizottság az új medencét kerületi bajnoki 
mérkőzések lejátszására is alkalmasnak 
nyilvánította. A június 2-i uszodnavató 
ünnepélyre nz ózdiak Budapestről és 
Egérből várnak vendégeiket.

Augusztus 3-án és 4-én rendezik meg 
Pécsett az országos vidéki úszókongreaz- 
szust.

Kösztner Henrik, a MUE edzője eluta
zott Ljubljanába. A  kiváló edző clero- 
láthatólag öt hónapot tölt a ljubljanai 
egyesület körében.

Máris jó  formában van Laskovrskl, a
német élgárda tagja. 200 méteres gyorn- 
úswáevba-n 2:15.9, 400 m-e-n 5:03.5-ös ered
ményt ért el egy berlini versenyeai. El
indult a 100 méterep hátűszúsbán is és 
1 :10.6-08 kitűnő idővél győzött.

Nem szabad a belga liülgyúszóknak 
férfiakkal versenyezniük. Tudvalevő, 
liogv Hollandiában és Dániában a hülgy- 
úszók már több versenyt nyertek fér
fiak ellen. Most a belga űszőnők fordul
lak a Szöveilpéfchez,, hogy engedje meg 
a férfiak és Pék közös versenyzőnél, de 
a belga szövetség a kérést elutasította.

KISOK-VIZILABDAZÓ BAJNOKSÁG
Árpád g.—Zrínyi g. S:2 (0:2), Vezette; 

Bozsi. Árpád g.: Némétli v- Fölei,. Her- 
c.zég — Mamusiclj —- Szatmári, Csuvik, 
Gröger. — Zrínyi g . : Krausz —  -Plund- 
rich. Simon — Hlrka — Wagner, Ma- 
gyari, Homonai. Góldobó: Csuvik (2),
Mamualch, illetve Hirka és Wagner. Az 
Árpád g. csak igén nehezen talált ma
gára. A Zrínyi csapata tud fiatal erőkből 
állott. Az eredmény igazságos.

A KISOK-VIZ1LABDABAJNOKSAG 
MAI MŰSORA:

4 óra: Kegyesrenüi g.—Mátyás g. Vé
rét: : Zsíngor. — 4.25: Rákóczi ík.—
Elektromos szakiskola. Vezeti: Varga.

E G Y E S Ü L E T I H ÍR E K
A húszéves Ferencvárosi SE most tar

totta közgyűlését. Elnök; Nagy II. Ist
ván dr.. ftgyv. elnök: Fleiecliinánn
László, társelnök: Paplanos F., Szent
pélery J „ Gnrtner S. Pénztáros: Szabó 
,L, Simon S. Titkár: Nag7  L., Wcrncr F. 
Intéző: Tínff Mihály.

A BSzKRT SE ma délután 5 órakor 
tartja rondés évi közgyűlését az egye
sület eportatoai tornatermében.

Összeállította a németek ellem készülő 
női kézit abdaceapat. szőkébb válogatott 
keretét IJ.iváry Ferenc szövetségi kapi
tány. A  következő játékosok kerüllek be: 
Moim-á-r WMTK, B. Kis-s, Zsámboki, Kiso 
ki. (M. Posztó), Kiss T)., Uegdánszky (e. 
k). Fazekas, Rudira, Kapitány (Goldber- 
ger SE), Vörös (Kis-lex), Horváth 
MPSG, Zubck (Koszorú Bruet) és Kövér 
(Koszorú X III.).

— Ez a 13-as keret most már együtt 
fog dolgozni a német—magyarig — nyi 
latkozik Ujváry Ferone. — A felsorolta
kon kívül Sonnenfeldet JIPSC — ba 1el- 
jesen felgvó-gyul — és Óvárit is fi,gyo- 
letnbc fogom venni válogatáskor.

A női keret legközelebbi edzése jövő 
kedden, 14-én délután fél 6 órakor lesz 
a Budafoki-úti Goldberger SE-sporttolé 
pen.

Az MTE női csapat risszalé-i>ett a vitéz 
Pál Imre-Vándordíj további mérkőzései 
töl.

