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J u goszlá v já ték vezető
Hungária és a DiMAVAG-SalBTC mérkőzést

Csütörtökön levél érkezett az 
MLSz-be a jugoszláv szövetségtől s 
ebben a Spalatoban sorra kerülő 
Hajdúk—Gradjanski mérkőzésre ma
gyar játékvezetőt kérnek. A mér
kőzés vezetésére Rubint Lajost 
nyomban ki is jelölték.

A hírrel kapcsolatban hallottunk 
valamit, hogy az MLSz viszont ma
gyar bajnoki mérkőzésekre jugo
szláv játékvezetőket kér majd. Kér
désünkre ' Gálffy András, a JT or
szágos főtitkára ezt mondotta:
>!■ —- Est eddig ■ titokban ■ tartottuk, 
de ha már tudnak róla, akkor el
árulom., hogy a következő mérkő
zésekre kérünk jugoszláv játékveze
tőt:

— 1. Magyar—román válogatott
mérkőzés Budapesten. 2—3. Magyar 
—román b) válogatott mérkőzés Bu
karestben, illetve Temesvárott. Te
hát a Temesváron sorra kerülő ba
rátságos mérkőzést is jugoszláv já
tékvezető vezeti. 4. Újpest—Hungá
ria NB-mérkösés. 5. ZHMÁVAG—
SalBTC NBB-mérkőzés.

Az érdekes tervvel kapcsolatban 
Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos 
ezt mondotta:

—  Jugoszláviában most folynak 
az országos bajnoki döntők s a 
jugoszlávok egymásután hívják meg 
a magyar játékvezetőket. Mi est a 
kedvességet azzal visszonozzuk, 
hogy nemcsak nemzetközi mérkő
zésre. hívunk jugoszláv játékvezetőt, 
hanem az NB és az NBB hátralevő 
legfontosabb mérkőzésére is.

KéS-Mnom helyen lér el
a budapesti lomén válogatott 
a rómaitól
A román szövetségi kapitány rangsora a horvátok felett 
győzedelmeskedő magyar csapatban; Gyetvai, Sárosi III 
Csikós, Pákozdi, Polgár, Kincses

a román válogató-kapi-Bukarest, május 6.
Economu dl1 román szövetségi 

kapitány ma nyilatkozott a buka
resti újságíróknak a magyar-horvát 
mérkőzésen nyert tapasztalatairól. 
Ez a nyilatkozat lényegében meg
állapítja, hogy a horvátok sokkal 
jobb játékot mutattak a mezőnyben, 
viszont a magyarok a kapu előtt 
voltak veszélyesebbek. Egyénileg a 
csatársorból kiemeli Gyetvai játé- 
tékát. Gyetvai „ma a legveszélye
sebb támadó1'. Sárosi III jelenleg 
talán Európa legjobb középfedezete, 
akinek a fejjátéka egyenesen magá
val ragadó. Egyetlen fejeléssel ké
pes a szélsőt 30 méteres szöktetés- 
sel útnak indítani. Sorrendben Csi-

szett még 
tánynak.

A román csapat előkészületeiről 
Economu dr a következőket mondja:

— Most vasárnap (május 12-én) 
válogatómérkőzést rendezünk a Déli 
Liga (Bukarest kerület) és a Nyu
gati Liga (Temesvár kerület) csapa
tai között a bukaresti stadionban, 
Ezen a mérkőzésén minden számba- 
jöheiő válogatottjelölt játszani fog 
és így alkalmam lesz véglegesen 
meggyőződni ezeknek a formájáról. 
Utána a csapatot valamelyik buka- 
restkörnyéki üdülőhelyen fogjuk 
összegyűjteni és innen fogunk pén
teken reggel útnak indulni Budapest 
felé, ahová még aznap este megér
kezünk.

Kérdésemre Economu elárulta, 
hogy már ma ki tudná állítani 
válogatott csapatot és a vasárnapi 
mérkőzés legfeljebb váratlan forma
változások esetében befolyásolhatja 
jelenlegi elgondolását. A válogató- 
kapitányhoz közelálló körök szerint 
ez a csapat a kővetkező: Dávid vagy 
Pfeilinger — Sfera, Lengheriu 
Vintila, Rasina.ru, Moldoveanu vagy 
Demetrovici — Bindea, Spielmann 
Barátky, Reuter, Popescu.

Rómában tudvalevőleg Juhás. 
volt a középfedezet és Lupas a bal 
fedezet. A csatársorban pedig Miha 
lescu volt a jobbösszekötő. Ettől el 
tekintve ugyanez a csapat játszott 
Rómában is, ahol tudvalevőleg csak 
2:l-re kapott ki a román csapat.

Stössel Nándor.kos, Pákozdi, Polgár és Kincses tet-

A  miniszteri biztos
kérelme a közönséghez

A legutóbbi két, forduló játékvezetői 
és szövetségi ellenőrei azt jelentették az 
MííSz-bén, hogy egy-kő t pályán ismét 
sértegetni és durván bántani kezdik a 
játékvezetőkét. Ezzel kapcsolatban Gidó- 
íalvy Pál (Ír, az MLSz és a JT minisz
teri biztosa a következő kérelemmel for
dul a nézőkhöz, elsősorban azokhoz a 
nézőkhöz, akik, sajnos, ezeket a bántó 
cs sértő kiabálásokat elkövették:

— A játékvezetők és ellenőrök jelen
tőseiből. valamint személyes tapasztala
tomból meggyőződtem arról, hogy a leg- 
uiobbi bajnoki fordulók egyes niérkőzé- 
sein a nézők. hála Istennek csekély 
szaluban, kezdik felvenni azt a régi, mi
nősíthetetlen, tarthatatlan és sportszerflt- 
íen szokást, hogy a játékvezetői durva 
, ^beszólásaikkal, ’ Irágár szavakkal sér- 
®£etik, hiilyézik és márkázzák. 

v.~  A szövetségben meg vagyunk gyfi- 
v r o  arról. hogy a játékvezetők is lé- 
rjanetntk, $k JS hozhatnak téves itete- 

hiszen ők Is emberek. Ez a körül- 
Ózonban nem, jogosítja fel a k«- 

a 'a g y  annak egy részét, hogy
h» , ó-vezetőt. becsületében is sértve 
íemra ®s ,zzcl a bajnoki mérkőzések 
bet ti oaotleg sportszerűtlenné, elvisel- 
. . T f ,  "ó tegye. Az Mf-Sz szigorú remí
zé , mindent elkövetett a mérkő-

rendjének, sportszerűségének visz- 
azitalluására » munkájának az az ered
ménye hogy az NB-ben és az NBB-ben 
úgyszólván megszűntek a játékosok fe- 
gyeim! esetei. Á legutóbbi négy forduló- 

*J. njWiJl mindössze egy játékos- 
,* / egyelni! esete (tavaly ugyan- 

4/orl- \ ” 'nt- Jatí!fos kerüli fegyelmi elé. özeik ., nug NBB-ből összesei, nyolc- 
az NBB-ből ebben az Idfi- 

W i * l6tav«WS0? venilt a. fegyelmi elé, 
volt”  o  M-Uz ■ NBB csak kétcsoportos 
'!>«•„ . í í  den viszont liá,romcsoportos, 
fezerk.í Ma mar szinte ott tartunk, hogy
nines? munnkájuk.eS '>íráknak i n " # * * *

1 e gn eb e zeb b ̂  ° in ér k őzét t 
szani sportszerűen IovaKÍasau és e'lf0. 
gad hit to keretek közepette. Sajnos, most 
a közönség egy reaze kezd úKT viselked. 
ni, ami semmi körülmények között nem 
kívánatos. Hivatalos adatokkal bizo
nyítjuk, hogy a legutóbbi négy forduló-

F U 7 B A I.S , rolésok
az M L Sz előírása szerinti I f l B O A
S K A B A  ÉS P L Ö K I ,
sportáruházaiban, VI., Vilmos tsá. 
s a é f . a s 3 3 .  éa I V . ,  V á c i - u t c a  4 0 .
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bán közel 14 ezer nézővel volt több, mint 
tavaly ugyanezeken a bajnoki napokon. 
(Tavaly 46.499, idén 60.149 néző. Szerk.) 
Ez tehát azt jelenti, hogy a sporttelepek
re kezdenek visszatérni azok, akik éppen 
azért hagyták ott a labdarúgást, mert 
tűrhetetlennek tarőtták a közönség egy 
részének ierrorját, durva, műveletlen, 
sértő cs kibírhatatlan magatartását. Ez 
a szomorú tünet újból kezdi felütni a 
fejét egyik-másik pályán. Kérve kérem 
a néző közönséget, az összes egyesületek 
szurkolóit, a rendezőséget, a .pályatulaj
donos egyesületek vezetőit, hogy szüntes
sék meg ezeket a szomorú jelenségeket. 
Ha a néző közönség egy részének ez a 
sértegető magatartása egyik-másik pá
lyán elhatalmasodik. — ami súlyosan 
befolyásolja a küzdelmek sportszerűségét 
és tisztaságát — akkor kénytelen lennék 
haladéktalanul a legkeményebb eszközök
höz nyúlni. Ezek az intézkedések elsősor
ban a néző közönséget sújtanák és én 
nem szeretném, ha megvalósulnának. 

Wllásodsorban az egyesületeket érintené 
anyagilag s ez szintén felfogásom elle
nére lenne. Tehát ne sértegessék a játék
vezetőket, ne bántsák őket személy ükbe n 
és becsületükben, mert fik nagy . áldozat
tal, jóindulattal, becsületes törekvéssel 
végzik rendkívül nehéz feladatukat. 
Nem szoktam félmunkát végezni és ha 
ez a kérőszavam elégtelen lenne, úgy 
máris felhatalmazást adok a mérkőzést 
vezető játékvezetőnek, hogy újbóli sérte
getések esetén iirittesse ki a pályát. 
Ezenkívül kénytelen lennék azzal suj- 
lani az egyesületeket, hogy bajnoki 
mérkőzéseiket zárt kapuk mögött rendez
zék meg. Hangsúlyozom: nem szeretnék 
ezekhez az eszközökhöz nyúlni!

— Most, amikor kezd visszatérni a ma
gyar játékvezetői gárda tekintélye, ami
kor szívós munkával elérték azt. hogy 
cgyre nagyobb számban külföldre is 
mennek mérkőzést vezetni. akkor nem 
érdemlik meg azt, hogy a közönség egy 
kis része egy-két pályán megfeledkezve 
minden jóindulatról, durván bántsa őket. 
Lehet eg.v mérkőzés bármilyen lievcs- 
Iramú, vagy döntő fontosságú, azt a 
mérkőzést a játékosok, hála Istennek, 
ma már sportszerűen játszók le. A néző 
közönségnek ez a része tanuljon a jálé 
kosoktól és vegyen jó  példát tőlük. A 
magyar bajnokság csak akkor lesz ered
ményes sportbelileg, társadalmilag, de 
anyagilag Is sikeres, ha minden tényező 
összefog, egymást segíti és támogatja.

— Kérve kérem, szeretettel kérem a néző 
közönséget, különösen a rendetlenkedő, 
sértegető részét arra, hogy buzdítsa csa 
patát, lelkesítse azt, de ne sértegessen 
senkit sem, ne izgassa durvaságra a já 
tékosokat, ne kiabáljon fértő, becsmérlő 
dolgot a játékvezetőre in ezáltal ne 
nehezítse meg stryos és fpn'os köteles' 
ségénck teljesítésében. Kémélem, hogy 
kérő szavam meghaBgtfásra talál.

A két „nagy44 már össze
állította csapatát 
a „kisebbek44 el len
A BBTE-UTE-n csak két- 
két v e rs e n y z ő  indul (?)

Bizony fő a fejük az crt csilieteknek, 
hogy a pünkösdi páros viadalokra ho
gyan irt állítják össze ősapáinkat. Saj- 
ríos, nem amiatt fő, hogy a sok kiváló 
közül kit is hagyjanak ki, inkább az 
izgatja őket, hogy hogyan tudnak min
den számra elegendő embert összehozni.

Pericht Rezső,
a BBTE kiváló edzője a következőkben 
vázol! a a csapató t:

— Vcrsenysz ónion ként két-két embert 
indítunk (a kiírás szerint az I. ós-ztályű 
egyesületek 3—3 versenyzővel vehetnek 
részt. —Szerki), de a csapat még nem 
végleges.. Ila vidéken tartózkodó katonás
kodó atlétáink püii'kösd’rc szabadságot 
kapnak, akkor természetesen velük is 
számolnunk kall. Számítunk is GÖrkói, 
Temesvári, Polgár, Takács részvételére. 
Ha nem tudnának jönni, akkor csapa
tunk a következő:

— HH> m: Kovács, Ember dr. — 400 m; 
Góby, Kösztner. — SCO m: 'Harsányi, 
Szegedi. — 1500 m: Várszegi, Hagymás!,

5000 m: Kelen, Lcndvai. — 110 in gát: 
Korponai, ?. — Magas: Jászfi, Vermes. 
— Távol: Zajki, Vermes. t~ Rúd: Csergő, 
Korponai: — Súly: Kiss, Tóth. —
Diszkosz: Kulitzy, Rábai. — Gerely: 
jVIezey dr, Vermes II. A  svédváltó a fen
tiekből alakul.

A z ellenfél, az UTE főként futószá
mokban üld majd számottevő el Ion fele
ket kiállítani. Regős, Baranyai, Sándor, 
Jaglcza, Híres, Zoltay, Gulyás, Bper, 
Sárosi kemény ellenfelek lesznek.

A  másik „nagy” , a MAC pünkösdkor 
nem mérkőzik, mert a BSzKRT kívánsá
gára nz i néző bizottság szerdára halasz
tó tta a vertsényt. Ez az összecsapás a 
MAC-pályán lesz.

PTC-páiya 1  Üilöi-ut 128

Pünkösdvasárnap, május 1 2-én  
délután negyed 5 órakor

Ferencváros-locsltai
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte fó! 3  órakor 
ifjúsági bajnoki m érkőzés

A MAC helyzete sem rózsás. Néhány 
erőssége nem jár edzésre, vagy végleg 
visszavonulti|ik tekinthető (Nagy, Va
das), mások nincsenek formában, vagy 
Átigazolási idejüket töltik (Gy urícza,
Holló, Bótai).

. Farkas Mátyás
kijelentése szerint a következő csapat áll 
ki a BSzKíiT ellen (3—3 számonként): 

lőO in: Gyenes, Bellaágh, Szakáts. — 
400 m; Istenes, Minai, Gombos. — 800 m: 
Szabó, ‘Rátónyi, Istenes. — 1500 ni: Ifflól, 
Vörös, Rálonyi. — 50tH) m: Csaplár, Fii- 
löp, Naszádi. — 110 ni gát: Szabó E „
Losonci, Dombóvári. — Magas: Zsuffka, 
Moór, Losonci. — Távol: Somló, Dusnoki, 
Zsakó. — Rúd: Zsuffka, Papp, pS,üIe. — 
Súly; Darányi, Csányí, Kovách dr. — 
Diszkosz: Bertalan, Kózsu, Németh. — 
Gerely; Várszegi, Papp dr, Medgyessy. 
— A BBTE  ̂ elleni döntőre Azután* haza
tér már Németh is, Szabó meg Iglói 
pedig kél számban is indul.

Elő a Magyar Kupéval!
Labdarúgó sportunk az MLSz ön

kormányzatának felfüggesztése óta 
jelentős átalakuláson megy keresz
tül. Ennek az átalakulásnak jelentős 
eredményei fekszenek már előttünk. 
Sok-sok probléma vár még megol
dásra, de a bíráló el kell, hogy is
merje: sok olyan probléma nyert
megoldást vagy indult cl a megoldás 
útján, amelyekhez a régi MLSz hoz
zá sem mert nyúlni!

A Nemzeti Bajnokság új rend
szere ősszel életbelép. Ezzel a baj
noki küzdelem szervesen beilleszke
dett az országos sportba, ősztől 
kezdve a legkisebb falusi egylet 
csapata előtt is megnyílik a lehető
ség, hogy idővel a legjobbak közé 
küzdhesse fel magát.

Fejlett sportú ország labdarúgása 
azonban mindenütt sorompóba állít
ja a csapatókat a nemzeti kupáért 
is. A bajnokság csak a futball egyik 
fele. A másik fele a kupaküzdelem. 
Csakis ezzel együtt válik teljessé az 
ország labdarúgó sportja.

A Magyar-Kupa dicsőséges múlt
ra tekinthet vissza. Az bizonyos, 
hogy a régi kupaküzdelmek elma
radtak az Angol-Kupa küzdelmei 
mögött. Legalább annyival, mint 
amennyivel az angol futball előttünk 
jár fejlettség dolgában. Mégsem 
lett volna szabad elsorvasztani a 
kupát. De persze a régi világban 
ott álltak á zsíros portyák. És ami
kor világbajnokság, vagy olimpia 
évében megszorult a szövetség ha
tárnapok dolgában, akkor elsőnek a 
kupát dobták oda áldozatul. Lassan 
por fedte be a szép ■ — magyaros 
mívü — .kupát. Ma már öregnek 
számít, aki még emlékszik egy-egy 
Magyar-Kupa döntőre.

Labdarúgó sportunk újjászületése 
nem lehet teljes anélkül, hogy a Ma
gyar-Kupa új életre ne keljen. A 
szövetség irányításának jelenlegi 
módja ehhez könnyen ad lehetősé
get. Ez volna a formai kérdés.

De érdemben is megvan minden 
előfeltétele annak, hogy újra kiírjuk 
a Magyar-Kupa küzdelmeit. Éppen 
a napokban igazoltuk pontos szám
adatokkal is, hogy mennyire meg
szaporodtak középcsapataink és 
mennyire meg is erősödtek. Ma mál
sokkal kiegyenlítettebb a küzdelem 
a bajnokságban, mint akár 1—2 év 
előtt is volt. A kupáért folytatandó 
küzdelem tehát sokkal érdekesebb, 
izgalmasabb lenne, mint volt a régi 
világban.

De van más fontos szempont is! 
ősztől kezdve már igen erős — két
csoportos — II. osztály fog játszani 
a Nemzeti Bajnokságban. Ezeknek 
a csapatoknak, de esetleg alsóbb 
osztályúinknak is csak a kupa ad
hatja meg azt a lehetőséget, hogy 
megpróbálhassák szerencséjüket és 
ha jól felkészültek, a legjobbakkal Is 
összemérhessék erejüket.

A határnapok hiányára pedig nem 
hivatkozhatik most senki. A nagy 
portyák ideje lealkonyult. Még a 
válogatott műsor kialakítása is sok 
nehézségbe ütközik a háborús viszo
nyok miatt. A  KK immár második 
éve, hogy 8-as mezőnyre szűkült. 
A 26 bajnoki mérkőzés mellett még 
bőven jut majd az év 52 vasárnap
jából jó néhány a Magyar-Kupa 
fordulóinak céljára.

Állítsuk vissza a Magyar-Kupát
Anglia, Franciaország, Németor

szág háborúban is féltve őrzi kupá
ját. A bajnokságot mindenütt le
faragták, toldozták, a kupát azon
ban épségben megtartották. A ha
talmassá fejlődött olasz labdarúgás 
is rájött orra, hogy kupaküzdelem 
nélkül nem teljes egy ország labda
rúgó sportja és 1935-ben új életre 
hívta az 1921-ben megkezdett, de 
nyomban abba is hagyott kupaküz- 
delmek&t. És azóta az Olasz-Kupa 
küzdelmeit legalább olyan ángy ér
deklődés kíséri, mint a nagyhírű 
olasz bajnokságot.

Állítsuk vissza a Magyar-Kupát!

KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK 
Rio de Janeiro: Uruguay—Erazilia 4:3. 
Paris: ítacing Paris—Olympique Mar

seille 2:1 (1:1). A Francia-Kupa döntője.
Berlin: Berlin—Pozsony 5:2 (4:0). Vá

rosközi mérkőzés.

NAGY ÉRDEKLŐDÉS
előzi n*CB Pápoy István dr-nak ma. pén
teken este 7 órakor az MLSz tanácstér 
méhen megtartandó előadását, amelynek 
témája: A labdarúgó játékos sportszerű 
életmódja. Az MI-Sz sokszorosítani fogja 
az előadás szövegét és szét fogja osztani 
az aktív játékoeok között. •

UTi-páljfa Uipesi Meiyen-út
Pünkösdvasárnap május 12>6n  

délután 3  órakor

Újpest-
Szürkefoxi

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Rice megjavította 
Szabó 3000-es 
fedettpálya
csúcsát (?)