A NAGY ESŐ MIATT ELMARADT
a levente kézilabdabajnokság néhány 
mérkőzése. A  vasárnap lejátszott for
duló eredménye; 3. korcsoport: BLF. V. 
BLE XT. 16:4 (6:3), BLE X 1V .-B L E  VT, 
13:4 (7:3), BLE X .-B L E  XTTT. 14:1 (7:0)
— 2. korcsoport: BLE X IV .—BLE VI. 
5:2 (3:0). BLE IV .-B L E  XII. 18:4 (7:4)
— 1. korcsoport: BLE X IV .—BLE VI. 
3:2 (2:1), BLE IV .-B L E  XIV. 11:5 (5:2)

A  KÉZILABDABAJNOKSÁG ÁLLASA 
IT. osztályú férfibajnokság:

L WMTK 33 1 2 — 161:34 24
2. BTK
3. Wacfccr
4. MPSC 

; 5. Ivlstex
6. Széchenyi
7. KAOE
8. Hungária*
* Visszalépett.

13 9 1 3 67:39 19 
12 8 — 4 71:43 16 
12 8 _  4 61:51 16 
32 5 1 6 68:55 31 
11 4 — 7 47:76 8 
11 1 3 9 12:59 3
14 — 1 13 17:47 1

A SZÁGULDÓ FANTOM 
TEXAS II. rész.

S A V O Y P A T R T A

Caslmo, Cífif, O m nia: 
P k u m  L Á N Y O K

Erkölcsrajz — filmen. Ennek a 
műfajnak voltak ,és ma Is vannak 
leküzdhetetlen nehézségei, de min
dig volt és ma is van közönsége.

Francia regényből ■—- francia 
film. Marcel Prevost a „Demivier- 
ges“ című regényében (amelyből a 
film készült), a nagyon is szabad- 
szellemű fiatal leányt tette tanul
mány tárgyává, azt a fiatal leányt, 
akit a kozmopolita-erkölcsök meg- 
rontottak. A XX. század hajnalán...

A film tehát bizonyos tekintetben 
történelmi vonatkozású.

*
A főszereplők közül nálunk egye

dül Marié Bellt ismeri a mozi közön
ség. Már több filmben láttuk, külö
nösen a „Táncrend'‘-ben volt sike
re. Gaby Morlayhoz hasonló színész
nő, még a megjelenésükben is sok 
a hasonlatosság.

A többi szerepet a Comedie Fran- 
caise tagjai játsszák. Egyformán 
kitűnő színészek, ha nem is egyfős 
mán alkalmasak filmre.

C o rso :
c s a s z á r v a d As z

1931-ben játszották először Buda
pesten Luis Trenkernek ezt az iz
galmas háborús filmjét. Ma talán 
még izgalmasabb hatású, mint 9 
évvel előbb volt.

Mert akkor csak a világháborúra 
emlékeztetett, most véresen idősze
rűnek érezzük a havas hegyóriások 
között folyó titánt küzdelmet.

A  sírohamok páratlanul szépek. 
Ma már Trenker sem tud így sízni.

Luis Trenker természetes,, erőtel
jes férfiassága, Lissi Ama egysze
rűsége, Luigi Bementi és Claus 
Claussen keménysége ma is éppen 
úgy megragadja a nézőt, mint ami
kor a film készült. A  „ császárva- 
dász“  technikájának sem ártott 
meg az idő múlása. Mindenképpen 
jó ötlet volt tehát a felújítás.

Érdekes az is, hogy ezt a Tren- 
fcer-filmet egy berlini francia film
gyártó cég, a Vandal—Delac Ton- 
filmproduktíons készítette.

TEKÉZÉS
VASARNAP ÍS HÉTFŐ: BAJNOKSÁG
A Magyar Telező Szövetség május 12— 

13-á-n rendezi Magyarór-szúsr ezóvi orszá
gos egyéni tokébajnokeúgúl. A  viadalra 
104 nevezés érkezeit. A . versenyzők 200 
dobós teljesítenek. (100 dobást telibe és 
100 dobást tarolással.)

Az- I. osztályú versenyzőik a. Baross-!éri, 
a. II. oszt. a. BSzKRT, a ITT. osztály a 
Kislex pestszentlőrinci versenypályáin 
dobniuk.

A  versenyek mindkét napon reggel 8 
órakor kezdődnek és egész napon át tár
tának. A  bajnoki verseny egyben az 
ütolpó válogató verceny is a május 2C-ún 
Leipzigbe® .rendezendő német—in agyar
országok közötti válogatott mérkőzésre.

A  LEGUTÓBB MEGTARTOTT MÉRKŐ
ZÉSEK EREDMÉNYEI:

Bajnoki
Nyolcas esn-pat IT. osztály. Vízművel;— 

PATT, 2704—2666. Legjobb dobók: Szol- 
otónyl 370, Somfai 353. Hu bér 352, Miih- 
ring 348, illetve' Horváth 371, Hoffmaun 
364, Poledovits 343, Abe! 331 fa.

Nemzetközi:
Előre—úbeesei SC 6354—5740. A Baross- 

téri pályán 655 fával győz a magyar baj
nok a jugoszláv bajnokcsapat elten. Leg
jobb dobók: Mclczer 836, Kalmár 830.
Staff 824, Kovács Emil 794. illetve Balog 
769, Köb rabéi 743, Kisutcai 729, Vécsey 
710 fa.

Corvin Kupa
Ganz—Ceglédi MOVE 2834-2785. A Ganz 

csapata 49 fával győzött! Cegléden a 100 
d-ohftsós tarolás eredménye: Poor P, 199, 
Ozorái 210, Portit 213, Poor J. 266 (S88), 
liléivé Etédi 198, Tóth 205, Lédéczi 194, 
Bujdosó 196 (793). Budapesten a 160 téli 
dobás eredménye; Dósa 503, ‘ Dcákv 468, 
Ozebór 508. fielirivampl 467 (1946), illetve 
Szűcs 533, Tóth I). 436. Gyér 481, Csőké 
492 (1992) fa. Az összesített eredmény sze
rint s tárolásban 95 fával gvő?„ a teli
ben 16 fával vészit, végeredményben 49 
fával győz ti Ganz csapata.

BSzKRT B)—Eötvös SÖ "114—29̂ 8. Er 
esik a 160 dóháscM tarolás eredménye 
Szécsóny 237. Sköff 281, Juhász 220, To- 
menü 225 (913), illetve Putz 199, Kartzt 
196, Link 201, Mojzák 195 (79!) fa. Buda 
pestéi) a 100 lelt dobás eredménye: Gs 
Tóth 539, Nagy II . J . 550, Varga VI. .1 
544, Murár 568 (2201), illetve Kzekl-i 517, 
Kmetty 530, Juhász 551, Mnueha 549 
(2147) fa. Az összesített eredmény sze
rint 176 fával győz r. BSzKRT B). A 
tarol-iisban 122, a teliben 54 fával.

ITalter-serleg:
Közt. Szöv,—Polgári B ) 458-409, Köb

K.-nz. B )-D II 428 -426. Fölflhíetl- Vízmű 
vek 462—461, Földhitel—Első Magyar 445 
—?66 fa.

VÍVÁS
A BSE Liber Eudre-vánderdíjas össze

tett vívóve pernyének első részét a tőr
vívást, kedden este bonyolította le a Vas- 
utcai kereskedelmi tornatermében. Az 
elömérkőzések során három csoportba ti 
csoporton ként 5, illetve 6 versenyző küz
dött a döntőbe,futósért, amelynek ered
ményű a következő: 1. Ványi BSE 7 győ
zelem, 2. Posta BSE 6 gy., 3. Berti Elek- 
Ircmos 6 gy., 4. Topereze'p MISE 4 így.,
5. Dnboezi BSE 4 gy., 6. Bábuig BSE 4 
gy., 7. Fülttp BSE 3 gy., 8. Tihanyi BSE 
2 gy.. 9. Walter Elektromos 9 győzőiéin. 
Az összetett verseny második részét, a 
kardvívást pünküesdkor rendezik.

A  R Á D IÓ  M Ű S O R A :
Csütörtök, május 9.