Távirati jelentés közli, hogy az ame
rikai Minntkapolisban rendezett 301)0 mé
teres fötlettpályay^rsenven - Rice 8;lg.9 
(a NASz szabályai szerint $:19-re kiké- 
rekílemlö) idővel <?.v(5zöít és ezzel új 
fedeltpályacsücsot állított fel. A végi 
csúcseredményt Szabó Miklós tartotta, ta
valy Berlinben elért 8:34.4 mp-es idejé
vel. A versenyben MSki harmadik lett, 
a második helyezett nevet a távirati 
híradás nem említi.

Ma#a as idő Ricc nagyszerű téli ered
ményei, 8:56.2 mp-es kötni érföldes és 
13:53.6-os hárotmnér földes világcsúcsa 
után. nem meglepetés. Furcsa csak nt, 
hogy Amerikában májusban nyár nem 
szoktak fedett pa !y a versen yek e t rendezni, 
hiszen a nagy „Rslay CnmivaH-ok már 
április legelején megkezdődnek. M&ki 
Pedig téli vereségei után aligha érzett 
nagyobb - kedvet a fedett pályákhoz, mint 
a nyíltakhoz. Viszont Minneapolis ejég 
északén fekszik, aránylag közel a kana
dai határhoz, úery. hogy nem lehetetlen, 
hogy ez valóban fődetlpájvaverseny volt. 
ÍA magyar 3ÓöO-es csúcsot Szabó tartja 
8:17.8 mp-el.)

t
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„SC£“ páí^ásat XIII.
Beérkezés! batáridő 
V. 18., déli í2 óra.

Ki (ncvszeriot. vagy magyar k<5- 
zépesatár, román  ̂ balszóíső stb.) 
rúgja az első púit a válogatott 
(A) csapatok!) mérkőzésen:

Magyar—román,, v, et (1:1)

Magyar—román. T, f. (Q;0) », 
Jíomáfi J5)~'YAagyar B)

*' v, p. "* -'
1 Romáit
. f. U:I)

Maeyar ifj.—román 
, ifj. M  ...............

il B )~ ‘rOagyar B)
e, (1:1) ....... • 1
t- B)—‘magyar B)

Bomia—Milano (0:3) ............

Svájc—Belgium (2:1) «•••

Ambroslana—Lazio. 0 :1) . . . .
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt ©1-
Napoli—Bologna (1:1) ..

íFriestina.—Genova (0:1)

Veneziar—Jnventns (0:1>
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

NóvS ••••« •««**••**••• •*>«•••••«• *«««*»
Cimi ...

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kelj mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az legyen ide ké
résziét vagy csillagot:

A tiszta idő a labda* 
r á g á s b a n

Almássá László (Budapest) érde
kes ötletet vet föl. Azt ajánlja, hogy 
számítsá,k a labdarúgásban is a 
tiszta játékidőt — mint a vízilabdá
ban. (Vagyis az számítson, amikor 
a labda játékban van. A levélíró 
szerint persze ebben az esetben a 
kétszer '45 perc. hosszú lenne, fövi- 
debb tiszta játékidőt kell megálla
pítani. Az újítás föelőnyének a 
sportszerűtlen időhúzás megszűné
sét tartja. Ajánlja még, hogy a vá
logatott játékosok melegítőjén ne 
„Hungária" felírás legyen, hanem 
„Magyarország".

Reradssor a M OVl-ban
Csuzman Károly (Rákosszent

mihály) írjá: Vasárnap, rossz idő 
volt, nem mentem be a Fradit meg
nézni, kimentem tehát ?a helybeli 
pályára, ahol a RAFC, a MOVE- 
bajnokság első helyezettje a MOVE 
VIII. kér. csapatával játszott. Nem 
szégyellem bevallani, ez a mérkőzés 
vol taz, amely véglegesen meggyő
zött engem abban, hogy rendszer 
nélkül nem lehet futballozni s je
lenleg az angol játékrendszer a leg
jobb. A  VIII. kér. pompásan ját
szotta ezt a rendszert s üdítő ellen
tét volt a RAFC rendszertelen és 
— sajnos — fegyelmezetlen játéká
val szemben. A  mérkőzést a VIII. 
kér. nyerte meg 3:1 arányban. Meg
vallom, eddig én is inkább a „Jól 
kell futballozni“  elvet tartottam he

lyesnek, most azonban őszintén 
megtérve üdvözlöm a tervszerű já
tékot, a szellemes angol rendszert 
és — ezúton üdvözlöm a MOVE 
VIII. kér, rokonszenves csapatát.

Tanács a Hungáriának
Dózsa Jenő (Újvidék) csapat

összeállítást ajánl a Hungária ré
szére: Vági —• Turay, Kis —- Né
gyest, Túrán, Dudás — Csömör 
(Béki), Vidor, Bíró, Kalmár (Kar
dos), Szabó IU.

Tanáss a T®r®knésn©k
Nagy Kálmán (Szállás-u. 28.) 

arról ír, hogy ha a Törekvés közön
ségének a. vasárnapi viselkedése 
nem is volt megfelelő, de meg lehet 
■érteni, mert a játékvezető nagyon 
gyenge volt. „Elnézte a Hungária- 
játékosok sportszerűtlen időhúzását 
és kivitt a 16-oson kívül egy jogos 
tizenegyest, amely nemcsak ennek 
a mérkőzésnek az eredményére, ha
nem a bajnokságra is döntő hatás
sal lehetett volna.“  A  levélíró azt 
ajánlja, hogy , Dóry rendbejöveteléig 
legyen Horváth a jobbszélsö és az 
ifjúsági Sziklai a balszélsö.

Van fe jlő d é s i
Sármándi Sándor dr tanár (I. 

Mészáros-u. 2.) a keddi számunkban 
megjelent „A fejlődés útja“  című 
cikkünkkel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy az - eredményekből még nem 
lehet következtetni a fejlődésre, ki 
kell kutatni az okokat is. Vagyis, 
hogy például a kevesebb gól a vé
delmek jóságát, vagy a csatársorok 
gyengeségét jelenti-e.

Hajrá Frad i S
Czotter Ferenc (P.estszenter zse

bet, Átlós-u. 151.) . írja: Köszönjük 
nektek, ferencvárosi fiúk, hogy já
tékotok újra örömöt szerez nekünk. 
Újra azzal a nagy lelkesedéssel és 
gyözniakarássa! játsztok, mint a 
régi Ferencváros, Mi nem szidni

akarunk benneteket, hanem dicsérni. 
Ezentúl mindig dicsérni akarunk 
benneteket. A  siker nagy részben 
Pataky Mihály, érdeme, aki rendr 
szert vitt a csapatba, ö  is tudja, 
hogy rendszer nélkül nem lehet fut
ballozni. Úgy vettem észre, hogy a 
fiúkat Is meg tudja- hódítani, mert 
betartják az utasításokat. A rend
szer hatása alatt a védelem hihetet
lenül följavult, mert mindenki tudja, 
hogy mi a teendője és azt igyekszik 
jól meg is játszani. A baloldalon és 
a középfedezet helyén azonban még 
volna kiigazítani való. Szerintem 
ennek az oldalnak is angolosam kel
lene felállnia. Sárost III fejelőképes* 
ségével, rugótechnikájával, hosszú; 
szélekre irányított labdáival a leg
jobb kullancs-középfedezet lehetne. 
Reméljük, hogy ez a kívánságunk 
is teljesülni fog, mert ez nemcsak 
a Ferencváros, hanem az egész ma
gyar labdarúgás érdeke is.

LUKACS LESZ A TAXI BALSZÉLSŐJE 
ÚJPESTEN

A Taxisok e heti összeállításában sok 
a7. érdekesség. Elsősorban Uokács (volt 
BLK) szerepeltetése a balszélső poszt
ján. Azután Halasi kihagyása a csapat
ból. A fiatal játékos gyenge formája 
miatt maradt ki. Serest azért nem tette 
be a vezetőség, mivel ö Újpest játé
kosa volt. Szó volt Miklósi beállításáról 
is. de a válogatott játékos még nem 
vállalta a játékot. Bereczró'I végleg Je_ 
mondtak a Taxisok. A csapat összeállí
tása az Újpest ellen a következő: Tóth 
— Aradi, Koisza — Bátliori. Szabó II., 
Varga — Darázs, Takács II., Serfó'zó', 
Kohut, X.ukács.
NYOMOTT A HANGULAT SZOLNOKON

A Szolnok csütörtöki edzésén Csabai, 
Gulyás és Kolláth nem jelent meg. Csa
bai katonai szolgálata miatt hiányzott, 
Gulyás Szegeden megsérült, Kolláth pe
dig még mindig nem jött rendbe.

—• A csapat nincs formában és ráadá
sul Kolláth is nehezen gyógyul meg. — 
mondják szomorúan a szolnoki szurkolók.

Csabaira számítanak a Gamma elleni 
mérkőzésen, de Gulyás helyett Horváthot 
veszik elő. Horváth sincs egészen rendbe, 
de \’alószínüleg neki kell vállalnia a já 
tékot. A valószínű csapat a következő:

Horváth — Draskóczi, Kispéter — Csa
bai. Szűcs, Selmeczi — Szántó, Sárkány, 
Lukács I., Nagy, Korom.
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ff KP-pályázat XIII.
Beérkezési határidő 
V. 18., déli 12 óra.

Évi .(névszerirjt, vagy magyar kö
zépcsatár. román ' bal szélső" stb.V 
rúgja az első gólt a válogatott- . 
(A) csapatok!) mérkőzésen:

Magyar—romáo, v. e. (1:1)

Magyar—román. I. f. (0,0)
Komán B)—magyar B)

v. e. (1:1) ----
Román B>—magyar B)

I. f. (1:1) <*»•*!•••*
Magyar ifj.—román

ifj. (*—) ..............n e m  •«•••»*•»

Roma—Milano (0:3) • »•«'

Sváje—Beigianj (2:1) ............... ?•••*,,

Ambrosiana—Lazio (1:1)
Pót verseny: A  pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt-, 

versenyt dönt el.
Napoli—Bologna (1:1) ..

Triestina—Genova (0:1)

Venezla—Jnventus (0:1)
(Zárójelben » legutóbbi eredmé

nyek)

Név:
Cím:

A beküldő aláveti masát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
1* filléres bélyeget ke)l mellé: 
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen. ide ke
resztet vagy csillagot:

Zamora csapata nyerte 
a spanyol Sigabajnok- 
sé  sót
Amikor a jobb gólarány 
a rosszabb

Barcelona, május 1.
A spanyol . ligabajnokság befeje

ződött! Soha nem látott Izgalmas 
fordulók váltogatták egymást hétröl- 
hétre és az utolsó fordulóban dőlt 
csak el a bajnoki cím sorsa. Új szí
nek kerültek az idén az élre, a há
ború utáni időknek. megfelelően az 
Atletic Aviacion nyerte. Ennek a 
csapatnak egyébként Zamora, az. 
egykori világhírű kapus az edzője.

A  bajnokság végeredménye a kö
vetkező:

KÖrbe-kőrbe az Újpest körül

Csatársoruk már van a lilák
nak, balhátvédiiik még nincs 
Solti beteg — Hétfőn Toko
don játszik a lila-fehér vegyes

1.- A ti. Aviacion 22 Ti 1 7 44:20 29
2. FC Sevilla 22 11 (> S 00:41 28
5. Áll. Bilbao 22 !2 2 8 58:40 20
4. Re»a‘l Madrid 22 12 1 íl 45:30 25
5. RCD Espanol \ 22 11 2 9 43:42 24
6. TTerenlcs 22 9 5 8 41:34 23
7. FC Valencia 23 10 1 11 40:35 21
8. Tieal Zaraftoza 22 7 7 8 30:40 21

FC Barcelona 22 8 .1 11 32:37 19
lA .X d U 22 9 1 12 45:51 19
IT, Balom1]>ié 22 6 4 12 34:40 10
12; Bacins1 Sanlauder 22 6 1 15 27:55 13

A táblázat érdekessége azonban 
az első körzetben jelentkezik. A 11. 
és a 12. helyezett símán kiesett a
II. osztályba. A 10. helyezettnek pe
dig ösztályozót kell játszania a II. 
liga harmadik helyezettjével. Mint
hogy az FC Barcelonának és a 
vigói Celtának is 19 pontja volt, a 
gólarány volt hívatott eldönteni a 
tizedik hely sorsát. A Celta gólará
nya egy árnyalattal jobb, mint a 
Barcelonáé, a- spanyol bajnokság 
szabályai szerint azonban ilyen eset
ben a két csapatnak egymás ellen 
élért eredményeiből adódó gólarány 
dönt. Ez pedig a Barcelonának ked
vezett és így a Celta játszik majd 
osztálvozót. r-

A  II. liga küzdelmeit még nem 
fejezték be- Jelenleg a Deportivo 
Coruna vezet egy ponttal az FC 
Cadiz előtt,

Platkó József.

A wembley-i angol—walesi válogatott 
mérkőzés siketé — több mint 40.000 nézd 
volt künn á stadionban — íelbuzdította 
az angolokat: szombaton Glasgowban
megrendezik a hagyományos angol-skót 
válogatott mérkőzést.

A KISOK ALSÓS LABDAKUGO- 
BAJNOKSÁG

küzdelmei .már megkezdődtek. Utólag 
azonban még négy .-csapat jelentkezett, a 
bainpkí küzdelemben,. való. részvételre. A 
KISÖK kivételesen elfogadta az utólagos 
jelentkezést és a négy csapatból égy 
újabb csoportot alkotott, a Budai B) cso
portot. Ez a csoport pénteken délután- 
kezdi meg a csoportmérkőzések lebonyo
lítását. A csoport .mérkőzései:

Május 10, péntek, FTC-pálya, féI,4-kor: 
Szent István ' fk.—Fáy g: — III. kér.
pálya, 4 órakor: Árpád g.—Toldy ■ g.

Máúis 15, szerda. KISOK I. pálya, 4 
órakor: árpád g.— Fáy . g. — 5 órakor: 
Szent István fk.—Fáy g.

Május 18. szombat. KISOK II. pálya, 
4 órakor: Toldy g.—Fáy g. — 5 órakor: 
Szent István fk.-—Árpád g, ._ ,1

A  lilákról csütörtökön az alábbi 
apróságokat szedtük össze:

1.
Hétfőn Tokodon játszik egy lila

fehér vegyescsapat. Ebben elsősor
ban azok a játékosok fognak szóhoz 
jutni, akik vasárnap nem játszottak 
a Taxisok ellen. Lehetséges azon
ban, hogy a vasárnap játszottak 
közül is szerepet kap egy-két játé
kos. Az esetleg még megmaradt hé
zagokat az UTE NBB-csapatának 
játékosaival fogják kitölteni.

2.
Solti ágyban fekvő beteg. Érsek- 

újvárott vérömleny keletkezett a 
térdében s ezzel a sérüléssel néhány 
napot pihenni kénytelen. Mesélik 
egyébként, hogy Solti Érsekújvá
rod  remekül játszott széisőfedeze- 
tet, Solti komoly pályázó lett vala
melyik szélsöfedezet helyre.

Temcsnek is a lába fáj. Ennél 
azonban sokkal jobban fáj a fiatal 
játékosnak az, hogy nem bír beke
rülni az „egy“ -be. Pedig nagyon- 
nagyon szeretne . . .

4.
„Mester komoly jelölt a balhát

véd helyén. Nem ok nélkül játszat
tunk vele hátvédet a szerdai edzé-
sen- (Mészáros edző.)

„A  Taxi ellen játszó csapatot 
csak pénteken állítjuk össze, való
színű azonban, hogy a csatársor 
összetétele ugyanaz lesz, mint amely 
a szerdai edzőmérközés első félide
jében volt, vagyis: Adám, Vinczs,
ZsmgeUér, Kállai, Tóth. A fedezet
sor adva van: Szalag, Szüc-s, Ba
logh. Futó és Sziklai helye is biz
tos. Csupán egy kérdésünk van: ki 
legyen a. balhátvéd? Mesterre is 
gondoltunk ezen a helyen, kérdés 
azonban többek között az. hogy 
Mester rándulása milyen természe
tűnek fog bizonyulni. A balhátvéd- 
kérdésben csak pénteken döntünk. 
Addig versenyben van még Mester 
mellett Fekete és Joós is. Mester 
kitünően játszott a tdmadósorban 
is, véleményünk szerint azonban 
néki mégis hátul van az igazi helye 

tudomásunk szerint ő maga is 
jobban szeret hátvédet játszani, 
mint csatárt. Szalay már régebben 
erősen megütötte a farcsontját s ez 
a sérülése akadályozta, hogy leg
jobb formájában játszék. A szerdai 
edzésön azonban már igen Jól moz

gott. örvendetes Zsengellér állandó 
javulása. Szerdán különösen a má
sodik félidőben már egyénileg is 
többször mert vállalkozni. Vincze 
is bele fog jönni. Ha újabb baj 
nem jön, akkor mindén okunk meg
van a reménykedésre . . . “

(Langfelder igazgató.)
6.
Az említetteken kívül még egy 

gond van Újpesten: mit-csináljanak 
a‘ nagyon jó formában levő Kocsis
salP Kocsis most nem került be a 
csapatba, , Adám és Tóth III. azon
ban pillanatig sem „nyaralhat", 
mert különben mindjárt jön — Ko
csis. -<♦>-

A Cs. MOVE Veszprémben tölti az ün. 
nepeket. A V. MOVE húszéves Jubileumi 
tornáján vesz részt. A csepeli amatörök 
szombat délután a következő játékosok
kal utaznak: Csák, Városi, Kővári, He
rendi, Horváth I., Rákosi II., Losohczi, 
Mátrai, Gáti, Újvári, Kószál, Kardos,
Egressy, Hevesi és Diósi. Kisérő Katzer 
Károly edző és Steiner Ferenc intéző.

A KASSAI AO
pénteken- tart ndgy edzést s ennek ta
nulságai alapján állit.ia össze a Törek
vés elleni csapatot. Az eddigiek szerint 
a KAC összeállítása ez lesz; Jávor — 
Selmeczi, Tölgyesi (Péteri) — Takács, 
Lendvai, Nádas — Tóth, Bodoni, Adám, 
Pásztor, Vadász. — A csapat legboldo
gabb tagja most Jávor, mert levelet ka
pott a szövetségtől, hogy sürgősen esi. 
náltassa meg az útlevelét, mert jövő va
sárnap utazik Bukarestbe. A  KAC ve
zetői egy nap alatt megszerezték a fiú 
részére az útlevelet.

A WMFC
tegnapi kétkapüs edzését nagyszámú 
szurkoló nézte végig. A nagy érdeklődés 
főképp Korányinak szólt, akinek ez volt 
az első csepeli edzése. A profik az egyik 
üzemi csapat ellen játszottak. A csatá
rok még tartották az UTE elleni gyenge 
formájukat, a Tihanyi — Kállai, Korányi 
védelem azonban igen biztosan állt a 
lábán. Korányi még mindig Igeu gyors 
és ruganyos, határozottan sokat nyerj 
vele a gyári csapat. A W M FC pünkösd
hétfőn Játszik Csepelen, de raág mindig 
bizonytalan, hogy a Kassai AC, vagy az 
SK PvUsj lesz-e az ellenfele.

v a s u t a s - p A í y a
mammmn S Z S O E P  tm m m

Pünkösdvasárnap május 1 2 -én  
- délután 5  órakor

S z e g e d -  
K is p e s t

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

(Első részét tegnapi számunkban, 
közöltük.)

VASÁRNAP
SERLEG ÉS ÉREMDÍJ MÉRKŐZÉSEK

FSC—SS FC. Bé,nát-’J.. 3. — Gamma— 
BIK. Bánát-u., 5. — MPSC-MFTR,
Szent László-tér, fél 12. — EAC—UMTE, 
Szánt László-té-r, 10.

MOVE-BAJNOKSÁG 
I. osztály

Pesli csoport: PNTK—T. Előre. Tcst- 
Rzentimrc, 5. Sándor (Pusztay). — 
KZsTE—MKSC, Kvassay-út. 5. Scharle 
Oíau). — ESzSE—Szent László. Attila- 
utca, 10. Bcroczky (Pálos), BAFC—R. 
lúgét, Rákosszentmihály, 5. Tausz F. 
(S?.aítelbengrr). — KSli—P. Rákóczi, Kis- 
tarcsa, 4. Tubicsák D.

Budai csoport: SzISE—Budaörs, Nagy- 
szoinbal-u,. 1. Magyarv (Faragó). — Bu- 
datébény— PSzSE. Budatéténv, föl 5. 
Csepreghy (Németh). — BKSE—ETSC, 
Békásmegyer, 4. Szűcs (Barczíkay). — 
X I. k. 1TE—BOTSK, Csillaghegy, fői 5. 
Dodik (Neszmami). — I’ ISE—Fomáz, P i
lisszenti ván, 5. llorcz. — Szentendre—Pi- 
lisvörösvár, Szentendre, fél 5. Pintér- 
(Karácsony).