Budapest I . (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torma. — 7: Hírek. Hanglemezek. —
10: Hírek. — 10.20: Szemere György el
beszéléseiből. — 10.45: Trónról a kolos
torba. Irta: Vértes József. — 12.10:
Hanglemezek. — Közben: Hí.-ck. — 13,30: 
A rádió szalonzenekara. — 14.30: Hírek.
— 16.15: Ruszin félóra. — 16.45: Hírek.
— 17: Hírek Szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: A nemzet lelke az anyák gondja.
Vitéz Somogy vár y Gyula előadása. — 
17.45: Lakatos Vitico és Lakatos Gyula 
cigányzenekara muzsikál. — Közben: 
Üzenet az édesanyáknak. Gyermekben 
üzenet. — 18.45: Szőlészeti és borászati 
időszerű tanácsadó. — 19,15: Hírek. — 
19.25: Sihubcrt négykezes zottgoramfivei, 
Irta: Kőéit Lajos dr. Felolvasás. KÖBte- 
műküdik Vásárhelyi Magija és flzegedi 
Ernő (zongora). C-dur szonáta (Grund 
duó) op. 340. — 20; Hogyan kezdték? Em
lékezés híres ko-rtársainkra. Schöpítin 
Alndúr plőadása. — 20.25: Az orfeumtól 
a  hangosfilmig. (Az 1940 március 2i-i 
adás megismétlése hangfelvételről. 
23.49: Hírek. — 22.10: Budapsii Hangver
seny Zenekar. Vezényel: Rájier Lajos. 1. 
Pb. E. Búéit: D-dur szimfónia. 2. Mozart: 
Kis éji zene. szerenád. 3. Schubert: Rosa- 
mund, nyitány és ba.lettzene. — 
23: Hírek német, olas*. angol,
francia és eszperantó nyelvén. — 23.28: 
Sárközt Gvnla cigányzenekara muzsikál, 
Orbán Sándor én-ofcti. — 00.05: Hírek.

Budapest TI. (834.5 ml: 16.13: Fümda- 
lok és jazz-szúmok hántflcmezről. — 38.15: 
Angol nyelvoktatás. J. W. Thompson elő
adása. — 18.45.* K. Wak-ots Margit éne
kelj zongoTakísérettel. — 20: Hírek. — 
20.25: Utazás egy középkori városba.
Búfizi László dr elóadiísa. — 20,55: Peíri 
Endre és B. Fehér Miklós zongora-hego- 
du szoráfákat játszik.

Kassa (259.1 ni): n.05: Szlovák elő
adás. — 11.20: Szlovák népdalok és csár
dások hanglemezről. — 11.40: Hírek ma
gyar és szlovák nyelven, műsorismerte
tés. — 15.25: Hanglemezek,

Mai jelentősebb külföldi müsOrrészek:
7.20 ó: Bukarest; Híres énekesek leme

zei.
8 ó: Bukarest: 'Filharmonikusok.
8 ö; _D. Sender: Májusi est.
8.45 ó: Szófia; Szimfonikus itzra.
t ó : Róma I.; FühsmmHifcmwfc,
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GYEPLABDA
A német válo'jntott csapat szombaton 

délután érkezik a Keleti pályaudvaron.
Az FTC és a PhHSE szombaton barát

ságos mérkőzést, vív a Forinyak-utcai 
pályán.

Ma délután tartja utolsó edzését a vá
logatott keret. Utána a válogatott csa
pat, amelyet a szövetségi kapitány a 
helyszínen fog kihirdetni, edző-mérkőzést 
játszik' a keret többi játékosával. Az 
edzés színhelye a margitszigeti pálya.

MÉG CSAK ÖT HELY BIZTOS
fe válogatott- csapatban, A hátvédpár: 
Bácskai és Lifka I., a két szélső fedezőt: 
Sztoics és Mikló-s F. és a jobb összekötő: 
Háray helye nem vitás. De a többi! . . . 
Különösen nehezen talál a szövetségi ka
pitány kapust és támadó-sort. Felvetődött 
az a gondolat, hogy Csák dr lesz a ka 
pus. Csák dr azonban már több mint 
egy éve nem játszott bajnoki mérkőzésen 
és kérdés, hogy vállal ja-e a játékot, és 
hogy milyen formában van. A  kozépfe- 
deaet vagy Margó dr. vagy Konoróth dr 
Ica/.. Ha az utóbbi, akkor Margó dr ját
szik középesatárt. A csatársor többi tag
ja  felől csak az edzésen dönt Révay gróf 
-szövetségi kapitány.

A  M O ZIK  M Ű S O R A :
Pünkösdhétfőn vasárnapi kezdések!