IT. osztály
Pesli csoport: I’NTK II.—T. Előre TT.,

Pcstszentiinre, 1. Czinkóczky. — * ‘ J-
kér.—Szt. LFC II., Rákosfalvo, fel H , 
Novak I. , , .

Budai csoport: Űröm—Ganztáfcp. Írom , 
fél 3. Kénoszt. — NMK—ETOL U., Ivvas- 
say-út, 1. StBcichc-r. — Csillaghegy II.— 
BFC, Csillaghegy, fél 3. Barcs. — VTSJ5
—Budakalász I I ., Jászberényi-ut, 11. 
Bukó. III. osztály:

BFC IT —E-SzSE III.. Atlila-u., 8. 
Ball) — Rúkosligct III .—Gariz-telcp II., 
Rákosiig*!, fái 3.- Virczieinamn.

Ifjúsági bajnokság: PNTK—T. Előre,
Pöstszontimre, 3. Pusztay. — KZs'PK— 
MKSC, Kvassay-üt, 3. Nau. — BSr.SE— 
Szt. LFC, Attila-út, 12. Pálos. — RAFC 
—Rákosliget, Rákosszentmihály, 3. Szaf
téi berger. — SzISE—Budaörs, Nagyszom- 
lml-u.. 11. Faragó. — Budalétéiiy—I’ SzSE,' 
Budatétény, fél 3. Németh. — BKSE— 
KTSC, Békásmegyer, 2. Barczíkay. — 
X I. kér. 1TK—Csillaghegy, Csillaghegy, 
fél 1. Noszmánn. — PSSE—Pom.iz. Pil-is- 
Rzphtiván, 3. — Szén tendre—Vörösvár, 
Szentendre, 3. Karácsony. — TTC—BTSll, 
Törökbálint, fél Tubiosák.

KBIyokhajnokság: Rákosliget—T. Előre. 
Bákosliget, l. Uoikó.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK
M 0\"F B) válogatott—Balassagyarmat, 

Balassagyarmat, 5. — Zugló- -Rákoske
resztúr, Rákoskeresztúr, 5. — Budakalász 
—FTSE, Budakalász, 5. Faragó.

HÉTFŐ:
SERLEG ÉS ÉREMDÍJ MÉRKŐZÉSEK
FfjC—33 FC győztese—Gamma—BIK 

győztesev Bánát-n., 5. (Vesztesek, 3.) — 
MPSC-MFTR győztese—RÁC -UMTE 
győztese. Szent László-tér, fél 12. (Vesz
tesek, fél 10.)

MOVE-BAJNOKSÁG 
TI. osztály: HTSE—Eeser, Ecser, 4.

Fihinger.
Ifjúsági bajnokság: RAFC—P. Rákó

czi, Rákosszentmihály, 4.
BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK

TLK vén fiúk—TSC vén fiúk, Béke-u., 
1. — Kalapos vegyes—Tipográfia vegyes, 
Simor-u.. 3. — Kalapos vén fiúk—Keres
kedők, SiaMMhi i .

KEGYELETI MÉRKŐZÉSEK
néhai Kákonyi Albert (VI, kor, FC) sírkő 
alapja javára.

Magdolna vár ősi TTE—flíiSC. XDGySC 
vegyes, Váciéit-. 3. — MTPE kölyök— 
TSC kölyök, Váei-út, 4.

KÖZINTÉZETI „BAJNOKSÁG
Tanítók—OTI, Köháuyqi-út, 4. .Mtigyary 

(10-én). ,- r  Pestvármegye— Igazságügy,
Kispest, fél 5. Faragó (11-én). — MÁ- 
VAG—RÁC. Kőbányai-út, fél 5. Fibip- 
ger (14-én). — Gázgyár-Pestvárinegye,
Óbuda (Gáz:pályaO. 5. Herez riá-cu''.

AZ ELSŐ KÜZDELMEK A JUHÁSZ- 
SERLEGÉRT

A Gamma SzISE vándordíját alapifo.fi.,: 
A vándordíj egy értékes serleg, amelyért 
minden , év pünkösdjén fog küzdeni négV 
egyesület. A. díj kitti zésé vei az alapítók 
meg akarják örökíteni kitűnő elnökük
nek, Julbász Istvánnak érdemeit, aki 
gyárában, a Gammában a mai kor min
den vívmányával .felszerelten minden 
igényt kielégítő otthont le rém tett sihm1- 
tol ni vágyó munkáló vsai és_ alkatlmnzotlai
i-é-szénc, szeretettel felkarolja a. sportkör 
ügyeit és valóban pnklaadó munkát vé
gez n-z egyesület ólén.- A Juhász-serl-e-gért 
az első évben négy budai egyesület fog 
bareol-ni pünkösd két napján, mégpedig 
a 151K, az FSC, a 33 FC és n Gamma 
SzISE. A jövőben Is mindig négy meg
hívott egyesülőt között fog eldőlni a 
vándordíj sorsa, a négy meghívott kö
zöd természetesen mindig ott lesz áz alaf 
pító Gamma SzISE, valamint a min
denkori védő. A díj végleges elnyerésé
hez húrom, sorrendhez nem kötött győ
zelem kell. A résztvevők; a mai idők ben 
egészen szokatlan pazar órcnutlíjazásban 
részesülnek.

KISOK FUTBALLBAJNOKSAG 
Munkács: M unit ácsi magyar orosz g.—

Beregszászi g. 3:0 (1:0). Szép játékkal 
győzött a helyi csapat. Góllövő: , Skoba; 
Iloinonnay és Vi-zniezky.

A KISOK MLSZ DIJÁÉRT 
Kossnth fk.—Kölcsey g. 2:0 (1:0).

KISOK I.-pálya. Vezette: Szigeti. Kos
suth ik .: Horváth — Szabó, Erdei — 
Wagner, Karcsinszky, Bleuer — Kővári, 
Dávid. Herczegfalvi. Fischer, Pfinszter. — 
Kölcsey g .: Mazuch — Szirtési, Miklós — 
Kovacsőczi, Korbély, Székely — Sclii.kó,. 
Schlakta, Magai, Szabados, Víg. A ke
vésbé gyenge Kossuth fk. győzött. Köl- 
r-sey-támadésök után a Kossuth is feljön 
és Kővári előbb nagy helyzetben hibázik, 
majd a 20. percben vezetést szerez. 1:0.' 
Szünet után is előbb a Kölcsey g. táritad. 
Székelyt Schlakta csapatkapitány lek üld 1 
a pályáról. Szabadost a játékvezető ki
állítja. Kilenc emberrel játszik a Kölcsey; 
g., amikor Fischer a. 21. percben szép gólt' 
lő. 2:0. Jó; Szabó, Erdei és Kareoinszky, 
illetve Szirtes!, Korbély és Schlakta.

KISOK DIJMftRKOZÉS A RLASZ 
DIJÁÉRT

.Pestújhelyi fk.—Pestszenterzeébeti e. 1:1
(1:0). Foblt.yák-u. Vezette: Antal. Pest
újhelyi fk - : Prazsák — Máté, Mészáros — 
Dlugolinszki, Jenei. Bagdi — Jávor- 
sánszky. Vnuk I., Papp, Vnuk II.. GyÖ-. 
möri. - -  Pestszenlerzsébeti e . : Szabó —' 
Mázsár. I.onga — Rácz. Csánády, Szílós — 
Olló. Déri, Brandenburg. Mokres, Szántó- 
Egyenrangú ellenfelek szép és erős küz
delme. Az I. félidőben mezőnyjáték folyik 
némi pestújhelyi fölénnyel. Szünet után 
az erősen feljavuló Pesterzsébet g. lelkes 
játékkal megérdemelt- cgyeiilítéanez jút. 
Góllövö; Gyömöri IIL Csauády. Prazsák' 
(Pestújhely) és Brandenburg (Pekérzsé- 
bet) kiállítva.

KISOK ALSÓSBAJNOKSÁG 
Széchenyi g.—I’estszentcrzséboti' g. 1:1 

(1:0), Foi'inyák-u, Vezette; Antai. A Szé
chenyi g. jobb volt. győz'elmftt érdemelt 
volna. Góllövő: Rutnai, Hl. Kacsó.

—Me-,
A Kassán 0:0 állásban félbeszakadt 

K. Törc-kves—Mis-liolci MTE mérkónéet 
ezzel az oredméninycl igazolták, mert •* 
MMTE így kivárna,



.Watek, 1940 május 10. issrn
D eb recen b e

nem  ke ll m enn i,
(de jobb belsőhár* 
mást kéne venni. . . )

Sokat beszéltek a héten a Ferencváföff- 
Kömives Jánosr.ak, a Haladás clnö- 

kének a nyilatkozatáról:
—• Nem lett volna szabad art monda

ssa, hogy most már elkerülték a kiesést 
• a hátralévő mérkőzéseken előszedik a 
fiatalokat és az őszi csapattik kiépítésén 
^olgomak. Hogyan verik majd mepr ak
kor a Hangárját? — jegyezte meg va- 
ijfjki a szerdai edzések.

Más hozzátette:
— De art is nyilatkozta, hogy a Hun

gáriát meg akarják verni.
— Fersze, hogy .meg akarják verni, de 

b fiatalokkal hogyan verik majd meg?
Fataky Mihály, akt eddig csak hallga- 

. tdtt, hirtelen megszólalt:
— A* lenne a legkellemetlenebb, ha a 

Hungária pontot vesztene Szombathe. 
i ven n mi meg közben ,* Bocskaitól ki
kapnánk.

Azután hozzánk fordulva ezt mondta:
— Nagyon szerencsét len helyzetben 

^agynak jelenleg. Olyan játékosokat kell 
esetleg beállítammk, akik nem lehetnek 
Sók. Itt van például Kiss. "Erőnléte jó 
formán nulla. Vagy Kiszely. A vasárnapi 
mérbőréstől olyan izomláza volt, hogy 
majdnem jajgatott. Sajnos, a legutóbbi 
Időkig kissé elhanyagolták nálunk azt a 
kérdést, hogy a játékosuk sportszerűen 
élnek-e s hogy rendesen járnak-e az ed
zésekre. Egyesek különböző címen hagy
lak ki a* edzéseket. Most tele vagyunk 
sérültekkel s olyanokat kell elővennünk, 
gkik nincsenek megfelelő erőnlétben. Be
dig a* én elvem az, hogy minden játé
kosnak megfelelő erőnlétben dcell lennie 
mert nincs tartalék és nincs elsó'csapat* 
beli játékos. Mindenkire egyformán sor 
kerülhet. £* rövidesen így is lesz majd 
ft Ferencvárosban. ^

Négy olyan sérültje van a Ferenc vá
mosnak, aki szóba sem jöhet az összeállí
táskor: Tátrai, Hámori, Finta és Lázár.

Tátraira nem is lenne szükség, ha Pol 
Kár lába teljesen rendben lenne. De 
nincs fepdben. Valószínű azor.ban, hogy 
jPolgár vállalja a játékot.

Hámorira sem lenne nagyon nagy 
ttzükítég, ha Nagy II. csütörtökön nem 
panaszkodott volna. A torka fáj. Nyom 
hah orvoshoz vitték.

Hámorival beszéltünk s 5 ezt mon
dotta:

— Nincs ugyan szalagszakadásom, de 
rlég súlyos a sérülésem. A lábam egy 
másik helyén meg az ideg is megsérült. 
Wiajd csak Űrnapján játszhatok. A 
Kassa ellen.

A csapat hátsó részének tágjai közül 
jmég Sáros! III. is beteg, ö  ezt moDdja

— Folyton kiújul a sérülésem. Pihen
nem kellene hosszabb ideig. ^Kétnapi pi 
heuíssel nem lehet kiheverni ezt a sérü-

• •

PÜNKÖSDRE
FILM ET

KISFILM-SERVICE-
TÖL Antfr&ssy-út 6 2 .
T e l e f o n  : 1 1 6 -0 4 2 .

Tíz nap múlva ejtik meg a „Kis K K " sorsolását FLORIDAI KALAND
® " * II Pokolian mulatságos történet.

Miiyen csapatok ellen játszik a Hungária, Ferencváros és az Újpest?

lést. Ilyen rossz lábbal .látszom s alíkor 
I—in'bnki art kérdi mérkőzés körben: 
„Miért játszik » Béla olyan rrcaeént 

Sáros! 1ÍI. azonban vasárnap aligha, 
nem játszik majd s így a Ferencváros 
PsszeálHlásának egyik fele adva van: 

Csíkén — -Sroykn dr, Polgár — Fagy 
JT., Sárost III., rósa.

. A csatársorban csak Gyetvái helye biz
tos. .Tobbszslen Bíró II. vagy Subái ját
szik. Alighanem Bíró II. Beszéltünk vele:

— Játsrik v-asárnáp?
Szeretnék.

—: Ilogyan állunk .a tüdővel.
— A 'szerdai edzést már végig bírtam.
A belső hármasból,. Finta- biztosan1 ki

marad. Fekszik. A legnagyobb kérdés az.

Legutóbb ZágTábbau tudvalévőén 
Gidófalvy Pál dr-t választották meg 
a Duna Kupa-bizottság elnökévé.

Tíz nap múlva Magyarország is 
elkezdi a Duna Kupa-mérkőzéseket. 
Eddig csak egy mérkőzés került 
sorra s így jelenleg ez a helyzet a 
Duna Kupában:

-2, Jugoszlávia 1 — 1 — 3:3 1
—2. Románia 1 — 1 — 3:3 1

3. Magyarország 0 0 0 0 0:0 0
A Duna Kupa körül még néhány 

kérdés tisztázatlan s ezért megkér
deztük Gidófalvy dr-tól:

— Mikor ül össze legközelebb a, 
bizottság ?

— Májas 19-én Budapesten kerül 
sorra a magyar-román Duna Knpa- 
mérközés s a mérkőzéssel kapcso
latban összehívtam a bizottságot. 
TJgy értesültem, hogy a jugoszlávok 
és a románok az első évben a Kis 
KK vezetését is az MLSz-re kíván
ják bízni és éppen ezért május 19-re 
összehívtam a Kis KK értekezletét 
is. Az utóbbi értekezleten megejtjük 
a Kis KK sorsolását s eldöntjük 
azt, hogy a románok, vagy a jugo
szlávok indulnak-e három egyesü 
lettel. Magyarország ugyanis három 
egyesülettel indul s Jugoszlávia és 
Románia közül az egyik három, a 
másik két egyesülettel.

A budapesti értekezleten eldől 
majd az is, hogy június 16-án, vagy 
23-án kezdödjék-e el a Kis' KK.

Nézzük most azt, hogy milyen 
csapatok lehetnek a Kis KK részt
vevői.

Az már valószínűnek látszik, hogy 
Magyarországot a Hungária, az 
Újpest és a Ferencváros képviseli 
majd, ’ mert a jelenlegi helyzet sze 
rint ez a három egyesület végez 
majd az első három helyen. Csupán 
az a kérdés, hogy milyen sorrend
ben.

De mi a helyzet az „ellenfelek" 
országában.

Jugoszláviában
áldozócsütörtök napján kezdték el az 
országos bajnoki döntőket. A  dön 
tőbe hat egyesület került. Három 
szerb és három a horvát ligából 
A elöntő csak egyfordulós, tehát 
minden csapat minden csapattal 
csak egyszer kerül össze. Eddig 
következő mérkőzések kerültek sor' 
ra:

jugcslavia—Sflavia Szcrojcvo 0:1.
Gradjanski—BSK 2:3.
Hajdúk—HASK 5:1.
Hajdúk—BSK 1:1.
Jugoslavia — HASK 5:3.
A bajnokság állása jelenleg tehát

A többiek már nem jöhetnek szá
mításba a I<K szempontjából. A 
Rapid és a Yenus biztos résztvevő
nek látszik.. Mindkettő már több 
értékes eredményt ért cl a régi 
KK-ban is. A Rapid például az Új
pestet verte ki egyizben. Ez a két 
csapat kei ült egyébként a román 
kupa döntőjébe is. Mivel Romániá
ból a kupagyőztes is bekerül a, 
KK-ba s mivel a kupában és a baj

nokságban ugyanaz a két csapat áll 
az élen, bekerülhet a KK-ba egy 
harmadik román csapat is, ha Ro
mánia három csapatot ad a KK-ba.

Két-három hét múlva már tisz
tább lesz a helyzet. Akkor majd azt 
is tudjuk már, hogy Jugoszláviából, 
vagy Romániából kapnak-e több | 
ellenfelet a csapataink.

Pokolian mulatságos történet, 
melynek hó e í;

Gary Cooper
a mamlasz cowboy és

W . W .  M

A Hungária két hátvédjej

~ X  í  

elárulja, miért van olyan
kitűnő | gyenge

formában
H* manapság valahol a Hungária közismerten jó  védelme szŐttalcerOl. az 

ember agyában1 önkéntelenül Bíró Sanyi markáns alakja tűnik fel, a háttérben 
pedig Kis, majd távolabb Szabó Tóni elmosódott körvonala. Pedig nem egészen 
így van a dolog. Igaz, eleinte úgy volt. hogy Kis — hogy úgy mondjuk — csak 
kiegészítő része volt Bírónak. Kis azonban niit.djobban belelendült a játékba, las
san felnőtt nagynevű társáig, sőt. az utóbbi időkben játékával már sokszor 
elhomályosította Bíró Sanyi fénylő csillagát. Néha még akkor is, amikor Birö 
még válogatott formában v o lt . . .

Node hallgassuk meg. hogyan vélekedik Kis és Biró a maga jelenlegi — 
kissé váratlan — formaváltozásáról.

hogy
'gén,

Sárosi
akkor

de játszik-e vagy sem. Ha

Jakab, Sárosi dr, Kiszely
összeállításban, ha nem. akkor

Kiss, Jakab, Kiszely 
összeállításban áll ki a belső hármas.

— Mindkét összetételben gyenge most 
ez. a belsóhármas, — mondják a Fra
diban, És hozzáteszik:

— „Csak a Bocskai elleni mérkőzésen 
?:V'<nk. szerencsésen túl. A válogatott

ntani hétre már rendbe jönnek az összes
•eriütjeink.

*SS5»38$=
— CSAK ' NÉGYES! HELYÉN

lelh-t szó Változásról, — mondta tegnap 
hii-únv’. n Hungárift edzője,. — Ha az o 

c? , n.üm Piano rendbe vasárnapig, 
_ ° V . -  ? lesz, a jobbfcdczctünli.

V ldorstb - Turay, Kardos, Bíró,
nJ7.ioté z.e" , 3aval a sérülésük. Túrayn::k
i'atkcznoimk ' v'assaérvcfccté.ro kell. hí; 
fair TC-ircí‘ , bizonnyal játszón,i

JSE1? .  W r  szerdán edzett. Akkor 
m á *2 '-utózkodó volt, do va
r ir ó l « „  ’• t'nié',e.,n — e.z Is elmúlik.

™«.r szerdán készült iáf»rh.|pr nagy (,s.1tára _  pihenéséé!. 
f e w W i S '  ?SCTO kételkedem. Marad 
Ud'O.r.- VldorTh' <*n.k nnnvií. bojy. az

s a h

h S o HSŰm Í  » * e
; -  Nőm. Eloozor úgy volt, hoc,, haza
fejé uthM tinik. egy dunávitúl j*' várost, 
hírverő mérkőzésre, de később i-lejieuü 
ezt a tervünket. tincuui fogunk.-

H a l a d á s  - p á l y a
g sss  SZOMBATHELY ssass

. Pünkösdvasárnap, május 1 2 .én  
délután 5  órakor

Haladás— 
Hungária
Nemzeíi Bajnoki mérkőzés

a
1.

következő:
Hajdúk 2 1 1 6:2 *>t>

2. BSK 2 1 1 4:3 3’u. Slavia 1 1 — 1:0 2
4. Jugoslávia 2 1 — 1 5:4 9
5. Gradjanski 1 — — 1 2:3 —
6. HASK 2 — — 2 4:10 —:

Most vasárnap lesz a Hajdúk— 
Gradjanski mérkőzés. Ez Spalatoban 
kerül sorra s az egyik legérdekesebb 
mérkőzésnek ígérkezik.

A magyar közönség legutóbb 
látta a Gradjanskit, mert hiszen a 
horvát válogatott csaknem egyenlő 

Gradjanskival. Mindenki dicsérte 
a horvátokat, mindenkit elbűvölt a 
játékuk. Három nappal később a 
Gradjanski Zágrábban 3:2 arányban 
kikapott a BSK-tóI, tehát a BSK 
is nagyszerű formában lehet. Meg 
kell jegyezni azt is, hogy a BSK 
sem állt ki pihenten erre a mérkő
zésre, hiszen áldozócsütörtökön Spa- 
latoban mérkőzött.