^RÖVIDÍTÉSEK: Sz = szombat, V «  vasár
nap, n = 1U9 f — h = V*

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
Í6, f8, fio. Sz. V.: fá-kor is. Halhatatlan 
keringő. (Hörbigcr.)
CASINO. -Eskü-ót 1. T.: 3S3-102. f6, f8, flO. 
Sz. V .: í‘4-kor in. Párisi lányok. (Marié 
Bell.)
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111-140. 
M, hé, lil0. Sz. V.: li4-kor is. Párisi
lányok. (Marié Bell.)
CÓiiSO. Váci-utca 9. Telefon? 182-818. 
íé, i’8, fio. Sz. V.: fi-kor is. Louis.Tren- 
ker: A császár vadász.

PÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
<Dunne, Grant.) 5-ik béli 

yOHUM Kossuth Lajos-u. 18. T : 189-543. 
nő, f8, hlO. Sz. V.: n4-kor is. Hulló 
csillagok. (Jouvct, Francén.) 2-ik hét! 

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T .: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Fox- 
Metro-Ufa és rajzos híradó. Firenze ta- 
Yafiszal. Walt Di-sney-filni.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130-125. 5. rv8. 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Párisi lányok. 
(Marié Bell.)
HA D l US. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
ÍA h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. örökké 
(Meri© Óboron.) 3-ik hét!

ROYAL APOLLO Erzsébot-körút 45. T : 
222002. nő. fS, hlO. Sz. V.: 4, 6. 8. 10. 
Oz. a fcsödák csodája. (Judy Garland.) 
8-ik bél!
SCALA. Teréz-krt GO. T .: 114-411. n6, f8,
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Fekete éjszakák. 
(Charles Laughton). 2-ik hét!
URÁNIA. Ráköczi-út 21. T.: 145-046. 5, n8, 
flO, Sz. V.: h3-kor is. Naciotte. (Jcnny 

Jugo.) V. d. és 13-án d. e. 11: Cstasorban.
Utánjátszó mozik

BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
fi, f6, f8, fio. Sz. V.: f2-kor iő. Jesse 
James, a nép bálványa.
CAPITOL. Baross-tér 32 T .: 134-337
3. n6, £8, hlO. V. 11-kor és 1-kor is. 
Halálos tavasz. 10-Lk hét!
CORVIN üllői-út 40. T : 139-888. f4, f6, 
f8, flö. V.: f2-kor is. Jöjjön els-e j ín. 
ELIT. Szent István-körűt 16. T.: 114-502. 
A* 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Jöjjön elsején. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T. ? 142.455. 
fi, f6. Í8, flO. V.: f2-kor is. Jöjjön else
jén. V. d. e. f i i :  A Heardy-fiút szeretik 
a  lányok. 13-án d. c. 11: Tehetséges
család
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Fűszer és csemege. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994 . 4, 6, 8. 
10. V .: 2-kor is. Vén lány.
PALACK Erzsébet-körút S. T : 221-222. 11, 
2, 4. 6, 8, 10. Erdélyi kastély.
SAVOY, Üllői-út 4. T .: 146040. 14. 16. 18, 
110. V .: 12-kor is. Texas II. rész. V. d. c. 
f i i :  G óra az élet.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
Í4, 16, f8, 110. V.: f2-kor is. Jöjjön el
sején.
STÚDIÓ Akácía-utca 4. T : 140-840. 11, 2,
4, 6, 8, 10. Egyetlen éjszaka, i-ik  hét!

Továbbjátszó mozilt
A l k o t á s  Gömbös-u. 11. t .-. 355374. n4,
níl, n8, n10. V.: n2-kor i«. Broadway
Kterenád. V. d. e. 11: Pusztai kit'ály- 
kisíiewzony. 13-áu (1. e. 11: A  csillagos
lobogóért. __
IíELVAROS! Irányi-utca 21. T : 384-563.
4, 6. 8. 10. V.: 2. 3. 4, 5, ö, 7. 8, 9. 10- 
Földindulás.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
fő, h7. 9. V.: 12. 14, f«, IS, 110. Az utolsó 
Wer.eezlvey. V. d. e. Hl: Négyen a be.sü- 
Jetért, l'J-ún d. c. 111: Shirley Tample- 
f  i lm.
F.LDORA 110. Képszínház-u. 31. T.: 133-171.
5, n8í rio. V.: 2-től. Földindulás.
HOMEROS, Hermina-út 7. T .: 296178.
hő. 7, nlO. V .: f2-lől folyt. A 4 toll. 
IPOLY 65. T.. 292628 . 3. n6. f8, hlO. V.:
1, n4. 16. h8. 10. A x.égy toll.
j ó z s e f v á r o s i  Káivária-tér 7. t :
131-644. 14, 16, 18, flO. V .: f2-kor is. Az 
utolsó Wereczkey. V. cl. c. 110, 112: A
sátán kutyája. 13-án d. c. 110, 112: A 
Barlay-círfcuez.
OLYMPA Erzsébef-krt 26. T.t 421588. 11,
2, 4. 6, 8, 1(1. Kocli Róbert, a halál le
győzője.
OTTHON Eeniczky-utca 3. T : 146-447. n4. 
nfi, n8, nlO. V.: tó-kor is. .Szerelmi esám- 
tan. 13.-ától: Vihar Ázsia lelett. V. d. e. 
10, 112: Nem csaltuk meg egymást. 13-án 
d. o. 10, 112: 13 kislány mosolyog az égre. 
TÁTETA Népszínház-u. 13 T.: 145673.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Texas II. rósz. 
V. d. 111: 6 óra az élet.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T : 144-454. 11, 1.
3, 5. n8, 110. Az utolsó Wereczkey. 
RIALTO Rákóczi-út 70. T . : 139-497. 11,
1,. 3, 5, nS. nlO. Sz. V.: 10, 12, 2, 4,
6, 8, 10. Kongo-expresa.
sportja.

41 Li NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat biréfelé- 

vei minden naD. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Bökk Szilárd-utca 4.
— Telefon 132—499 és 133—977, Levél
cím: Budapest 72, Posta fiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyuia. — Fe
lelő* szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Blőfiretési díj: Bellöldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6c-, külföldre 9. —
(Amerikába 10.—).

Nyomatott * Stádium Rt, kirforgógé 
faja. Feleiév. G yítJ Aladár t**i**tó. «

f f  mzé l b o l y
a  Tour d e  NB-n

lemény, hogy az ilj'en szakértekez- 
leteket

hetenként
rendszeresíteni kellene.

Véleményem

A bolyból kilőtt . Hungária kettős szingószakadás miatt négy másodpercet veszített, miáltal az 
újpesti és a ferencvárosi pontfelhölovag felzárkózott, sőt az Újpest géphosszal vezetett is. A Hungária 
a bihariutcai sorompó lezárása előtt átjutott s így az élre került, második az Újpest rajta, harmadik a 
Ferencváros rajta. A Hungáriának régirendszerü kerékpárja nem gördül ügy, mint kellene (ráfér a fris
sítést), az Újpest sérült lábbal tapos, míg a Ferencvárost kellő utasításokkal látják el s így szépen rá
ment az Újpest hátsó kerekére. Most kezdődik a hajrá, amelyben nem is vörös posztóval, hanem vörös 
lámpával ijesztgetik a résztvevőket.

L E  f i  G Y E P L Ő V E L !
M a g a s  színvonalú, em elkedett 
hangulatú gyep lő -vita

B Ö K
Beszélgetés

az újonccal
(.M ű h e l y t i t o k )

1. rész
Bök Muki szerkesztőnk felkereste 

Senky Sándort, akit két hete fedez
tek fel egy angyalföldi árokban s 
vasárnap már bajnokcsapatunkban 
szerepeltették. Négy gólt lőtt s 
ezzel kiérdemelte, hogy interjút 
kérjen tőle a szemfüles riporter.

-— Hogy került a Bajnok FC-be? 
— hangzott a kérdés.

—  öhm... izé... khm...
—  Egyszóval azt akarja mondani, 

hogy már serdülő gyermekkorában 
olthatatlan vágyat érzett a Bajnok 
FC színei iránt. Boldog volt, ha 
messziről megpillanathatott egy já
tékost. Amikör a Ilákospatak sará
ban használt köveket rugdalt, min
den kívánsága az volt, hogy egyszer 
a BFO játékosa lehessen. Abszolút 
kétlábas persze s az édesapja elein
te ellenezte a dolgot, mért rosz- 
szalta, hogy a futballal mindig el
koptatja a lábán a körmöket. Nos 
és most arra feleljen, hogyan érzi 
magát a BFC-ben?