Hogy melyik lesz az a két, eset
leg három csapat, amely Jugoszlá
viából a KK-ba kerül, az jelenleg 
még teljesen bizonytalan. Egyelőre 
csak az biztos, hogy Jugoszláviából 
erős ellenfeleket kapnak a magyar 
csapatok, olyanokat, amelyeket 
semmivel sem lesz könnyebb kiver
ni a KK-ból. mint volt mondjuk a 
bécsi Austriát, vagy a prágai Sla- 
viát. Akik kételkednének, azoknak 
jusson eszükbe az, hogy a Hungária 
és a Ferencváros milyen nagy vere
ségeket szenvedett Zágrábban. Jus
son eszükbe az is, hogy a Grad
janski játékosai milyen kitünően 
játszottak Budapesten cs jusson vé
gül eszükbe az. hogy ez a. kitűnő 
Gradjanski esetleg be sem tud ke 
lülni a KK-ba.

Rom ánia
csapatainak erejét pillanatnyila; 
nem ismerjük ennyire, de hogy 3. 
románok mit tudnak jelenleg, azt 
majd tíz nap múlva a válogatott 
mérkőzésen meglzlelhetjük.

Romániában még öt, illetve négy 
mérkőzést játszanak a csapatok az 
egységes bajnokság befejezése előtt. 
Jelenleg ez a helyzet az ólen:
1. Ven us 17 1.1 2 4 46:15 24
2. Rapid 17 9 6 2 51:21 24
3. Sp. Studentcsc 1T 6 9 2 36:23 21
4. UDR (Resíca) 18 6 9 3 30:25 21
5. Temesv. MAC IS 8 3 * 28:39 19
6. Ripensia 18 T 5 6 28:29 19

—- A sportszerű életmód a titka a 
jó erőnlétnek — mondja Kis Ká
roly, a Hungária jeles hátvédje — 
ennek pedig minden körülmény kö
zött érvényesülnie kell. Vasárnap 
délután egy órakor még úgy volt, 
hogy nem játszom. A múlt héten az 
edzömérközésünkön összefejeltem 
egy ellenfelemmel, olyan szerencsét
lenül, hogy nyolc fogam meglazult. 
Mindennap szorgalmasan borogat
tam, de még a mérkőzés előtti éjjel 
sem tudtam rendesen aludni, úgy 
fájt. Vasárnap még közvetlenül a 
kezdés előtt le akartam mondani a 
játékot, de Senkey edzőnk hallani 
sem akart róla. Beszálltam és úgy 
érzem, egészen jól ment...

Bizony, Kis szinte válogatott for
mában játszott. Erről jut eszünkbe, 
hogy:

— Minek tulajdonítja 'azt, hogy 
olyan ritkán jut szóba a válogatott
ban ?

Kis lemondóan legyint.
—  Talán azért, mert az én játé

kom nem olyan színes, csillogó, 
mint a többi számbajövö társamé. 
Vagy talán azért rendült meg irán
tam a bizalom, mert Varsóban le- 
vitézlettem Biró mellett? Pedig 
azóta állandó, rendes formában ját
szom.

Bizony, Kis a legtöbbet szerepelt 
jobbhátvédünk a „Hét l l-é “ -ben, az 
elmúlt idényben.

—  Játszik talán hétközben üzemi 
mérkőzést is? — térünk vissza Kis 
erőnlétének a titkára.

—  Nem, semmiféle mérkőzést 
nem játszom, a rendes bajnokin kí
vül. Hanem szorgalmasan látoga
tom az edzéseinket és talán még 
szorgalmasabban végzem az izom 
lazító és a ruganyosságot elősegítő 
tornagyorlatokat...

— Bíró Sanyi maga szerint is 
visszaesett egy kissé a. formájában?

— A Törekvés ellen azért játszott 
gyengébben, mert mindjárt a mér
kőzés elején érzékeny rúgást kapott 
a térdkalácsa alá. Egyébként pedig 
mi annyira kisegítjük egymást 
akár én hibázom, akár ő — hogy a 
jó  és a rossz játékban egyformán 
osztozunk és így nem tudok róla 
véleményt mondani, mert akkor 
részben magamat bírálnám...

Biró Sándorral, a Hungária sok
szoros válogatott hátvédjével szer
dán délutón találkoztunk.

—  As edzésre? — kérdeztük.
— Nem, hazafelé. Vasárnap kelle

metlen rúgást kaptam mindjárt az 
első percekben a térdem alá és ezért 
ma pihenek. Még szerencse, hogy a 
Törekvés állandóan a balodalunkon 
támadt, mert én bizony alig tudtam 
futni...

— Mi a véleménye Kisröl, a tár
sáról? — kerültük meg óvatosan 
Bírót.

- Kis ma olyan formában van, 
hogy ha most nem lesz válogatott, 
akkor soha...

- Bs mi a véleménye a saját for
májáról ? As utóbbi időben — a köz
vélemény szerint —  mintha egy 
kissé könnyelmű lelt volna...

Biró komoly tiltakozás közben 
érdekesen védekezik.

— Sokan összetévesztik a köny- 
nyelmü játékot a k ö n n y e d  játék
kal. Én, Ha az ellenfelem elfut, 
könnyedén megyek utána és moso
lyogja igyekszem szerelni őt, még
pedig azért, mert bízom a gyorsa
ságomban és a szerelési képessé
gemben. Sokaknak talán az tetsze
ne, ha ilyenkor eltorzulna az arcom 
és nagyokat fújnék egy-egy vágta 
után... Ha pedig véletlenül elmegy 
mellettem az a szélső, hát Istenem, 
ő is játékos, ö is tud játszani. Hol 
van az megírva, hogy nekem minden 
összecsapásban győznöm kell?..,

— Egyszóval nem érzi gyengébb 
formában magát? —  szegezzük a 
kérdést Biró mellének.

— Egy cseppet sem... — hangzott 
a határozott ‘ válasz, majd egy kis 
idő múlva így folytatja:

— Azt észrevettem magamon, 
hogy ha BSzKRT-üzemi mérkőzé
sen csatárt játszom, valahogy nehe
zen zökkenek vissza' a hátvédsze
repbe. A helyezkedésemben zavarok 
va-nali. Éppen ezért felhagyok az 
üzemi mérkőzésekkel...

Tehát mégis van valami a dolog
ban...

—■ További terve?
— AZ Újpest elleni mérkőzésen 

meg akarom mutatni a hitetlenke- 
dőknek. bogy nem lehet még elte
metni engem...

Meri® Oberon
a milliomos lady. (Csepreghy-film.)

MApafo! SCALfl
Csak a  fe d e ze tso r  

ö ssze á llítá sa  v é g le 
g es a K isp e stb e n
Ónody, Rátkai, Nemes 
és O lajkor II. a balhátvéd> 
illetve jobbösszekötő
jelölt

A Kispest rendesen csütörtökön 
Lőtt ketkapus edzést tartani s utána « 
vozetdöóg mindig ki is hirdeti a vasár-' 
napi ö^a&áiilítá-st. Ezen n héten 
bán a püskösdi kettői; mérkőzésre vada 
tekintettel szerdán volt kétkapus játék, 
ma pedi£ erőnléti edzés  ̂lesz.

— Csak a pénteki edzés titán állitjnfc 
össze a Szeded ellen kiálló csapatot, —» 
mondta Görgényi Lajos főtitkár.  ̂— 
Egyelőre csak a fedezetsor összeállítás* 
végleges, a közvetlen védelemben és a 
csatársorban még többféle megoldáson 
gondolkozunk.

A szerdai edzésen látottak alapján, a 
Kispest valószínűleg ezzel a csapattal 
utazik szombaton délután Szögedre: _ 

Boldizsár — Olajkár I.. Rátkat (Onódy) 
— Odr.v, Zalai, Víg ~  Kincses. Olajkár 
II. (Xcmets), Cseh, Déri, Kalocsai.

Jurán eibúcsúzott...
A Hungária szerda! edzésén megjelent 

Tarán is, a kék-fehérek volt jeles tar
talék küzépfedezetc. A partvonal melleit 
megállt é3 néhány percig szótlanul nézte 
a pályái/ zajló Hungária—Főiskolások: 
mérkőzést. Búcsúzni jött. A pünkösdi ün
nepek után visszautazik Salgótarjánba, 
egykori sikereinek színhelyére és újra 
játszani fog a SalBTC-ben, ott, ahonnan 
egykor olyan nagy reményekkel indult 
útnak a kék-fehérekhez. . .

— Tényleg elmegy? — kérdeztük tőíe^
— Igen, elmegyek, — válaszolt csen* 

desen Túrán Pista, a legszerényebb maJ 
gyár játékosok egyike. — "Látom, hogy 
itt már nincs semmi szükség rám és el
megyek oda, ahol még használhatnak. Jk 
SalBTC-bc . . .

— Hallottuk, hogy ott nyugdíjas ál
lást kap . . .

— Igen, ez az egyik főoka a távozás 
somnak . . .

A  másik főokot nem mondja meg. dft 
mi tudjuk, hogy Túrán mellőzve érezte 
magát, ö  a bőrlabda szerelmese és neki 
nem is annyira, a fizetés a fontos, ha
nem az, hogy hétről.hétre játszhasson.-i

— Mikor indul?
— A pünkösdi ünnepeket még Itt töl

töm cs csak azután megyek. Majd ott JöU 
várom az évemet . . .

Ha a jelek nem csalnak, a pesti kö-*
zönség a jövő idényberj már egészen ko
moly mérkőzéseken figyelheti meg Tu” 
ránt az NB-ben. Iia a SalBTC-nek sH 
kerül".. .

Cseh Matyi
— Tudod, hogy Cseh Matyi va

sárnap már kispesti színekben rúgja 
a labdát ?

— Sejtettem. Matyi mindig szerei 
tett átlépni.

UJ Stsdion
iap igam  p a á i c v á R  m m s m“ LjmU—...... ... .. ' ' »».■ «■ »

Vasárnap, május 12-én
délután 5  órakor

DiMÁVAG-
BEREGSZÁSZ

Nemzeti bajnoki B-mérkőzés

A Kassai 80 nem akar változtatni csa
pata egszé&Uttásái.’. Lehet azonban, hogv 
mégis új embert kei! beállítania. rnart 
Irányi beteg. Miskolcon fekszik és két
séges. hogy vállalja-e a SalBTC elleni 
játékot.

BANK-KUPA MfcSOB 
Május 10: RÁC—MOKTAR. Fehérvári

ét, 5 óra. Vezeti: Szőllösi. — Május 11; 
Fogta—AMB. Nagyszombat-u.. 5. Clagsen, 

Mezőgazdasági—Kér Bank, 5. Újvári 
B. — PK—Lesz., Köbányai-út, fél ö, 
Nagy L.

CSAK PÉNTEKÉN BŐD ÉT, A TÖBEK- 
YÉS ÖSSZEAXT1TASA

A védelemmel nincs ba j a Törekvésben 
Kiss vád, Tőriucsy, B óják  é3 Bánkutí 
képviselj a hármas védővonalat. Szűcs és 
Kónya játszik szélsöfedezetet. A csatár
sorban azonban annál több a kérdés. 
Most már bizonyos, h ogy  Készeire nem 
lehet számítani lyisszavonull, a, belső 
hármasban tehát biztosan helyet kap az 
ifjúsági Kiss János. A jő  formában lévő 
Horv-itbot edzője nem akarja, elvenni a. 
balszélső helyéről. Ha Bórv játszik, a 
johhszéten juthat szóhoz. Mindez még 
csak terv. véglegesen csak péntekorjiűől 
el. hogy kikből áll vasárnap a T öreliés 
csatársora.

Szo lnok i M ÁV-pdlya
BBHdMaMUM S x o S n o k  IBMUB—

Pünkösd vasárnap, május 12*4lt 
délután S  órakor

Szolnok—
Nemzeti Bajnoki mérkőzés



tssa Péntek, 1940 május 10.

K é s z ü l ő d é s  a  D u n a  K u p á r a !
Pompás csatárjátékot láttunk ifijeinktől
a csütörtöki rostamérkőzésen

(Csütörtökön délután a Me
gyeri-úrion tartotta rostamérkö- 
sósét a román ifjúsági váloga
tott ellen készülődő magyar ifjú
sági gárda. A délután esetné-

. menyeiről a, kővetkezőkben szá
molunk be:)

Kivonulás előtt névsorolvasást 
tart Molnár Ignác edző. Kiderül, 
hogy Dósai, a KBAC kapusa megint 
nem jött el. Távolmaradt a salgó
tarjáni Kleibán is. Németh és Hol
lósí itt van, de felmentést kér az 
edzésen való részvétel alól, mert 
szerdán mindkettő KISOK-mérkőzé- 
gen játszott.

A  mérkőzés előtt egy jó óráig 
tartó edzést végez az ifikkel Mol
nár Ignác. Különösen a kapusokat 
veszi munkába. Azután feláll a két 
csapat.

Piroshk: Kuchta — Hegyi, Fleck 
BMTE — Zimonyt II., Bakos, Kéri 
—  Szusza, Harsó.nyi, Berzi, Bor
bély II., Vezér.

Fehérek: Sass URAK Csorna
(Est), Béki UTE — Bartalos 
(Ganz), Haraszti SzAC, Schönber- 
ger UTE —  Fejes MAFC, Hideg
kúti UFC, Juhász UTE, Sziklai 
(Törekvés), Hoffer (Zugló).

Amint az összeállításon is látható, 
a pirosak csapata a zágrábi ifik 
elleni győztes csapat játékosaiból 
áll. Csupán Fleck és Szusza új em
ber. A  pirosak hamarosan fölényre 
tesznek szert. Berzi remekül irá
nyítja a támadósort. Harsányt kitör 
és a kapus mellett begurítja a lab
dát. 1:0. Azután Berzi kiugratja 
Harsányit és már 2:0 a pirosak ja
vára. A  nézőtéren látható Gidófálvy 
Pál dr miniszteri biztos, Tamássy 
István dr országos ifjúsági kapi
tány, továbbá Fröhlich Sándor 
BLÁSz-kapitány is. A  miniszteri 
biztosnak nagyon tetszik az ifik 
játéka.

A pirosak közt feltűnik Flecknek, 
a budafoki balhátvédnek a játéka. 
Keményen, ■ bátran mozog a fiú, re
meikül rúg.

15 perc eltelte után cserék követ- 
Iseznelc. Fejes lesz a fehérek kapusa.

Borbély helyet cserél Junásszal, 
Vezér pedig Hofferral. Nagyon szép 
a játék. Különösen a pirosak részé
ről. Ifjaink első garnitúrája már 
egészen jól játsza az angol rend
szert. Szusza süvöltő bombáját Kin
cses is megirigyelhetné. Fejes vé
dése sem utolsó. Berzi remek, lyukra 
adott labdájából Junász lő gólt. 
Már 3:0. Berzi szép labdájával 
Hoffer fut el és. már: 4:0.

Most a két kapus, Fejes és Kuchta 
helyet cserél. Harsányi lyukra adott 
labdájából Junász ragaszt nagy gólt 
a hálóba. 5:0. Most két szép Berzi- 
akció következik. Az egyikből Har
sányi, a másikből Junász juttatja 
gólba a labdát. 7:0. Berzi játéka a 
legkényesebb igényeket is kielégít
hetné. Az NB-ben is alig találni 
olyan csatárt, aki így lyukra tudná 
tenni társait.

Molnár Náci edző megunja a fe
hérek tehetetlenségét, beáll a fehér 
csatársor közepére. Hidegkútihoz 
küldi a labdát és Hidegkúti szépít. 
7:1. Megint a nagy formában lévő 
Berzi ügyeskedik, Hoffért futtatja 
és már 8:1. Végül egy remek ado
gatást csinál a piros csatársor úgy, 
hogy fehér játékos nem is ér a lab
dához. Szusza—Berzi—Harsányi—- 
Hoffer-adog'dt'dS után Junász tizmé- 
teres lövése rezegteti meg a hálót. 
9:1.

Már pontosan egy óra hosszat 
játszanak az ifik, amikor az edző 
sípjába fúj és a játék végét jelzi.

Az edzés után az UTE látta ven
dégül uzsonnán az ifjúsági váloga
tottjainkat. Az uzsonna végeztével 
Tamássy István dr ifjúsági kapitány 
a következőket hirdette ki:

— Jövő szerdán a B) válogatottal 
fogunk játszani edzömérközést, való
színűleg a Hungária-ütőn. Erre a 
mérkőzésre~ a következő játékosokat 
rendelem ki: Kapusok: Dózsái,
Kuchta. Hátvédek: Hegyi, Németh, 
Fleck. Fedezetek: Zimonyt II, Ba
kos, Kéri, Schönberger és Kleiban 
(SSE). Csatárok: Hollóssy, Szusza, 
Harsányi, Berzi, Borbély, Vezér, 
Hoffer, Junász.

G. Tó ih  Sába rendbe jött
— ő is  elm egy Eszékre
Pünkösdkor, mint már megírtuk, 

Eszékre megy az Elektromos. Az 
első napon a Slávia, a másodikon 
pedig a Rapid—Elektra vegyes lesz 
a budapestiek ellenfele. Az Elektro
mos nagy gonddal készül erre a 
rövid portyára. Szemelött tartják a 
Latorca-utcában, hogy a jugoszláv 
csapatok igen veszélyesek. Nem fe
lejtették el, hogy az utóbbi időben 
a magyar csapatok szinte kivétel 
nélkül véres fejjel jöttek vissza déli 
szomszédainktól. Az Elektromos ki
vétel akar maradni. Elkészült rá, 
hogy nehéz harca lesz, de végül is 
bízik a kettős győzelmében.

Külön örömnek tartják Elektro
mosék, hogy (?. Tóth debreceni sérü
lése nem is olyan veszélyes. A  vá
logatott játékos még a hét derekán 
pihen, de Eszéken már ő is játszik. 
Az Elektromos a Debrecenben győz
tes tizenegyével utazik szombaton 
Eszékre.

Az Elektromos IX. sem ni árud tét
lenül az ünnepek alatt. A BLASz I. 
osztályú csapat az ünnep mindkét 
napján Ros^nyón vendégszerepei. 
Az Elektromos II-ben Lengyel. I., 
Lengyel II., Kiss G., Fűzi I., II. és 
Busássy is szóhoz jut.

— . -ag o  g*

Balázs játéka bizonytalan- a SalBTC- 
£>en. mert a kitűnő szélső könnyebben 
sérült. Ha nem játszhat, Jákfalvi lesz a 
helyettese. Az összeállítás a következő: 
Géezy — Budai, Tímár ■— Kiss, Takács
IV.. Mátrai — Balázs (Jákfalvi), Bara
nyai, Jenőfi, Laczkó, Bor3ár.yi.

A DIMAVAG ÓVÁSÁBÓL
Némethit Imre ügyvezető a következőket 
mondta:'

— A DiMAVAG r:em ővott minden ta
va sszal, mert nem szokása a zöld asztal
nál megszerezni a pontokat. Ezt az óvást 
azért adtuk be, mert közönségünkkel 
szemben kötelességünk megtennünk min
dent az NB-be jutásért. Természeteset.’ 
crak olyat teszünk, amire a szabályok 
módot adnak. A DIMAVAG többször hát
rányba jutott amiatt a szabály miatt, 
amelynek alapján most kéri a Pereces 
elleni mérkőzés két pontját.

Némethy Imre, mint az úLASz ügyve
zetője a következőket mondta még:

— Nem áll a tarjániak állítása, hogy 
az ÉLASz nem továbbította a Baglyos, 
aliai SE óvását, amely a mi esetüi-khöz 
hasonló. Ezzel szemben az az igazság, 
hogy a baglyasaljaiak megkapták a két 
pontot. Ez nem is lehet vitás, hiszen 
a szabályok világosan rendelkeznek eb
ben az esetben.

A . DiMAVAG egyébként új- összetételű 
csatársorral áll ki vasárnap. A támadó- 
sor a következő lesz: Magyar, Kertész, 
Füzér, Barfta, Fazekas.

Ö t o sz lo p  m a ra d t  
m eg az o la sz  VB- 
eg y littasb ö l 

- írja  a VB
A  vasárnapi olasz-német mérkő

zésről, amelyet tudvalevőleg az 
olaszok nyertek 3:2-re, a Völkischer 
Beobachter — többek közt — így Ír: 

—■ A régi világbajnoki tizenegy 
már nincs többé. Ez a mérkőzés is 
megerősítette ezt. A nagy csapat 
néhány hatalmas oszlopa azonban 
ímég áll: Piola, Biavati, Főni, Hava 
és Olivieri. Ok döntötték el a harc 
sorsát ezúttal is. Piola. különösen 
nagy játékkedvet árult. el. 55 percig 
mint jobbösszekötö állandó veszedel
met jelentett a német kapura. De 
azután is, amikor már középcsatár 
lett, a legtöbb gondot ö adta a né
met védelemnek. Az ö okos játéka 
és Biavati mesébe illő gyorsasága 
építette ki Olaszországnak a győze
lem félé vezető utat. A győzelmet 
Biavati gólja jelentette. Biavati 
egyszerűen elszaladt BÜlmannf.ól és 
készen volt az olasz győzelem, mert 
attól kezdve az olasz’ védelem any- 
nyira tömörült, hogy nem lehetett 
áttörni. Amit természetesen senki 
sem vehet rossz néven az olaszok
tól.

A kisalföldi alositáiy egyesületei kö
zül eddig 12-en jelentkeztek a Nyugati 
LASz-nál. Az ősszel kiírt bajnokság •*■?- 
tatása tehát lehetetlenség s ezért a 
NyLASz úgy döntött, hogy serleget ir ki 
a kisalföldi csapatok részére. A serlegért 
egy-két héten belül megindul a küz
delem.

A MOVE B) VÁLOGATOTT
vasárnap Balassagyarmaton játszik ba
rátságos mérkőzést az. alábbi összeállí
tásban: Budavári VIII. kér. SE — Bez- 
zegh (P. Rákóczi, Szödi’ VIII. kér. SE 
— Hudecz (P. Rákóczi), Elekes VIII. 
kér. SE. Agai VIII. kér. SE — Márta 
(R-ákoshegy), Lantos MKSO, Elly (Rá
koshegy), Szabó (Horthyliget). Bokor 
VIII. kér. SE. Tartalék: Schlemmer
(Rákoshegy), Hudra MKSC. A csapat 
vasárnap reggel fél 6.kor indul a Nyu
gati-pályaudvarról.

A VASAS
a tavaszi idényt a 9. helyen kezdte és 
így érthető, ha kézzel-lábhal tiltakozott 
ez új NB-rendszer ellen, amely az NB
III. osztályába való kiesésre Ítélte volna 
a Vasas csapatát. De jött a. tavaszi 
idény és 7 mérkőzésen 12 pontot szer
zett a csapat, jelenleg pedig a harmadik 
helyen áll. Most már nem tiltakozik a 
Vasas az NB új rendszere ellen. A Va
sasok csapata pünkösdvasárnapján Kecs
keméten játszik teljes összeállításában a 
K TE együttesével.
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Néző beszól a pályára a mérkőzés 
után:

Bíró űr, kérem szépen, hány
tizenegyest is tetszett megítélni el
lenünk ?

— Hatot!
— Köszönöm- szépen. Eltévesztet

tem a számolást, azt hittem csak 
ötöt.

2.
Intéző a, mérkőzés után:
—-  Hétgólos győzelmünket nem 

érdemeltük meg. A döntetlen ered
mény jobban megfelelt volna a játék 
képének.

3.
Orvos: Itt érés fájdalmatf 
Játékos: Igen.
Orvos: Alkohollal kell dörzsölni! 
Játékos (fölugrík): Micsoda? Al

kohollal?! Soha!! Legföljebb tejjel, 
vagy málnaszörppel!!

Bök Muki.

Elhalasztották
a Szent Korona Kupa 
döntőiét

Május 19-ére tűzték ki a Szent Korona- 
Kupa döntőjét. A döntőbe Észak és Dél 
csapata került. A döntőmérkőzést — 
mint értesültünk — elhalasztják, mert 
május 19-én az utánpótlás csapata, is, az 
országos Ifjúsági válogatott is játszik s 
ezekbe a csapatokba feltétlenül bele
kerül olyan játékos, aki a döntömérlcő- 
zésen is szerepet kapna. Márpedig az 
MLSz azt akarja, hogy ennek a szép 
díjnak a döntőjét a legjobb csapataikkal 
tudják lejátszani a döntőbe került al- 
szövetségek.

Vidéki műsor
É S Z A K I A I.S Z Ö V É T S É G

I. osztály. Ózd; ÓVTK I I — K. T öret

II. osztály. TVorsodnád'&sdi: BLASB II. 
—HVSE II . (Huszár).

KÖZÉPMAGYAR I . OSZTÁLY 
Cegléden: Ceglédi MOVE—Vecsési SO. 

Vezeti: Sándor. — I. órtztály B) csoport: 
Nagykörösön: Nagykőrösi MOVE—Szol
noki cukorgyár. Vezeti: Hajdú — Ercsi: 
Ercsi Eötvös-—Fóti Testvériség. Vezeti: 
Dohai.

Szobon: IITSE—Váci Remény II. Ve
zeti: Sárrai.

A március 28-án lejátszott Kalapos— 
KFC II. osztályú . bajnoki .mérkőzés 
egyesbírói határozatát a  miniszteri biz
tos megsemmisítette.

A Szentlőrine pünkösd vasárnapján 
Hatvanban játszik az ottani vasutasok-

Nem változtat a "DÍMAYAO elleni győz
tes csapatán a Pereces. A  vasárnapi fel
állítás tehát a következő: Lux — Ná; 
das, Monostori — Bokros. Halmos, Futó
I. — Futó II., Polcz I „  Polcz II., Vár
hegyi, Turbéki.

Dicséretet kap H őnyi a. milánói olasz 
német válogatott, vezetéséért TCleiner 
Edvintől, a zürichi Sport szerkesztő
jétől is. Klelner, aki legutóbb a nnagyar- 
svájcí mérkőzés alkalmával járt Buda
pesten, most Milánóba utazott a nagy 
esemény megtekintésére. Kleimor bírálata 
Irányiról így hangzik: „Iványi eléggé 
rvhéz feladat előtt állott, mert a játék 
nagyon gyors és időnldnt nagyon kemény 
volt, Iványi azonban teljes mértékben 
megoldotta feladatát.”  ,

A  Itusj csapatában a BSzKRT ellen 
.Tuehwid helyett ismét Kvajnyák lesz a 
középcsatéi’ . Jobbfedezetet Gylmcesy ját
szik. Az LAC-ban Szolicsinszky helyett 
isinél Kies véd a DVSC ellen. Mindkét 
csapatot véglegesen csak szombaton állít
ják Össze.
III . KERÜLETI LpVENTEBAJNOKSAG 

Kíseelli-u.—Ralctár-u. 3:1 (2:0). Félbe 
szakadt. Vörösvári-úí. Vezette: Balogh 
Miklós. Jobb volt a Kíseelli-u. A II. 
félidő 15. percében a játékvezető lefújta 
a mérkőzést, mert a Raktár-u. levonult. 
Góllövő: Sárközi, Zeulai és Stefkó (11-es- 
ből), illetve Szabó.

TELEKT.
a volt válogatott csatár vasárnap Mu 
esonyban megsérült. Teleki a DiMAVAG 
II. csapatában Játszott az MBTC ellen, 
játék közben gyomrára ütést kapott és 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. Az 
BLASz szigorú vizsgálatot indított a sé 
riités ügyében.

A RÁKOSKERESZTÚR VASARKAP 
a Zugló-Danuvia csapatát látja vendégül 
barátságos mérkőzésre. A zuglóiaknak 
egy ifi vegyescsapata is játszik Rákos
keresztúron az RTE ifjúsági együttesével. 
Az RTE-ben már játszani fog a Köb. 
FC-ből átigazolt Angyal is, mégpedig 
balösszekötőben.
KOVÁCS A GAMMA KüZÉPCSATARA 

SZOLNOKON
Csütörtökön 3x30 perces edzőmérkő

zést játszott a Gamma egy cégcsapattal. 
Már a pályára való kifutásnál „ese
mény” volt- filmezték a csapatot. Ju
hász István' elnök csináltatott rövid fel
vételt a . játékosokról. Az edzőmérközé- 
sen a tartalékok is szóhoz jutottak, an
nál is inkább, mert H ódinak derékrán- 
dulása, Toldinak és Boriiynak könnyebb 
húzódása van. Háda nem is vetkőzött le, 
a másik két sérült azonban vállalta a 
játékot. A csatársor összeállítása oko. 
zott gondot az edzést vezető Sós Károly- 
nak: a régi betegség, a „góliszony” 
most is elővette a támadósor tagjait és 
r.em nagyon ment a góllövés. Külön
böző próbálgatások után végül Kovács 
középcsatár játéka mellett volt ez a sor a 
legeredményesebb és ezért Szolnokon a 
volt ferencvárosi játékos irányítja a csa
társort. A kapuban " SarkarU szerepel 
Háda helyett. A Szolnok ellen tehát a 
következő tizenegy áll kit Sarkad! — 
Szehehelyi, Szebeni — Király, Tóth 
Borby — Varadi. Sütő, Kovács. Toldi, 
Kemény: Tartalékként Gyulai, Takács 
és Korányi TI. utazik a csapattal. Sze
replésükre pünkösdhétfőn. Törökszcní- 
mikló3oa valószínűleg; sor kerül.

A 125 pengős rendkívüli 
heti jutalom  feltételei

A múlt héten már közöltük, hogy a 
Készpénz Pályázatunk során a m ag yar- 
svájci mérkőzéssel kapcsolatban 125 
pengő rendkívüli heti jutalmat tüzűnk ki.

A rendkívüli díj feltételeit alább ismer
tetjük:

Aki ezt a díjat meg akarja nyerni, 
annak egy (!) szelvényen telibe kell 
találnia a Magyarország—-Románia mérkő
zés végeredményét, valamint I. félidejé
nek eredményét. Számítanunk kei holt
versenyekre, azaz arra, hogy több pá
lyázónak sikerül ugyanazon a szelvé
nyen telibe találnia a két eredményt s 
ezért egy rendkívüli kérdést is feltet
tünk pályázóinknak. Ez a rendkívüli 
kérdés azonban csak a 125 pengős rend
kívüli heti jutalom odaítélésekor kerül 
figyelembe, ott is csak akkor, ha holt
verseny áll elő. A rendkívüli jutalom 
szabályai az általános csoportban a kö
vetkezők :

Amennyiben csak egy pályázó találja 
telibe ugyanazon szelvényen a Magyar- 
ország—Románia mérkőzés végeredmé. 
nyét és I. félidőbeli eredményét, akkor 
ez az egy pályázó egyedül nyeri a 100 
pengőt. Ha kelten találják telibe a két 
eredményt egy szelvényen s az egyik 
pályázó jól felel a rendkívüli kérdésekre, 
a másik meg nem. akkor az előbbi 60, 
az utóbbi 40 pengőt kap. Ha mindketten 
jól, avagy mindketten rosszul felelnek a 
rendkívüli kérdésre, akkor mindketten 
50—50 pengőt kapnak. (Figyelmeztetés: a 
rendkívüli kérdésre ugyanazon a szelvé
nyen kell helyesen felelni, amelyen a 
pályázó telibe találja a két ered
ményt!) Ha hárman találják telibe a két 
eredményt egy szelvényen, akkor a fenti 
elvek alapján Járunk el. Ebben az eset
ben a következő díjkiosztások képzelhe
tők e l: I. Mindhárom pályázó egyfor
mán 33 pengő 33 fillért kap. 2. Egy pá
lyázó megfelel, kettő nem felel meg á 
rendkívüli kérdésre. Ebben az esetben:
I. d íj: 50 pengő, II—III. d íj: 25—25
pengő. 3 .Két pályázó megfelel, egy pá
lyázó nem felel meg. Ebben az esetben 
az I.—II. helyen újabb holtverseny van. 
Mindenfajta holtverseny elbírálása a 
követkízö módon történik: 1. Ki felelt 
meg helyesen a rendkívüli kérdésre. 2. 
Ki találta el több szelvényen a Magyar- 
ország—Románia mérkőzés végeredmé
nyét és I. félidőbeli eredményét. (A 
rendkívüli jutalom odaítélésekor tehát 
nemcsak a legjobbnak bizonyuló' szel
vény számít, viszont a többi szelvények

Csókái
n a g y  formában

játszott a Bocskai csütörtöki edzésén. 
Eleinte csatár volt és négy gólt lőtt a 
pilótáknak. Később hátra ment s olt is 
pompásan mozgott. Palotás edzőnek fő is 
most a feje:

— Csókái jó  játéka zavarba hozott. 
Valamiképpen szeretnék neki helyet szo
rítani a csapatban. Nem Is tudok egye
dül dönteni, holnap a hatósági biztos úr 
elé terjesztem a javaslatomat és akkor 
dől el az összeállításunk kérdése.

Az edzömérközést egyébként a Bocskai 
6;0-ra nyerte. Csókát négy dugóján kívül 
egyet-cgyel szerzett még Bcrccz és Fü
leld.
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A H alasiás
ö ssze á llítá sa  nem  
vá lto z ik

A szokottnál nagyobb érdeklődés 
kísérte a Haladás edzését. A  szép 
számban felvonult szurkolókat azon
ban csalódás érte, mert a Haladás
I. csapata igen félvállról vette ezt 
az edzést. Később kiderült, hogy a 
vezetők utasítása volt az, hogy ue 
fárassza magát a társaság.

—• Úgy látjuk, hogy több játéko
sunkon a fáradtság jelei mutatkoz
nak, meg aztán vasárnap a Hungá
ria ellen ugyancsak igénybe lesznek 
véve az izmok s ezért mondottuk a 
fiúknak, hogy ne erőltessék meg 
magukat — magyarázta meg az 
utasítást Lyka edző.

Nem volt szabályos mérkőzés, a 
második félidő csak rövid ideig tar
tott. A lelkes második csapat nyert 
végül is 3:2-re.

A  csapat összetétele az eddigiek 
szerint nem változik: Körmendi —
Kálazi, Krasznai — Pillér, Kiss, 
Kalotai — Szabó, Forgács, Mórócz, 
Gazdag, Lovász.

Vidéki bajnokságok álláso
S ZE G E D I A L O S Z T Á L Y

I. osztály:
1. SzVSE 19 18 2 i 60: 5 34
2. KAC 18 34 2 2 49:14 30
3. Sylvania 19 11. 2 6 43:33 24
4. SzTK 18 9 2 7 44:29 20
5. KTE 19 8 4 7 41:40 20
b. MTIC 19 7 5 7 43:43 19
7. UTC 17 7 3 7 30:27 17
S. MAIC 18 6 3 9 36:43 15
9. HMTE 16 4 1 11 24:54 9

10. KRVSE 17 4 1 12 22:50 9
11. HTVE 15 3 2 10 17:35 3
12. SzTE 17 2 3 12 19:50 7

Három évre eltiltották a játéktól a
Baglyosa)jsí SE Sípos nevű játékosát,
n*ert mérkőzés közben elhagyta <■» pályát 
és megütötte az ellenfél intézőjét.

Fellebbezési ítéletek. Polgár Gyula 200 
pengős büntetését (bécsi húsvéti mérkő
zés) helybenhagyták. Térbe KEAC két
hónapos büntetését egy hónapra szállí
tották le. ^

Az M. Textil—OTE ujoncmérkőzé3t
május 12-án kell lejátszani.

A IlLASz legújabb tervezete szerint az 
ifjúsági bajnokság minden csoportjából 
kiesik a 11. és 12. helyezett és felkerül 
mii4ea csoport 1. éa 2, helyezettje*

közül csak azokat vesszük figyelembe* , 
amelyek közül a pályázó egy szelvényeiül 
találta telibe a két eredményt. # Tér- 
mészetesen itt is előtérbe lépnek:, 
azok a szelvények, amelyeken a pa- j 
lyázó a góllövőt is eltalálta.) 3. Iy  5 
szerzett több pontot a kérdéses szel*# 
vénnyel. 4. A kérdéses szelvény pótversö*! 
nyére való tippelés figyelembevétele. 5. A 
kérdéses szelvény gólkülönbsége. Ig$fl 
valószínűleg mindenfajta holtverseny el-f 
dől s ebben az esetben a díjak a követ
kező formában kerülnek kiosztásra:
I. d íj: 50 pengő II. d íj: 30 pengő. IIL l 
díj 20 pengő.,

Amennyiben háromnál többen találják 
telibe a két eredményt egy szelvényen,^; 
akkor ezek között a sorrendet a fenti 
szabályok alapján döntjük el s a dijat 
a fentiek értelmében szintén háromfelé!? 
osztjuk.

Természetesen, ha többen találják el| 
egy szelvényen a két eredményt, s ezek|' 
között akad olyan is, aki ugyanazon a 
szelvényen a góllövőt is eltalálja, akkori 
csak az utóbbiak nyerhetik a díjat.

Amennyiben senki sem találja telibe 
ugyanazon a szelvényen a két eredj 
ményt, úgy a díjat a következő szabái
lyok értelmében adjuk ki: 1. A vég
eredmény telibetalálása és a rendkívüli
kérdésre helyes felelet. 2. A félidő ered
ményének telibetalálása és a rendkívüli 
kérdésre hplyes felelet. 3. A végered
mény telitalálata. 4. A félidő telitalálata* 

Mindenfajta előre nem látható esetek
ben szerkesztőségünk dönt.

Az ötszelvénycs csoportban
a 25 pengős rendkívüli díjat semmi kö
rülmények között sem osztjuk meg* 
Esetleges holtversenyek esetén a fentebb 
közölt szabály alapján döntünk. Ugyanaz 
a pályázó mindkét csoportban ugyanazt 
zal a szelvénnyel nem nyerhet. Ha a# 
általános csoportban nagyobb dijat 
nyerne, akkor ott vesszük figyelembe a 
az ötszelvényes csoportban helyére a so-j 
ron következő pályázó lép elő.

A rendkívüli heti jutalmat bárki cl-' 
nyerheti, tehát az is, aki eddig még; 
nem küldött be szelvényt. Ez a rond'f 
kívüli heti jutalom ugyanis semmiféle 
összefüggésben nincs pályázatunk több* 
versenyeivel. Természetesein pályázóim*! 
a X III. számú szelvénnyel ugyanúgy el-f 
nyerhetik a szokásos heti díjakat 3 
ugyanúgy gyüjthetik tovább a pontokat/; 
mint eddig.

■

Szegedi vélemény: 
Cseh szerződtetésével 
nehezebb lesz a Kis
pest elleni mérkőzé- j
sünk, de azért így is 
nyerünk

Szeged, május B- 
A  változatosság’ kedvéért a Szeged 

FC a szegedi Postás együttesével 
tartott ma edzést. A  postások igye* 
keztek, lelkesen harcoltak, mégi® 
11:2 (8:1) arányú vereséggel hagy* 
ták el a pályát. Pedig a Szegedből 
hiányzott Lukács, Bihámy, Gyár: 
mati és Berták. A  négy nagyágyú 
nélkül így állt ki a csapat: Tóth 
Török, Raftai — Pólyák, Marosit 
Bokor (a SZAK kapusa!) — Bognárt 
Baráti, Szabó (SzAK), Ladányit 
Nagy. Góllövö volt: Szabó (4), B o r  
nár ( 3 ) ,  Nagy, -Baráti, Ladányi, B oy  
kor (ll-es ), illetve Solymosi (11-es) 
és v. ördög.

Az edzés után Hulmán József in
téző így beszélt:

—  Jó lett volna ebből a sok g $  
ból egy párat félretenni vasárnaprét 
Nagy mérkőzés lesz az a vasárnapi, 
különösen most, hogy Cseh a Kis: 
pesthez szerződött. Nehezebb lett a 
dolgunk, de azért győzni Jogunk.

Az összeállítás, mint már jelez* 
tűk, váltpzatlanul ez: Tóth — Törökt 
,Raffai - 1- Baráti, Marosi, Berták 
Bognár, Gyarmati, Lukács, Bihámlh 
Nagy.

FŐISKOLA
A faiskolai ükül vívóim Jnoksájrok elő” 

mérkőzéseit tcginnp bonyolították le * 
Műegyetemen. Részletes eredmény: P«’ 
helysúly: Gcro MAFC győz Haszlnbfi
MAFC ellen. Könnyíisúly: Oláh M A*5 
győz Kóbor BEAC ellen. Illntky MAI *3 
—Mészáros BEAC ív. 0. VéHósúly: Gá^l 
pár MAFC ellen győz Németh BEACV 
Kulcsár BEAC győz Dózsa MAFC e l l#  
Kisnchézsúly: Kotyorl. MAFC győz QV. 
lota TFSC ellen. Varga MAFC gyáj 
Szabó BEAC ellen. Szőke MAFC gST 
Regős BEAC ellen. Az elődöntő rrvérKjT 
zéseket szombaton este S órakor rendezik 
a Műegyetemen.

A szegedi KEAC az eddigiek szerih1 
ezzel a csapattal jön fel a főiskolai bal* 
noki döntőkre: v. Bogdándi — Vass» 
István — Szabó, Futó, Vlda I. — Péter. 
Kovács II., Devecserl, Kolozsi, Kiriny" 
Tartalék: Dóczi és Török.