—  Eh... hm... hö...
—  Egyszóval nagyon kedvesen 

jogadták a fiúk és hamarosan meg
szerették, különösen Gőg II., aki
nek sokkal rosszabb a híre, mint 
amilyen ö maga. Kedves baráti tár
saságot talált a BFG-fiúk között, 
igazán ez a baráti szellem minden 
siker titka s úgy érzi, hogy ebbe a 
baráti társaságba nem lesz nehéz 
beleilleszkednie. Most beszéljen va
lamit a jövő terveiről.

—  Hát... öh...
—  Igen. Tehát szeretné á váloga

tott mezt magára ölteni, mert úgy 
érzi, hogy kitartó munkával, szor
galommal, lelkiismeretes felkészült
séggel eljuthat oda, amely minden 
játékos hö vágya, a válogatottságig. 
Jól tudja, hogy nehéz, göröngyös út 
vezet odáig, de a munka megtermi 
gyümölcsét. A tiszta sportszellem 
és a sportszerű élet és a lankadóst 
nem Ismerő tanülnivágyás jelt étle
nül célhoz vezet. Ugy-e?

—  Éhe.
.— Azért!

2. rész
Senky Sándor baráti társaságban 

ül. Egy barátja mondja:
—  Sanyi, olvastam a dumádat a 

sportban. Csuda süket volt.
Senky legyint:
__ Nem így mondtam egészen.

Elferdítették!

Heti p rob lém a:
•— Vaskos meglepetés volt a sima 

fordulót.

Magas színvonalú gyeplő-vita 
folyt le a minap. Az illetékesek be
látták, hogy a gyeplökiengedés te
rén tenni kell valamit,

le kell fektetni
a sportszerű élet szabályait é3 a 
játékosokat korán.

Valamennyi számottevő szakér
tőnk jelen volt. A szakértekezletet a

Két Strucc
című hangulatos budai kisvendéglő 
különtermében tartották meg s elő
ször Spricc Ernő dr. szólt hozzá a 
tárgyhoz és

a forralatlan bor hatásáról
tartott előadást a meghűlés megelő
zésével kapcsolatban. A  nagysikerű 
előadást gyakorlati vita, majd né
hány énekszám követte. Ezután Du
haj Döme dr. arról tartott magas

röptű előadást, hogy „Minek iszik 
az olyan, aki sose bírta“ . Ezt az 
előadást is magvas vita, majd gya
korlati bemutató követte.

Végül megállapodtak abban, hogy 
a mérkőzés alatti szeszfogyasztás 
nagyon ártalmas, az alkoholt álta
lában kerülni kell. Nincs gyeplő- 
kiengedés!! Éljen a sportszerű élet!

A szakértekezlet tagjai a késő éj
szakai órákban

a legjobb hangulatban
ma.radtak együtt. Mielőtt szétoszlot
tak, pompás hangulatban elénekel
ték az utcán a következő nótát:

Nem lehet az aszkétákkal, 
Nem lehet az aszkétákkal, 
Kiku kori cáááázni!

A szakértekezletet legközelebb 
megismétlik. Szakkörökben az a vé-

a vasárnapi forcfuló-
rőS

Tele volt a forduló meglepetéssel. K 
Ferencváros a helytelen utasítások, 
következtében csak három-nullra 
tudta megverni a. Gammát, ahol 
Tóth középfedezetnek nem sikerül
tek a hazaadásai.

A  forduló legkínosabb meglepe
tése a Törekvés csúfos szereplése 
volt. Kikapott a tabella elején kul
logó Hungáriától. Még hozzá l;0-ra, 
amely — mint tudjuk — sokkal 
jobb gólargny, mint 10:1.

■8égi síéta.. .
— Megint kikapott a WMFC!
-— Na, de második még lehet... £

Ö nbíráskodás
Egy néző negyedórával a befeje

zés edött hazajelé indul. Valaki meg
kérdezi tőle:

—- Hova megy ?
—- Elhagyom a pályát. Az imént 

trágár voltam.

. Tartatéit

Ferencvárosiak beszélgetnek:
— Nahát, tartalékosán állunk kit 

Kiszely játszik!
Mérkőzés után:
— Nem sérült meg a Lapajf 

Nem szeretném, ha a jövő héten 
tartalék játszana balösszekötőben...
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