ÖTTUSA
A HTVK — mint már jelentettük —

tusa részversenyt rendez május 10-®®' 
31-én és 12-én. Lovaglás kivételével * 
többi 4 számban mérik össze erejüket . 
versenyzők. Pénteken lesz az cltő s-zán’* 
a pátbajtőrvívás dólntárt 5 órától ? 
H TVK vívótermében, szombaton déle*” ’ 
9 órakor a pisztolylövés a Lndovüy 
Akn.lé’nián, délután V.7 órakor nz

margitszigeti verseny uszodában ért
vásárom' délelőtt D órakor a futás W1 
ső'bb meghatározandó helyen.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
Fogadó: Frigyeg négyszer nyerte W  

gyarország bajnokságát. (1934, 3936. 1W*’. 
1939). négyszer volt Budapest bajnok' 
(1934. 3936. 1937. 1939). egyszer pedig 11 
júsági bajnok (3928).

T.ase. A kérdezett ökölvívó 1923—31 “  
zött versenyzett az FTC-ben.



Péntek, 1940 május 10. fisaar
BIRKÓZÁS

H A Í I T 1 ;
Dávid (Németh) és Góliát 
(Ali ben Massaud) harca!

f  A rendezőség közleménye — -
Az állandóan zsúfolt ház előtt 

folyó nemzetközi profi birkózó- 
viadal már a végefelé közeledik. Ma 
már döntőket is vívnak. A mai 
mérkőzések:

Hirsch (Paris bajnokai—Waltér 
Ottó. A szabadstílusú birkózás min
den szépségét be fogja mutatni ez 
a két nagytudású birkózó.

Radu Lukács (Erdély bajnoka) — 
Iván Pettersen (észt világbajnok). 
Az észt erejét és tudását valószí
nűleg durvasággal és szabálytalan
sággal tudja csak kiegyenlíteni Radu.

Váry Sándor (magyar)—Vilo 
Búr! Irtózatos harcot ígér ez a 
mérkőzés.

Németh Sándor (magyar.)—Ali 
ben Massaud (Szenegál néger),. Dá
vid és Góliát harca lesz ez a mér
kőzés.

Zamecnlk (horvát)—Orgoványi 
(magyar). Zamencniknek is „súlyos" 
ellenfél jutott!

Kamarás (magyar) — Koprcck 
(svéd). Nagy verekedés után bár
melyik győzhet.

A küzdelmek este pontosan fél 
9-kor kezdődnek a Városi Színház
ban.
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bicUózóéUnál. . . !
■ ~~ Már ott is, Terefere úr?

— Sajnos, nemcsak a labdarúgás
ban található ilyen. Most vasárnap 
lett volna Cegléden a Budapest— 
Cegléd városközi mérkőzés az árvíz
károsultak javára. A mérkőzés azon
ban elmarad, két ceglédi birkózó 
vOycplökiengedése“  miatt...

— Hogyhogy?
— A hetes csapathoz két váloga

tottat adtak volna a vasutasok. De 
közben kiderült, hogy az egyik klub
tag szombaton tartja az esküvőjét 
és ezen a két válogatott feltétlenül 
részt akar venni. Sőt a fejébe vette 
mind a kettő, hogy reggelig mulat. 
A vasutasok tehát, lévén különben 
is feszült viszonyban a mérkőzés 
megrendezésére vállalkozó MOVE- 
val, kijelentették, hogy ilyen körül
mények között nem, adhatnak ver
senyzőt a város válogatottjába. Mit 
tehetett, szegény MOVE? Lemondta 
(í vasárnapi mérkőzést...

— Bs ezzel vége a történetnek t
— No, nem egészen. A birkózó

szövetség fegyelmi vizsgálatot indít, 
az ügyben. Azt a, bizonyos gyeplőt 
alaposan meg fogják húzni!...

K itű n ő  ^
m inőségű

ROLLFILM
(26 Sohoiner) jsbi

S f S l f i l I é r
RáEmi POTÓ-KOLB

a Párisi Nagy Aruház épületében.

GYEPLABDA

Itt a válogatott csapat!
jtLfütortokon csto állította oesze a ya- 
-wgálott csapatot Rév-ay gróf szövetségi 
kapitány. A csapat a kővetkező: Klien
sei — Bácskai, Lifka I. — Sztoles, Ko- 
ttorőth dr, Miklós dr — Muray, Háray, 
Lifka II., Margó dr, Teleki gróf. Tár
taié le Kőszegi és Ti pold.

— A csapat összeállításában az volt az 
^Ivem, — mopdta Kévay gróf, —* hogy 
£  legjobb formában lévő játékosok mind 
" e*yet kapjanak a csapatban. Ezért van 
5** hogy egyes játékosok néni a megszo
kott helyükön játszanak. A vedelem a 
legjobb, amit jelenleg kiállíthatunk. A 
kedezetsorban választanom kellett Kon.o- 
t'Oth dr és Margó dr között. Úgy döntöt- 
««ni, hogy Margó dr fog összekötőt ját
szani, ö tökéletesen birja a liannonikázó 
összekötő szerepét és esetleg helyet Is 
esereihet Konoróth dr-ral, ha az kiful 
Ja«. Kn bízom a csapatban és minden 
]^n̂ enyem megvan, hogy tisztességes 
tredméjijt érünk el a németek ellen — 
ICjC25tc be szavait a szövetségi kapitány.

e» H « k  délután tartotta az utolsó 
tói' !l Válogatott keret. A játékosok 
Nés-u-°Z0Btak és nagy kedvvel játszottak, 
a t L  í 8i'e,,(:s edzömérkőáést játszottak 
vésrís- o taSíai. A védelem és a fedeze.tsor 
azereDeu nf metek elleni összeállításban 
hezen taisíT csatársort azonban, igen 1.0- 
Vériil n 1 a meg a szövetségi kapitány, 
vay grófnőt01?* déíryedben sikerült Ré- 
sort mpvtrtvü, legjobban játszó támadó-

“3 5 5 5 ^ ” ezzel ki is alakult
ATLÉTIKA

/ ÉMA‘rYADBN LEKÖTÖTTÉK A MA(rYAR^GÖRöa VUDAhT

rög atléUkai " z C t s é í í t 1, A  «£ ’
hogy elfogadják a SM°i^ ’A zlli':
vendégül látják az <,gy ultteí^téÍrthbffin Belgráűban versenyző55^  “ « « e l  Későbben
gatottat. június lfi-án és I 7 L  » 
tételek szerint odamenet 8%nnitrihMÍ 
töltene egy éjszakát, a váiogatott ^ t w a  
felé pedig hálókocsin menne Belgridba 
A MASz-nak az az álláspontja hStv ,  
gdrögök ellen erősebb csapat, kei mint 
”■ jugoszlávok ellen es ezért valószlnmSr 
néhány emberrel megerősíti maid V* 2? 
csapatot, a

SIMFSON
Ít*2nl9e Diósgyőrött tartózkodik

a diósgyőri atléták edzéseinek
Papztalatt'r!’'',í30n mon<ita eddigi
l* ír „J lí ? n gyönyörű pályát még nem 
M o n o i , o  r sz ág on, mint a diósgyőri, 
mehh Í j? 1' h°Sy Amerikában sincs sok 
dolgoz,f»r5 aá ^ . f ‘ uk nagy lelkesedéssel 
lön<Íse,>aK’ .<lc bl*ony sok a hiba is. Kü- 

Vas^r a ,utóknil.
Pestr M AVs,?'11!? 3011 id ő n  lesz a budapesti MAVAQ DiMAVAG versenyen.

A MAÉC—FOSTAR

kor délUtá”  3 Óra_

b)

át.
ve-ta-

Lanzi 1:51-66 futott
800-on az o lasz páros 
versenyek  e lső  
forduló ján

A 12 clsőosztáiyú olasz egyesülőt vasár
nap vívta a páros viadal első részét. 
Az olasz rendszer szerint két egymás
után, következő vasárnap mérkőznek az 
egyesületek és az egyik alkalommal a 
vcrsetiyiszámok egyik felét, a másik al
kalommal a másik felét rendezik meg. 
Most 200, 800, 5000 méter, tOOms gát,
távol, rúd, diszkosz, gerely cs 4x4#0 mé
teres váltó volt műsoron.

A legjobb eredmények a milánói Ober- 
dan-Baraoca találkozón adódtak. Ezek 
közül is kimagaslik

Lanzi l:51-cs 800-as ideje.
Ezt minden megszorítás nélkül értő el, 
mert az utána következő Dorosecmi 
l:55.1-et, Guasconi 3:56-ot fűlött. Lanzi 
25.3-as 200-za;], 54.2-cs 400-znl kezdett. — 
200 méteren az olasz vág tűzök élére ke
rült

Monti 21.7 mp-es idővel győzött
a 22-öt futó Gonnelli és a 22.1-es Mai- 
nardi és Daelli elten, Fanloni 56.3-at, 
Gaisii 57.5-iit, huaUII -58.1-et' futott 400-as 
gáton. Caldana 690-et, Gritti 683-5t ugrott 
távolba, Romeo 4 métert, rúddal, 3 Ba- 
racca 4slOO-as váltója 3:20.2 mp-ct értei.

A többi versenyen
már nem voltak ilyen jó ered mén yok 
Tricszt.ben 15:50.2-cs SOOO-rc a legjobb 
eredmény. Torinóban Bianchi K.7-es 
200-a, Rómában Oberwegcr 47.33-as 
dlszkoszvetésa. Több jó  atléta indult 
Gonovában. Olt 5000-en Beviacqua 15:11.8 
mp-et, Mastrolenni 15:17.8-at, Torassa 
15:35-öt futott, Pezza 68G, Milán ©se 682 
cm-t ugrott távolba. Firenzében a Glgüo 
Ross.o és a bolognai Virtus találkozásán 
Sestini 15:24-et, Bianchi 15:26.4-et, Belli 
15:3S,2-őt, a 38 éves Lippi 35:45.4-et futott 
5000-en, Maffei 721 cm-t. Sfortnnatl 
692-őt ugrott távolba. Innoeentt 370-et, 
rúddal, Bianeani 46.58-at, Proletl 44.65.öt 
dobott diszkoszai.

Kíváncoian várjuk, hogy a magyar
párosversonyeken milyen ered mén vek
akadnak majd. Már előre jelezzük, hogy 
az olaszok kedvezőbb éghajlatuknál fog
va kétségkívül előrehaladottabb formá
ban vaunak már, mint a mieink.

A B L E -M T K  PÁROSVEBSENY
vasárnap délelőtt fél 10 órakor lesz az 
MTK-pályán.

A TESTVÉRISÉG TELJES GARDAVAL 
RÉSZTVESZ

a P. MOVE pünkösdi versenyén. Remél
hetőleg az idén már jobb állapotban van 
a pejttízenterzséboti pálya és a 3000 méte
ren ir.dutó Farkasnak módjában lesz for
májának megfelelő idővel győznie. Ebben 
a számban különben is jó  mezőny 
gyűlik össze. Érdekes lesz kilenc csapa
tával az ifjúsági 4x1500-as váltó is. A 
BSzKRT erre két csapatot is nevezett. 
A verseny vasárnap délelőtt fél 10 óra
kor kezdődik.

A  TÖBBI SZÁMRA IS KÉRNEK 
MAGYAR ATLÉTÁT

a németek a június 9-iki nemzetközi ver
senyre, nemcsak a 4x1500-as váltóra. A 
szűk műsort! versenyen 100, 300, 1000 és 
3000 méteres síkfutás, 4x200-as váltó, 
gerely vetés, kalapácsvetés és távolugrás 
lesz, A MASz-nak az az álláspontja, hogy 
a páros versenyeken jó  formát mutató 
versenyzők meghívását javasolni fogja a 
németeknek, sőt a 4x1500-as váltóból ki
eső egyes közép, és hosszútávfutóknak 
az egyéni versenyre való meghívását is. 
Természetesen csak akkor, ha megfelelő 
formát mutatnak. A váltóban induló ver
senyzők ugyanis nem fognak tudni 
egyéni számban résztvenni.

A MASz tanácsa tegnapi iütoón tár
gyalta az új korhatár beosztást. Hosz- 
szabii vita után olfoeadtálr azt a javas
latot. boqy nz ázüstjeiééuy fokozatot elért 
ifjúságiak ifjúsági jellegük clvesztoao 
nélkül indulhatnak felnőtt vemnyeken. 
Csak az veszti el Ifjúsági jóHegét, aki 
felnőtt egyéni versenyeken bajnokságo 
iiyer (akár kerületit is). Váratlanul a 
tanács elé hozták azt a javaslatot, hogy 
az egyesületi páros versenyeken az efeo- 
osztályú egyesületek is csak ket-ket ver
senyzőt indíthassanak. Ef4 8 visszafele 
lépést elég helytelenül elfogadta a ta 
nác-s.

Hosszú tárgyalások után és ide-oda 
lelő fon ál ások után vácro meíjeíryczeU j 
BBTE cs az UTE páros viadaluk . jdo 
nont.iában. K^zerlnt a veps^ny pünkösd 
bótfön. délután 3 órakor az UTE-pályán
km.

B u d a p e s t  női egyes, 
női páros bajnokságát

DORNER-SPORT
kiváló, rugalmas üfüiwei, 
húrozásaival n y e r t é k

UáfoctyuaU,
Szerkesztő úr, az egyik nagyegye
sületben!

•— Miértf
—  Meg is van az okuk rá. Egy 

válogatott atlétájuk hosszú beteg
ségéből felépülve azt kérte, hogy 
járjanak ki számára hosszabb sza
badságot és utalják be egy üdülőbe, 
mert az idegeit megviselte a beteg
ség. Éneikül az idén nem tudna ver
senyezni. Ha azonban kívánsága 
teljesül, műiden erejével dolgozni 
fog, hogy klubja közbenjárását meg
hálálja. Még az üdülőbe is visz ma
gával felszerelést, hogy mire haza
tér, már formában legyen.

■— Es hazatért ?
— Haza, de esze ágában sem volt 

edzésre kijönni. Követei küldtek 
hozzá, mire kijelentette, hogy unja 
már az atlétikát és ezennel vissza 
vonul,

—  Mit szólt hozzá, az egyesület ?
—  Megalkotta véleményét az em

beri háláról és szótartásról — és 
körülnéz egy másik 400-as után.

TORNA

Tejben-vajban fürödtek 
és — mellesleg — nagy 
sikert arattak női 
tornászaink 
Olaszországban

A  női tornászválogatott tíz nap
pal ezelőtt indult útnak Olaszország 
felé, A csapat, mint arról már be
számoltunk, Firenzében és Novará- 
bán tartott bemutatót. Közben meg
tekintette egész ffiszak-Olaszországot 
és tíznapi távoliét után tegnap dél
előtt érkezett vissza Budapestre.

Az olaszországi eseményekről 
Herpich Rudolfné, a csapat egyik 
vezetője a következőket mesélte:

—  A hagyomátiyos olasz-magyar 
barátság jegyében folyt le egész 
olaszországi szereplésünk. Olyan 
vendéglátásban volt részünk, amit 
eddig el sem tudtunk képzelni. Pe
dig ugyebár mi magyarok sem igen 
tagadunk meg semmit vendégeink 
töl. Firenzében is, Novarában is 
nagyszerűen sikerült a bemutatónk, 
gadunk meg semmit vendégeinktől. 
Firenzében a buzogánygyakorlat 
Novarában a magyar tánc tetszett 
a legjobban a közönségnek. Ami 
azután a két bemutató között és 
körül történt, az még álomnak is 
szép. Mindenhová elvittek benniin 
két az olaszok. Láttuk az északolasz 
országi városok minden nevezetes 
ségét, a híres Isola Bellát, Stresát, 
mindent, mindent, amit csak látni 
érdemes. Három teljes napig velünk 
volt Bevilacqua tábornok, az olasz 
tornaszövetség elnökel pedig ahogy 
hallottuk, nagyon elfoglalt ember, 
Csapatunk mindenkit meghódított 
mindenütt sírva búcsúztak tőlünk 
Az olasz női tornászok, akikkel 
együtt tartottuk a bemutatókat, 
állandó női kísérőink, alig akartak 
elválni tölünk, A portya végén de
rült. ki, hogy tulajdonképpen miért 
is hívtak meg bennünket az olaszok 
nemsokára nemzetközi mérkőzésük 
less a belgákkal, ezért, szerették 
volna látni a mi anyagiunkat. Le is 
fényképezték a lányok gyakorlatait, 
Könnyen lehetséges, hogy legköze 
lebb már ellenünk is a mi gyakorin 
tainkkal fognak szerepelni. A no 
varai bemutató után egy-egy napot 
még Milánóban, illetve Velencében 
töltöttünk és csak azután jöttünk 
haza. Rengeteg ajándékkalf fáradtan 
és egy kicsit fájó szívvel, mert 
gyönyörű szép portya volt!

A  portya három vezetőjének, 
Lenkei Lehet társelnöknek és a két 
művezetőnek: Heprichnének és
Lenkei Lehel társelnöknek és a két 
művezetőnek: Herpichnének és
majd viszonozni az olasz vendéglá
tást, ha Budapestre látogat az olasz 
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Kttrmöczy Zsuzsi kitűnő 
játékkal két bajnok
ságot nyert
Budapest féifipáios bajnokságát 
a M it  i c s - G á b o i i  kettős nyerte

A Budapest-bajnokság csütörtöki 
mérkőzései közül a legnagyobb ér
deklődés a női egyes döntő felé for
dult. Noha az összes pályán folyt 
mérkőzés, mindenki a díszpályára 
sereglett kíváncsian a magyar te
niszsport két fiatal kitűnőségének a 
küzdelmére.

A várt nagy küzdelem elmaradt. 
Körmoczy Zsuzsi élete legjobb játé
kával lelépte a láthatóan lámpaláz
zal küzködö Popp Mártát. Kiderült 
ezen a mérkőzésen, hogy a kis 
Körmöczynek szinte utánozhatatlan 
férfias ütései vannak, azonkívül a 
leggyorsabb az összes magyar 
hölgyversenyzök között.

A  férfipáros döntő gyenge játékot 
hozott. A Mitics—Gábori kettős kö
zepes játékkal is úgy - nyert,' ahogy 
akart. Ferenczy dr a mérkőzés leg

A B« L. K. SE. díszpályák 
SCHM9DT FRANCi-féloÉ P  SCHMiGV h a m PION nal
vannak fedve. (Nem salak) 

SSS SPOUTÜZLET. Tel. :1 1 .4 4 .3 3

nagyobb részében határozatlanul, 
álmosan játszott. A  női páros döntő
ben Körmöczy Zsuzsi röpte tudása 
magaslott lei.

A  jubileumi férfiegyesben nagy 
meglepetés akadt, A még középisko
lás Fehér nagyon szép küzdelemben 
simán verte klubtársát, a már be
futott Katonát.

Budapest-bajnokl számok:
Női egyes döntő: Körmöczy BBTB 

—Popp MAC 6:3, 6:0. Néhány lab
da után kiütközött a kis Körmöczy 
nagyobb tudása. Minden labdán 
villámgyorsan rajta volt és csodála
tosan hosszú ütésekkel zavarta 
Popp Mártát egyik sarokból a má
sikba. Ha szükség volt rá, a háló
nál is nagyszerűen megállta a he
lyét. Popp Márta nehezen tud elin
dulni. Az ütései sem mentek úgy, 
mint az előző napokon.

Férfipáros döntő: Mitics (jugo
szláv), Gábori MAC—-Ferenczy dr 
MAFC, Stolpa I. BLKE 6:1, 6:1, 
6:4. Az első szetben szinte nem is 
volt játék. Stolpa dolgozott és Fe
renczy dr csak a hálónál nézte párja 
kínlódását. A  harmadik szetben 
éledt fel csak Ferenczy dr. Ekkor 
sokkal szebb is volt -a játék. A VJ 
tics—Gábori kettős azonban óriási 
tudásbeli fölényben volt ellenfelével 
szemben.

Női páros döntő: Körmöczy BBTE, 
Jusits BBTE—Popp MAC, Jávori 
MAFC 6:4, 6:3. Mind a négy leány 
nagyon szépen játszott az alap
vonalról. Körmöczy azonban nagyon 
sokszor a hálóhoz is ment és ott is 
remekelt. Ez döntötte el a mérkő
zés sorsát a BBTE-pár javára.

Vegyespáros elődöntő: Mitics, Fló
rián—Szigeti, Bárd 6:2, 6:3, Szigeti 
ezúttal nem volt olyan jó, hogy 
győzni tudtak volna, a nagyszerű 
párost játszó jugoszláv kettős ellen. 
A mérkőzés nem mozgott komoly 
keretek között. Szigeti sokat humo
rizált a pályán.

Egyéb eredmények:
Férfiegyes I. B) elődöntő: Bolgár 

—Majoros 6:0, 7:5, Fehér—Katona 
6:4, 6:4, meglepetés,

PÉNTEKI JATÉIvREND
3.30: Tihanyinő—Vad (A), Asehner—

Sánta (B>.
4-30: Horváth—Hall-or, Hat-kar—Remé

nyi, Aschn-er, Sas—Geöcze, Ho-molya.

S óra; Bolgár-Fehér.
5.30: (A )—Straubraé, (B)—Satgó.

Hölgyeink másodikak 
lettek Modenában

A mod-enai hölgy tenisz kupáért as 
idén Olaszország, Svájc és Magrarorszáír 
játszott. A 'D avis Cup rendszerű nnérkö- 
zósern a magyar és a svájci csapat ál
landóan csak két embert szerepeltetett, 
míg az otthon játszó olaszok a párosban 
friss játékosokkal álltak fel. A  magyar 
csapat jól szerepelt. Legyőztük a sváj
ciakat és az olaszoktól 4:1-re kaptunk ki. 
Itt Szilvássy megverte Manzuttot 5:7, 
8:6, 6:2-re. Gallnernó betegen játszott ez 
olaszok ellen és ezzel magyarázható gyen
gébb szereplése. Végeredményben a sváj
ciakat is legyőző olasz csapat mögött 
másodikak lettünk.

A  magyar hölgyjátékosok egyébként 
már haza is érkeztek. Szilvássy Edit 
b Old og an jelen t e ttc k i :

— Nagyon örülök, hogy raiír itthon 
vagyok. Két hónapig voltam távol és 
közben kilenc versenyen vettem részt. 
Sokat tanultam. Remélem, hogy ezt a 
legközelebbi versenyeken itthon is be
mutathatom.

A  Modcna-kupa eredményei egyébként 
a következők: Magyarország—Svájó 4:1, 
Olaszország—Magyarország 4:1, Olaszor
szág—Svájc 5:0.

--------- <♦>----------
A magyar-olasz

teniszmérkőzés műsora
Szombat

3 óra: Szentpéteri—-Románom
5 óra: Asbóth—Cucelli

Vasárnap
4 óra: Gábori, Szigeti—Del Bcllo, 

Cucelli.
Hétfő

3 óra: Szentpéteri—Cucelli
5 óra: Asbóth—Romanoni

g : ■— lúg

Az o la szo k  m ár
ed zést is ta rto ttak

Szerdán valamivel éjfél előtt' ér
kezett meg az olasz teniszválogatott 
Budapestre. Csak négyen jöttek: 
Fazzini elnök, Romanoni, Cucelli és 
Del Bello. A magyar teniszszövetség 
tisztikara ünnepélyesen fogadta az 
olasz teniszezőket.

Fazzini elnök mindenféle meg
hívást elhárított s rögtön a meg
érkezés után aludni vitte fiait.

Csütörtökön már korán talpon 
volt az olasz válogatott gárda. Dél
előtt már fel is keresték a margit
szigeti díszpályát és kiadós edzést 
tartottak. Ezt délután meg is ismé
telték. Ma délelőtt ismét az olaszok, 
délután pedig a magyar válogatott 
gárda edz a MAC-diszpályán.

t'SZAS
KISOK VÍZILABDÁZÓ BAJNOKBA(
Mátyás S.—Kegyesremii g. 4:1 (2:0). V

zet-téi Homónnai. — Mátyás g.: Melta 
— Zsidó, Szcgembi — Bernjén — Mafo 
szky, Hochstook, Kuu. — Kegy^reir 
g.i Bunka ■— Réti, v^Durkó — Naay 
Horvátovies, Sebütz, Fejér. GóWob- 
Bernjén (2),, MajorszJsy ás Hrwhsloc
111. Horvátovics. Nem játszott fölénybe 
a Mályá-s g. csapata, nehezen gyű zó i 
A piaristák csapata a bajnokság sora 
állandó balszerencsével 'küzd.

Rákóczi fk.—Elektromos szakiskola * 
(3:0). Vásotté: Bartha. — Rákóczi fk 
Németh — Lösoh, SchönfeM — Hovo'
I. — Hovota II., Andréka, Horváth, - 
Elektromos: Halász •— Rózsa, VÁlint - 
Vilii — Veres, Prágai, Aogclli. Góldo-bi 
Hovota I. (2i, Andié ka (2), Horváth 
Halász (öngól). Az Elektromos a kezd 
után nagy erővel támadt, (le belő is £u 
ladt a. maga diktálta erős iramban.
II. félidőben mindkét csapat álló 'játék 

folytai.



s s a r Péntek, 1940 május 10.

MOZI | ¥MSáüM AP ’
»Ez a legragyogóbb .IT T  "

európai sztár, akit az a fo sk o lá i evezős 
utóbbi 10 év folyamán diákok nagy mér-
Hollywoodban felfe- kózése
deztek!“ I Minden pünkösd vasárnapjának„ egyikI kimagasló eseménye a magyar főiskolások 
Ilona Massey fiimiének nagy I aSy evezősversenye a székesfővároson 
s flra ra  T n n rfn o lM n  | keresztül. A verseny a Műegyetem Rek

tori Tanácsa által 16 évvel ezelőtt alapi-
A  B a t o ^ f c a - c í m i i  nagy énekes tott éves

•Metró-film most erkezett Londonba, I fennállását ünneplő egyetlen magyar fő- 
ahol rendkívüli sikert aratott. A  (iskolás evezősegyletünk, a Műegyetemi 
film plakátjain még- Nelson Eddy  Ev®;$f ? lub rendezi meg. Természetesei; 
_  • _ , . .. . . , °  la  MEC-ben készül a versenyre a Mu-ncve terepei az első helyen es a I egyetem csapata, ezidén Jung Frigyes 
legnagyobb betűkkel, de Ilona Mas- I lelkes vezetésével. A Tudományegyetem 
sey , az új sztár nevét alig valami- c in é it  viselő csapatot Keresztes István 
__i t_+ í , - , I edzi a nagy erőpróbára a Pannónia Evévé! kisebb betűkkel. írtak. (A  két I zős Egyletben, Nagy vesztesége a ma
sztár után három kitűnő, ismert | gyár főiskolai sportnak, hogy néhány év 
szülész neve következik, egyformán ót?' nélkülöznie kell a Ludovika Akadé-
k - i___ i, , -r-, , I mia csapatait. A .magyar evezős társacia-

J* betUivkei. Charlie Rvggles, Franki jom azonban nem adja fel azt a reményt, 
Morgan, Lionel Atwill.) A  legnép- I hogy legközelebb már a ludovikások, sőt 
szerübb angol filmlapban megjelent a szegediek csapatai is teljessé teszik a
- .................  - - - I nünkösdi mezőnyt.

- . A célbírói tisztet az idén Prém Loránd
sajka főszerep lő it, a h irdetés szőve-1  dr, az OTT ügyvezető alelnöke vállalta 
>ében azonban  m ár csa k  Ilon a  magára. A célban, a Műegyetem előtti 
jWVrwi/rnl vnn nézőtérén szurkoló közönség között ter-
wusseyTOi \an - z o .  | mészetesen az egyetemek tanári kara és

a r - „i , .. I az evezős- és sportélet vezető személyi-
>old« í í " ? Ca? e r * ba19E; ségei fogják a hajrát végignézni. Majd ken hozza ezt a filmet Londonba! I „o-iranrttí n rl!avAmol«r4nvon ViilfnMnnMeghallgattuk, hogy közönség

mit mond Ilona Masseyröl. Ezt
| ugyanott, a díszemelvényen a külföldön 
tartózkodó Pogány Eéla dr műegy. ny. 
r. tanár, a MEC tanárelnöke helyett/■!. ■ f, , - . . .  I i . IdUdl , a iUUlV Idllal tJlUUAt:

ni ^  ^  • S • ? gy" Al-<3prlik Előd müegy. ny. r. tanár
2 l5“ n .'. í gJa mint. “  mindjárt, át is nyújtja a győztes csapat-

lk J :  a le;'-Ka®.y<;Kobb nak a hatalmaa serleget, melyet háromeurópai sziar, akit az utóbbi 10 ev I é„  6}a MEC véd
folyamán Hollywoodban felfedez- A verseny rajtja valamivel a Margit- 

' * | híd fölött, a budai Dünaágban lesz pon-
A  hirdetésben  a  két sztár is  lá t- Jósán 12 órakor A célnál — a_ Műegye- 

h ató . Ilon a  M assey  te ljes  é le tn a gy - ^ h a t ó k  10S° S‘t0 ^
Ságban, N elson  Eddynek  azonban  
csa k  az a rck ép ét h elyezték  el
Téíetíerm í éppen Ilona M assey  lá b a i]  HATALMAS TÖMEGKK INDULTAK A

(Bár az angol lap nem közli, | 
m égis megemlítjük, hogy Ilona M as- j 
sey  azonos a magyar Hajmássy \
Ilonával.) ■

—  a j a tt. i .

URÁN IA:
N A M E 2 T E

adi sze 
tikért, s<

nyen ajándékozott csókot is. A  nép-1 rn?s s-*- 2- pÍlIír- ! Merev TFSO 8.7, 4. Nftnlassan a szegény \ _  .x _  m  •’

TFSC N ői ATLÉTIKAI VERSENYÉN
Remek versenyidőben, kitűnő rendezés

ben folyt le csütörtökön délután a 
TFSC pályáján az első-, másod-, harm % 1- 
és négyedosíztá>lyú hölgyek részér© kiírt 
atlétikai viadal. Az egyes számokban 
meglepő nagy töm egek indultak. Az 
eredmények közül Pillérnek, a TFSC 
elsőéves hallgatójának az eredmény© 
emelkedett ki. Remek vástázó és talán 
még jobb gátfutó lehet belőle. Jól szere
pelt még Hámos, Legénr-i és Nemere. 
Atlétikai versenyen először indultak a 
WMTK tehetséges hölgy versenyzői. Ilész- 

A  divatos színpadi szerző m eg- 1 Jetes eredmény: 
útija a tapsot, a sikert, sőt a köny-1 &0 m T. o. síkfutás f4 induló): 1. Há--------- ----  . - ~iI1<?r Tpsc 8.3, 3.

szerűség egéből olaszán a szegény  m" jP í i .  °öV J ^ h m T shT p iDér'
emberek föTdszir.H világába. D e h .fi, 2. I r á n y i  TFSC U. S. Gertner TFSC 
amilyen szerencséje van az ilyen I 9.3.. — GO in IV. o. (201: 1. W olf TFSC 
divatos színpadi szerzőnek, a / « « ■  ^ c S , ^ r S  W O T  9Í -  w í  
szviten is azonnal falai egy szép  I dobás IV. o. (91: 1. Takács TFSC 9.11, 
fiatal nőt, aki beleszeret s aki ép- 2. Nemere 8.96. 8. Páll TFSC 8.81. — 
ven alkalmas modell a szerző szá -1 Gere'yvetiés IV. o. ÍJ): 1. Csáford-a
mára a lenközelphhi darnhho~ Mire I 21.90. 2. S. Kovács TFSC 21.18,mara a legKozeieobi aaraöho,-. Mire 3 Takács TFSC 19.20. — Hclvböl távol:
a darab elkészül, persze, a. szerző tv. n. íl6): í. Nome.ro TFSC 224. 2. Pil
is rájön, hogy a leány nemcsak a I Hr TFSC 229, 3. Németh TFSG 213. 4—5. 
darab miatt é rd ek e lte ... Kasxtner és Takács TFSC 211 -VDiviKoszvefcés 111. o. Í4): 1. Takács

TFSC 23.45.- 2. Fáry TFSC 22.40, 3. Csa- 
, . , , . forda KSE 21.09. — IV. o.: 1. Takács

A  m esenek  az e lőadási m ó d ja : I 23.45, 2. Schiller KSE 23.20, 3. Fáry
időszerű. A  n éző g y a k ra n  érzi, h ogy  22.49. — Masas i r i .  o. (12): 1. lasarány 
nem  csupán  arról van  szó, am iről n | XF?P j y : ^ , 2;,„Sziget' ; f r,i .,?•
szerep lők  beszelnek. A  k im ondott (4). u Nemere TFSC 105, 2. Némethy 
szavak  rendszerin t u ta lnak  va la - I TFSO 100, 3. Wésmer TFSC 90. — Távol
m ire . . .  E z néha félreérthetetlen . I m .  o. (12): 1. Pillér TFSC 440. 2. Ne-
Például am ikor a svínhávip-avp'atn I mc>rG TFSC 416, 3. Mérey TFSC 4.13. —í-eiaaui, amiKOi a  szim iazigazgato  | TV 0 . ,  p m Pr ril, 2. réczeli TFSC 424.
beszél.

A  film ben  n ag yon  sok  m u latságos 
je lenet van. És több  n agyon  m u 
la ttató  a lakítás. A  k özön ség  sokat 
k acagh at.

Jenny Jugo a  c ím szerepben : csu 
p a  tűz, csupa lendület. Iga zá n  az

3. Hol Ív TFSC 411. -  4x50 m váltó: 1.
TFSC Á) (SikaT:, Lócány, Mércy, Pillér) 
28.8, 2. TFSC B) 29.9, 3. WMTK 32.2.

1 1  J á t é k o s  h e l y e  
m á r  b i z t o s  
a z  o l a s z o k k a l  
J á t s z ó  f ő i s k o l a i  
v á l o g a t o t t  
c s a p a t b a n

Ű rn ap ján  T orinóban  az o lasz  f ő 
iskola i labdaru gócsapatta l já tszó  
m a g y a r d iák válogatottu nk  csü törtö  
kön  kétkapus edzést ta rto tt  a H un
gáriáva l. A  m u tatott já té k  nem  n a
g y on  elégítette  k i Fábián J ózse f 
szövetség i kap itányt s ezért az ere 
deti e lgon dolásátó l e ltérően  m ég  
nem  je lö lte  k i a „to r in ó i 13“ -at.

—  Igen gyenge játékkal „ leptek 
m eg“  jelöltjeim  —  m on d otta  Fábián 
József, a  fő isk o lá sok  szövetség i k a 
p itányai —  Mentségükre szolgál 
azonban, hogy Tóth, Tihanyi, Pajtás 
és Papp nem játszott a Hungária 
elleni csapatban.

—  A  legnagyobb baj az, hogy na
gyon lassúak, későn rajtolnak és a 
passzolásuk hibás. A  csapat leg
sebezhetőbb részének a belsöhármas 
bizonyult. Hiába, ez a baj a magyar 
labdarúgásban általános jellegű. A  
fedezetsor sem  mutatta azt a játé
kot, amit például a W M F C  ellen lát
tam, A  védelemtől sokkal többet 
várok, ha Papp és Tóth is játszik 
majd az utolsó edzömérköséseken.

—■ Am i pedig a további előkészü
leteinket illeti, az elutazásunk előtti 
napon, május 20-án végleges válo
gató edsőmérközést tartok. M ég van 
két hely a csapatban, amelyre eg y 
forma eséllyel pályázik Petri, Kiss, 
Gáspár, Kovács I, Halász, Drotár és 
Szép.

—  Annak a 11 játékosnak a név
sora pedig, akit minden valószínű
ség szerint magammal viszek Tori- 
nóba} a következő: Zentai, Pajtás, 
Tóth, Papp, Hering, Kovács II, 
Szabó, Kalocsay, Ortutay, Kolozsi 
és Tihanyi.

iTátékvezetfíkuIrlés a főiskolai labdarúgó- 
bajnokságra: Málna 12-én KEAC—PEAC: 
Moldoványi óSzedlacsek és Fehéri). — 
DF.AC—BEAC: Vasa A. (Horbélv és Fri. 
valsvkv). — A 13-ér.‘ sorrakerülö mérkő
zéseket (1—2. helyért) Rubint, illetve (a
3—í. helyért) Kiss M. Ernő vezeti.

K E R É K P A K
ITT A BUDAPEST—BÉCS—BUDAPEST 

VERSENY PONTOS ÚTVONALA!
A pünkösd két napján Budapest— 

Béos—Budapest városok közötti ú f-
vonalon lebonyolításra váró 502 krn-es 

távú ostmarki—magyar válogatott or- 
szágiíti torna pontos útvonalát most adta 
közre az MKSz. Ezek szerint az első na_ 
pon a mezőny vasárnap reggel 7 órakor 
a bécsi országút 10 ktn-es jelzokövétöl 
rajtol és a Pilisvörösvár. Piliscsaba, 
Leányvár, Dorog, Tát. Nyergesujfalu, 
Piszke, Süttő, Neszmély, Dunaalmás, 
Szőny, Komárom, Gönyü, fiyőr. Abda, 
t) tfe vén y. ■ Moson, Magyaróvár. Borén ve, 
Rajka, Oroszvár, Horvátiárfalu, Becs út
vonalat követi. A második napon a tábor 
a swechati országút 10 km-es jelzőkövé
nél indul. Piliscsabáig azonos terepen 
fut, itt azoi.ban letér a Pilisszentiván. 
Solymár. Pesthidegkut terepre, és befut 
a Fogaskerekű végállomásnál lévő célba. 
Az érkezés az eredeti tervtől eltérően fél 
3 és fél 4 óra Között lesz.

H O F F M A N N  

és D A M E R O W  
Budapesten1

A z  M K S z versen yin tézőb izottsága  
tegnap este fo g la lk o zo tt a  kü lfö ld i 
bukósisakos versen yzők  idei vendég- 
szereplésének  kérdésével. Szittya  
R ezső , fő titk á r  k özö lte  a b izo ttsá g 
gal, h o g y  az év  eleje  óta  összesen  31 
k ü lfö ld i bukósisakos versen yző 
kü ldte be az M K S z-h ez a ján latát, 
abból a célból, h o g y  idén B udapes
ten  ra jta lk a lom h oz jusson . E  v er 
senyzők  tú ln yom ó része ném et, de 
van  k özöttü k  belga  és svá jci, sőt 
spanyol és o lasz is.

A  versen yin tézöb izottság  a fő t it 
kári je lentés után  ú g y  határozott, 
h o g y  a M illenáris idei első k ü lfö ld i 
bukósisakos vendége Hoffmann  és 
Damerow  lesz.

Hoffmant a budapesti k özön ség  
jó l ism eri. T udására  je llem ző, h ogy  
a ném etek  ta v a ly  ö t  szem elték  k i 
arra, h o g y  a ném et színeket a  m i
lánói v ilá gb a jn ok sá gon  képviselje .

Damerow  a rég i ném et gárd a  
e g y ik  leg job b  k épv iselő je , ak i k ü lö 
nösen  hosszabb  tá v ok ra  veszedelm es.

A BUDAPEST—BÉCS—BUDAPEST VER
SENY ELSŐ NAPJAN RENDEZI A VIL. 
KK CSILLAG LAJOS EMLÉKVERSE

NYÉT
Míg válngatottaink pünkösdkor a7. ost- 

markiakkal mérik össze erejüket, addig 
a magyar országúti versenyzők zöme a 
VilKK rendezésében dűlőre jutó 10 osz- 
tályfutamos Csillag Lajos-emlékversei.y 
keretében áll Tájihoz. Ez .a torna a Bu
dapest—^Gyöngyös—Budapest terepszaka
szon és 140 km-es távon jut dűlőre. Kü
lönös érdekessége ennek a mérkőzésnek, 
hogy esztendők óta most dől el a ver
seny során az első női futam, mely 10 
km-es távon' népes mezőnyt állít rajthoz.
NÉGY VIDÉKI ORSZÁGÚTI ÉS PALYA- 
VERSENYT RENDEZNEK PÜNKÖSD 
KÉT NAPJAN AZ MKSZ KERÜLE

TEIBEN
Megindult a vidéki országúti kerékpá

ros élet. Az Érsekujvári Levente Egye
sület pünkösd vasárnapján országos jel
legű tornát bonyolít le. a kaposvári Tu
rul SE 20 éves fennállásának fordulójára 
vasárnap és hétfőn országúti és pálya- 
tornát. rer.dez, valószínűleg fővárosi p'or- 
felhőlovagok és repülök résztvételével, 
míg a. DAC kerékpáros szakosztálya va
sárnap portyára küldi versenyzőit."

Ö K Ö L V ÍV Á S

A Sportmester Vizsgáztató Bizottság
ökölvívó szakosztálya június 11—12-én 
vi7.s“ ?t_ tart - a régen és eredményesen 
működő edzők részére. A vizsgára min
den edző jelentkezhet, a vizsgára bocsá
tás felől a szakosztály határoz. A vizsga 
előtt az SVB ökölvívó szakosztálya elő
adássorozatot tart a vizsgán résztvevők 
számára, Még a nyár folyamán - -  való
színűleg augusztusban — mesterképzö tan. 
folyamot is tart az SVB ökölvívó szak, 
osztálya.

A magyar ökölvívó válogatott június 
folyamán minden valószínűség szerint az 
Ostmark csapatával mérkőzik. Az olasz
magyar viadal szeptember elején kerül 
sorra Itáliában.

A BSzKRT ökölvívó szakosztályának a 
vezetését a hivatalában erősen elfoglalt 
vitéz Marosvölgyi Károly helyett. Rajki 
László vette át. A villamosia'knál sokat 
várnak Rajki erélyes és hozzáértő veze
tésétől.

—  *ak.

a<z / n i
—  M i a bajuk, Terefere úr?
—  N em  tetszik nekik a válogatás. 

A  magdolnavárosiak kifogásolják, 
hogy Monferát nem állítják szembe 
Gsapogyával (szerintük: nem me
rik), hogy Torma II még csak szóba 
sem került a könnyűsúly bán, pedig 
a szövetségi kapitány fiatalítást 
hangoztat! A  zöld-fehérek Szigeti 
kihagyását kifogásolják. Ha Szigeti 
helyett valami fiatalt szerepeltetné
nek —  mondják ■—  nem szólnának 
semmit, de sem Szolnoki, sem pedig 
Bittera nem most hullatta ki a tej
foga it!,. Panasz hangzott el N a gy  
kihagyása miatt is. M eg hogy minek, 
ötödször is Mándi— Korányi váloga
tót rendezni? Mándi eddig mindig 
m egverte az ifjú műegyetem i 
„ ágyút"...

—  H á t ,,  nem könnyű szövetségi 
kapitánynak lenni!..

Csak hat csapat nevezett a II. oraa
tályú ökölvívó CsB-re! Tegnap este volt 
a II. osztályú ökölvívó CsB nevezési 
zárlata. Legalább tíz egyesület nevezését 
várták, ámde mindössze hat nevezés ér- 
kezett a bajnoki versenyre. Nevezett a,. 
WMTK, MPSE. Lapterjesztők, SzVSB, 
Gamma és ELE. Nem nevezett a Törek
vés, NSC, MAVAG, MPSC, Lehel, PLE... 
A mérkőzéseket a kevés nevezésre val6 
tekintettel csak ősszel kezdik meg. A cso
portbeosztás : A) csoport; MPSE, Lep*4 
terjesztők, SzVSE, B) csoport: WMTK<
Gamma, BLE.

ALAKUL
a magyar ökölvívó válogatott a románok: 
ellen. Forray Árpád szövetségi kapitány 
tegnap három súlycsoport kivételével 
már összeállította a május 18, vagy 
19-én sorrakerülö magyar-román ököl* 
vívómérkőzésre a magyar ökölvívócsapa* 
tót. Az együttes összeállítása a követ-' 
kező: Fódány BVSC, Bondi e. k., C si
pogva MPSC. Német MPSE. Mándi FTO 
vagy Korányi MAFC, Jákics BSzKRT,' 
Szolnoki BSzKRT vagy Bittera BTK. Ho
málya FTC vagy Mészáros BSzKRT. A 
vitás súlycsoportokban szombaton válo
gató mérkőzést tartanak.

SZOMBATON HÁROM ÖKÖLVÍVÓ 
VÁLOGATÓ MÉRKŐZÉS

lesz a főiskolai ükülvívóba.inoksá.g dötiífll 
küzdelmeinek keretében a Műegyetemen. 
A  válogató mérkőzésen Mándi FTC—- 
Koránvi MAFC, Szolnoki BSzKRT—Bit- 
tera BTK, Mészáros BSzKltT—llomolva 
FTO csap össze. A mérkőzése este 8 
órakor kezdődnek a Műegyetem torna
termében.

A MOZIK MŰSORA:
Pünkösdhétfőn vasárnapi kezdéseit!

RÖVIDÍTÉSEK: Sz = szombat, V ~  vasár
nap, n = V«, f =  Vi, h “  Ví 

Bemutató mozik
a  lány, ak iért veszk őd ik  az egész ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
Utca! . . .  re, f8, fin. Sz. V .: f4-kor is. Halhatatlan

H ans Söhnker já tssz a  a színpadi keringő (H örbiger) 2-ik hét!
CASINO. Esku-ut 1. T.: 3S3-102. f6, f8. flO. SZeiZÖt. ak i szegen y  k ö ltőn ek  a d ja l g2 y  . fj-^or ;6 Párisi lányok. (Marié

k i m agát, h og y  tanulm ányozhassa  I Bell.)
a  kü lváros szépét. Söhnker igazi CITY Vilmos császár-út 36. T : 111-140.
film h onv iván : rokon szenves, n a g y  !’.6: h? ' í1.1,0' .Sz’T. b4‘ kor 1S- Párisi,3 , - , _ „  ,  ̂ I ianyok. (Míine Bell.)
d arab  fick ó , kellem esen  m oso ly og  c o r s o  Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
és  ügyesen  já tszik . I ffi, 18, flO. Sz. V .: f-l-kor is. Lón is Tren-

A  szín házigazgató  ak i a g ö r ö g  T ; 125,952. 6 . 8,
sorstra ged ia k  k óru sát h elyettesíti: ,o. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni.
A lb rech t Schoenhals. E gyszerű  és | (Dunne, Grant.) 5-ik hét! 
fé rfia s , m int m indig. J F’ORUM Kossuth Lajos-u. 18. T : 1S9-543.

Söhnker Is, Schoenhals is jó l csiÍlagok.llV jo iw t.'VFV^cen0)r 3-ik h ét:‘U 
m eg term ett fé r fi. D e m ind a  k ettő  h í r a d ó  f il m s z ín h á z  Erzsébet-körút 13. 
e ltörpü l H ans Schwarz jun. m ellett. T.: 222-499. 10—21-ig rolyt. Mngyar-Fox- 
A  p ro fib irk ózá s  v ilá g b a jn ok a  e g y  Mctrc-Uía és rajzos híradó. Firenze ta-
fe lsze g  szerelm est já tsz ik  a  film en , o m n i a  Kölcsey-utca 2. T-. 130-125. 5, ns, 
O lyan  óriás, o lyan  erős és o lyan  fii). Sz. V.: 4, -6, 8, 10. Párisi lányok, 
m ulatságos, h o g y  neki lesz a lé g - kADins^Naarvmező-utca 22 T • 122-098 
n ag yobb  sikere Jenny Jugo m ellett. ^ ADh£ Sj,,g. %  v . : fi-kor isV Örökké

(Merle Oberou.) 4-ik hét!
■E-.iriji.-oT » IROYAL, APOLLO Erzséhet-körút 45. T :
*  O la m U íA  222002. n6. f8. hlO. Sz. V .: 4. 6. 8, 10.

A Mosonmagyaróvárét eldöntésre le - csodája" (Ju<Jy Garland')
ráki s m m b ajnokságok eteönapi ered- SCALA. Teréz-lcrt 60. T .: 114-411. n6. f8.
S K ; ^ ilov es : Csapatbajnok: KGAAO hí0. Sz. V .: 3-kor is. Floridai kaiaud.2428 p, 2. MOGAAO 2344 p. 3. DGASE

U  K °'acv.„s K I. 532 URÁNIA. Rákóezi-út 21. T .: 145-046. 5, n8,
itt Í  ,T.' P 'J -  Horváth D n o. Sz. y . .  h3.kor is. Naeiefte. (Jenny
III. 491 P, Az elsőnapi eredmények után Jug0 1 v . d. és 13.ár., d e 11: csatasor- 
a pontverseny állasa: Debrecen 9, Ma-1 ban.
gyárévá- 10, Keszthely 19. ' Utánjátszó mozik

A főiskolai kosarlabdabajnoksag idő. j J
rendi beosztása: Szombat: TF-pálya: 5 I BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
óra: BEAC—TFSC. — Vasárnap: BEAC- f4, f6, f8, fiO. Sz. V.: f2-kor is. Jesse 
pálya: d. e. 10: MAFC—BEAC. — Hétfő: James, a nép bálványa. V. d. e. 11:
TF-pálya: d. e. 10: MAFC—TFSC. 16 évesek.

Szombaton délután a tőrcsapat egyéni CAPITOL. Baross-tér 32 T-; 134-337.
és csapatbajnokságot tartják a BEAC 13. n6. f8, hlO, V. 11-kor és 1-kor is. 
vóvótermében. Vasárnap a kardcsapat, I Halálos tavasz. 10-ik hét! 
hétfőn délelőtt a kard egyéni bajnoksá- CORVIN üllői-út 40. T : 139-888. f4, f6, 
got rendezi meg a MEFSOK. fg, fio . V.: f2-kor is. Jöjjön elsején.

A BEAC válogatott vívógárdája vasár- ELIT. Szent István-kőrát 16. T.: 114-502. 
nap este-Eay Béla dr vezetésevei utazik 4. 6, g, 10. V.: 4-kor is.' Jöjjön elsején. 
Paduába. Az ottani egyetem nagyszabású HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T. 142.455. 
nemzetközi vlvőversenyt rendez. I í-i, f6, 18. flO. V.: 12-kor is. Jöjjön else-

FÖISKOLAI LÖVÉSZBAJNOKI VER- I 13-án dA m ^ lu '^ T e iS u é íe s
SENYEK I család:.

A MEFSOK pünkösd ünnepein rendezi I KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
Magyarország 1940. évi főiskolai lövész- J11. 2. 4. 6, 8, 10. Fűszer és csemege, 
bajnokságait. A versenyen a magyar fia- LLOYD Holtán-utca 7/a. T : 111-994. 4, 6, 8.
tál lövé'szgérdá legjobbjai mérik össze I 10. V .:  2-kór is. Vén lány.
.erőiket világhírű főiskolás pisztoly- I PALACK Erzsébet kn?üt s T 221-222 11 
lövőinkkel, ] 2, 4, 6, S, 10. Erdélyi kastély.

SAVOY, Üllői-út 4. T .: 146040. f4, Í6. f8,
no. V.: f2-kor is. Texas I I . rész. V. d. e. 
fit : 6 óra az élet.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
f4, 16, Í8, flO. V .: f2-kor is. Jöjjön el. 
sején.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T : 140-840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. Egyetlen éjszaka, ő-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-ii. 11. T.: 355374. n4, 
n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Broadway 
szerenád. V. d. e. 11: Pusztai kinály- 
kisaeszony. 13-án d. e. 11: A  csillagos
lobogóért.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.
4. 6. 8. 10. V.: 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10.
Földindulás.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
fő. h7, 9. V.: f2, U. Í6. f8, flO. Az utolsó 
Wereozkey. V. d. e. f i i :  Négyen a becsü
letért. 13-án d. e. f i i :  Shirley Tomp tó
fűm.
ELDORIDO. Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
5. n8. flO. V.: 2-től. Földindulás. 
HOMEROS. Hermina-út 7. T . : 296178. 
h5, 7, nlO. V.: (2-től fo lyt. A  4 toll. 
IPOLY 65. T.- 292628. 3. n6, f8, hlO. V.:
1, n4, f6. h8, 10. A r.égy toll.
JÓZSEFI'-AROSI Kálvária-tér 7. T :
131-644. f4* f6, Í8, flO. V .: f2-kr,r is. Az 
nloisó Wercczkcy. V. d. c. fin. fl2: A
sátán knlyája. 13-án d. e. flO, fl2: A 
Barlay-cirknsz.
OLYMPA Erzsébet-krt 26. T-: 421588. 11.
2, 4, 6, 8,. 10. Koch Róbert, a halál le
győző, je.

OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447. n4, 
n6. n8, nlO. V.: n2-kor is. Szerelmi szám
tan. 13,-ától: Vihar Ázsia felett. V. d. e. 
10, f 12: Nem csaltuk meg egymást. 13-án
d. e. 10, fl2; 13 kislány mosolyog az égre. 
PATRIA Népszínház-u. 13 T.: 145673.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Texas II. rész-
V. d. f i i :  6 óra az élet.
PH ÓNIX Rákóczi-út 68. T : 144-454. 11, 1.
3, 5, n8, flO. Az utolsó Wereozkey.
RIALTO Rákórtu-út 70. T 139-497 11.
1. 3, 5. n8, nlO. Sz. V.: 10, 12, 2, 4,
6. 8, 10. Kongo-espress-

A RÁDIÓ MŰSORAt
Péntek, május 10.

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Az olaj a táplálkozás
ban. Irta Lángné Hilbert Emília. — 
10.45: Amerikai lobogó alatt. Irta Kiss 
József. — 12.10: H. Weöreös Júlia zongo
rázik. — 12.40: Hirek. — 12.55: Ván
dorúé Szathmáry Aranka énekel zongo
rán. kíséri Földes László. — 13.30: Rózs 
Zsiga cigányzenekara muzsikál. — 14.30: 
Hirek. — 16.10: Magyar helyesírás. Fe
kete Miklós dr előadása. Utána: Ifjú 
sági közlemények. — 16 45: Hírek. — 

j l7 :  Hirek szlovák és ruszin nyelven. —

17.15: Gyulai Pál. Mitrovics Gyula dr 
előadása. — 17.45: Országos Postászene
kar. Vezényel Eördögh János. — 18.45: 
üzenet az édesapánknak. Gyermekheti 
üzenet. — 18.50: Válaszol a külön tuda
kozó. Közvetítés. Beszél Konkoly Kálmán.
— 19.05: Liszt: IX. magyar rapszódia:
,,Pesti karnevál’ '. Hanglemez. — 19-15,: 
Hirek. — 19.30: Manón Lescaut. Dalmű 
4 felvonásban. Szövegét és zenéjét írta 
Puccini. Vezényel: Failoni Sergio. Ren. 
dezö: Nádasdy Kálmán. Manón Lescaut: 
Waiter Rózsi. Lescaut, testőrtizedes, Ma
nón bátyja: Losonczy György. René des 
Grieux, lovag, diák: Pataky Kálmán.
Geronte de Ravoir: Maleczky Oszkár.
Edmond: Sárdy János. Kocsmáros: Mally 
Győző. Táncmester: Fekete Pál. Egy éne
kes: Németh Ar.na. őrmester: Szomo-
lányl János. Lámpagyujtogatő- Nagypál 
László. Hajóparancsnok: Fodor János.. — 
Az I. felv után kb. 20.10: Külügyi ne
gyedóra. — A II. felv. után kb. 21.10: 
Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven.
— A III. felv. után kb. 21.55: Hirek. — 
23: Hirek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 23.20: Bura Sándor cigány- 
zenekara muzsikál. — 0.05: Hirek.

Budapest II. (834.5 in): 18.50: Lovászi 
Ferenc cigányzenekara muzsikál. — 19.30: 
Gyorsírótanfolyam. 20; Hirek magyar, 
szlovák és ruszin nyelven. — 20.25: Re
pedt csupor. Bozödi György elbeszélése.
— 20.50: Tánclemezek. — 21.50: A Rádió
Szalonzenekara.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Emődi Nagy 
Lajos elbeszélése. —• 11.25: Magyar nép
dalfeldolgozások hanglemezről. — 11.40. 
Hirek magyar és szlovák nyelven. — 
15.25: Szlovák előadás. — 15.45: Magyar 
nóták és csárdások hanglemezről.

Mai jelentősebb külföldi mflsorrészek:
7.5# ó: Hamburg; Webor és Mozart 

Operákból.
7.50 ó: Szófia; Csajkovszkij; Anegin c. 

operája.
8 ó,: Becs: Szimfonikusok. Bae.h, Schu

mann 6s Pfitzner müvek.
8 ó: Bukarest; Filharmonikusok.
8.39 ó: Paris PTT: Lalo: Is királya c. 

dalműve.
9 ó: Róma: Haydn: Krisztus hét szava 

a kereszten.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
nvataí Bp. V ili., Rőkk Szilárd utca 4- 
— Telefon 132-499 és 133-977. Levél- 
•unj Budapest 72, Postafiók 42. 

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
elős szerkesztő: Hoppé László. — Fele- 
ki kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
20, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
'merlkába 10.—).
Nyomatott n Stádium Rt. kBrforgógí 

eoin. Felelős; Uyőry Aladár Igazgató.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
‘  A X III . számú szelvény lejin-ap jeleni, 
meg először s ma egv helyen módosult.
A Dél—Észak Szent Korona Kupa mér- v 
közöst elhalasztják s így ezt a mérfepz.ójí I 
töröltük. Helyére a Roma—Milrznc .ntáéá ' 
bajnoki mérkőzés került. Kérjük p á ly á i«  
zóínkát, hogy a csütörtökön' megjelent 
szelvényt ilyen  ̂értelemben javítsák ki, || 
Aki nem javítja, annál is javítoltna-lC 
tekintjük. — llöino F.: Megérkezett. !;
Ajánlatosabb.

TEKÉZÉS
A Magyar Tekézö Szövetség május 1!.

és 13-án rendezi az 1940. évi magyal" 
egyéni tekebajr.oki versenyeit. Az első 
csoport mérkőzései a Baross-tcri pályáit* 
kerülnek sorra a következő beosztás sze
rint: Május 11-én, szombaton 17 órakor: 
Trunner Oszkár (Kaszinó). Radocz Mi
hály (e. k.). 18.20: Plolil Lajos (Bank
liga), Milkovics Gergely BHÉV. — Május 
12-ér.', vasárnap: 8 ó; Oravetz Rezső DH, 
Láng Béla (Kaszinó), 9.20: Bibor Lajos 
DH. .Takschitz József dr (Kaszinó), 10.40: 
Sperling Károly (Corvin) Szabó József 
(Bankliga), 12 ó: Ács D. Attila (Hvösv.l, 
Donkó János BSzKRT. 13.20: Vida Ist
ván WMTK. Molnár János (Hűvösvölgyi, 
14,40: Körmendi Péter (Banklíga), K c- 
hger István BHÉV, 16: Iíemerle János 
(Előre), Csapodi István (Kaszinó). 17.20: 
Farkas Benő (Előre), Rácz Adám dr (Ka
szinó), 18.40: Staffa Károly (Előre), Ré- 
Pássy Ágoston WMTK. 20; Kalmár Imt'O 
(Előre), Vejmola Ferenc WMTK. — Má- 
lus 13-án. hétfőn: 8 ó; Kiricsl József
(Előre), Szegedi András MAVAG, 9.20: 
Helyes György (Előre), Erdélyi János 
MAVAG. 10.40: Gránitz István (Előre),
Kiss József BSzKRT, 12: Vas István
(Kaszinó), Soős János (Előre). 13.20: 
Bertalan Zoltán (Kaszinó), Iíemerle Imre 
(Előre). 14.40: Ónozó István BSzKRT. 
Bujdosó Mihály (Cegléd), 16: Kiss Jó
zsef (Kecskemét), Adámik Ferenc 
BSzKRT, 17.20: Poór István (Kecskemét), 
Gosztolay János BSzKRT, 18.40: Tóth
János (Kecskemét), Horváth Rezső 
BSzKRT, 20: Vecsernyés F. (Kecskemét). 
Táborszky József BSzKRT. A II. cso
port ezalatt a BSzIÍRT-pályán, a III. 
Pestszentlőrincen' méri össze erejét. A 
II. és III. csoport legjobbjai azután pót
lólag jövő szombaton dobnak a z ' I. cso
portosok eredményeit kiegészítőn.

KÉZILABDA
A pünkösdi ünnepeken semmi említésre 

érdemes esemény nem lesz, csak néhány 
barátságos mérkőzés. (Eddig minden 
esztendőben nemzetközi vendége volt a 
kézilabdázóknak. Hja, a rendkívüli 
idők . . .)

Tiszaföldvári LE—Budapesti LE barát
ságos mérkőzés lesz pünkösd vasárnap
ján. Részletes műsor: Tiszaföldvári LE— 
Budapesti LE, Latorca-utca, 11. — Elek
tromos—BLE VII., Latorca-utca, fél 10:

Megsemmisítette az egyesblró a múlt 
vasárnapi Wacker—KAOE mérkőzés ered
ményét és a mérkőzés két pontját 0:0 
gólaránnyal írta a Wacker javára. (A 
Wacker pályaválasztójoga fel volt füg
gesztve, mire a KAOE szellemes fordu
lattal — a Waeker-sportteleprc jelentette 
be a mérkőzést. Az eredmény 22:2 volt a 
Wacker javára . . .)

Jugoszláviai szereplésről tárgyal az
Elektromos. A bordó-sárga kézilabdázók 
elnöke, Ujváry Ferenc női szövetségi ka
pitány a női válogatottnak is szeretne 
mérkőzést lekötni Jugoszláviában. (Jugo
szláviában a kézilabdasport csali gyer
mekcipőkben jár, népszerűbb a hazena, 

ez a kisméretű pályán játszott, cseh 
eredetű kézilabdajáték.)

Serényi, az UTE sokszoros váloga
tó' hja anyaogyeslüetébc, a VAC-ba iga-* 
zoltatta vissza magát.


