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Ma este. érkezik a romáit ökölvívó válogatott
Az első magyar-román válogatott 

ökölvívó mérkőzés szombaton este 
fél 9-kor kerül sorra a Városi Szín
házban. A mérkőzésre már mindkét 
csapatot összeállították. A román 
együttes — Chiriac, Radart, Gáspár, 
Popa, Jelesneac, Anclreiev, Meschi, 
Lungi — Stefan Burdugan csapat- 
vezető, Costantin Aureliu főtitkár- 
pontozó és Constanta Nour edző kí
séretében csütörtökön este tíz óra
kor érkezik Budapestre.
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Szendrődlt Is kiren
delte sl kapitány 
a nagy válogatott 
ma délutáni rostá
jára

Vitéz Ginzery "Dénes szövetség! kapi
tány végignézte a B) válogatottnak az 
ifjúságiakkal való mérkőzését. Utána a 
következőket mondotta:

— Szendrődit a mai játéka alapján 
kirendelem a nagyválogatott csütörtök 
délutáni edzörnérkösésére a BSzKRT- 
páíyára.

A látottakról így vélekedett a kapi
tány :

~~ A. B) válogatottban ismét nagyon 
tetszett nekem Laczkó, miként már 
Debrecenben is, csak még nagyobb 
gyorsaságot kell kihozni belőle és a 
lövőkészségét kell növelni. Mindenesetre 
a mezőnyben ő volt a legjobb csatár. 
Kár, hogy Serfőző nem jött ki, szeret
tem volna látni. Véleményem, szerint az 
utánpótlás kapitányának sok gondja lesz 
Négyesivei és Fosával, ha az angol 
rendszer szerint akarja őket játszatni. 
Ars edzömérkőzése’n ugyanis a két já

tékos sem angol, sem olasz rendszer 
szerint nem játszott. Miattuk döcögött 
a B) válogatott ' angol rendszere. Ezen
kívül azért, mert a két összekötő túlsá
gosan hátra húzódott. *4.3 ifik közül 
Hollósi és Borbély I, tetszett. Borbély 
igen jó játékos lesz, ha pár kilót le 
tudnak faragni róla. Ás ifik közül a 
szolnoki Szűcs és a szegedi Iglói II. 
minden bírálatot kibír. Véleményem 
szerint Budapesten az ifiválogatott si
mán fog győzni.

Tóth-Potya István véleménye:
— A B) csapattal még lesz egy kis 

dolga Fábián kapitánynak, az ifjúsági 
csapat mozgása nagyon■ megnyugtató.

Mohiár Ignác szövetségi edző:
— Ha számításba, veszem a nehéz ta

lajt és az. igen jó By válogatottat, akkor 
elégedett vagyok fiaimmal. Azok a fiúk, 
akik most kimaradtak a csapatból, ne 
búsuljanak, rájuk is sor fog kerülni, 
hiszen valamennyi nagy tehetség.

Economu minden délelőtt 
m agyarázza játéko
sa in ak , hogy m ilyen  
rossz a  m agyar csapat

Nincs még beutazási engedélye a román 
csapatnak

Bukarest, május 15.
A román válogatottak minden 

délelőtt a szövetségben sereglenek 
egybe s itt Economu szövetségi ka
pitány elméleti oktató előadásokat, 
tart. Economu minden előadáson 
azt magyarázza, hogy milyen takti
kai hibák csúsznak be a magyar 
csapat játékába, állandóan hangoz
tatja, hogy a magyar csapat takti
kája rossz, tehát jobb taktikával 
meg lehet verni a magyarokat.

Economu ezt a véleményét az új
ságírók előtt is hangoztatja. Sőt, a 
csütörtöki előadás után Economu 
még ezt is mondta nekem:

— Sohasem néztem még váloga
tott mérkőzés elé annyi bizakodás
sal, mint éppen most. A csapatunk 
kitűnő, Budapesten nagyszerű ered
ményt érünk el.

De nemcsak Economu bizakodik, 
hanem mindenki. Ma például egész 
sereg újságíró sereglett egybe a 
szövetségben s esek folyton hangoz
tatták:

— .4. román válogatott m ég ' so
hasem volt olyan jó, mint most. 
Még sohasem állították össze olyan 
jól a csapatot, mint most a; ma
gyarok ellen s a csapatba került 
játékosok még sohasem voltak 
ilyen jó formában.

Itt mindenki derülátó s erre a 
derűlátásra van Is alap. Rosszul 
járhatnak a budapestiek, ha félváll
ról veszik ezt a mérkőzést.

A  B) csapat körül az az újság, 
hogy Economu csütörtökre Kolozs
várról Bukarestbe rendelte Felecan
J.-et, a Viktória balhátvédjét és 
Jojeat, az Un lver sitat ea középfede
zetét. Lehet, hogy ez a két játékos 
szóba kerül a B) csapat összeállí
tásakor.

Csütörtökön különben mindkét 
csapat nagy .. edzést tart s az edzés 
■után születik még a végleges össze
állítás. Ma az a helyzet, hogy Reu
ter és Spielmann lesz az A ) csapat 
két összekötője.

Az Ifjúsági csapat összeállítása 
körül az a helyzet, hogy sok 18 
éven felüli szerepel majd a román 
ifjúsági csapatban. Gidófalvy dr. 
ügyanis beleegyezett abba, hogy 13 
éven felüliek is játszhatnak s a ro
mánok hét IS éven felüli játékost

állítottak az ificsapatba.
Beszéltéin ma Juga dr.-ral Is. 

Ezt mondta:
—  Budapesten végleg megtár

gyaljuk a KKK (Kis Középeurőpa 
Kupa) összes ügyét. Megbeszéljük 
azt) hogy a magyar egyesületek 
miként utazhatnak, Romániába, 
illetve a • román egyesületek Ma
gyarországra. A mi javaslatunk 
az, hogy ezek a klubmérkőzések 
szigorú szövetségi ellenőrzéssel jöj
jenek létre, úgyhogy a jövőben ne 
lehessen semmi baj.

Juga dr.-tól tudtam még meg, 
hogy a román válogatott még nem 
kapott Magyarországra beutazási 
engedélyt, de remélik, hogy az en
gedély minden pillanatban megér' 
kezhet.

S. NT.

Komolyf nagy küzdelem ala
kult ki a B) és az .ifik \  ̂
válogatott edzőmérkőzésén
Jól mozgott a B« csapati csak a csaladok golet*©)© 
lehetne nagyobb
H á r o m  g ó l  e s e t t  a h á r o m  h a r m a d b a n  
A  fi) csapot g ó lja it  L a c z k ó ' és Szen d rő d l lő tte , 
a z  if ik é t  B o rb é ly  L

Erős ifjúsági csapat 
lesz válogatottjaink 
ma délutáni edző
társa
Molnár Ignác szövetségi edző szerdán 

délután állította össze azt az ifjúsági 
válogatottat, amely ma a nagyválogatott 
edzőtársa lesz a BSzKRT.pályán sorra- 
kerülő rostamérkőzésen. A névsor a kö
vetkezőt

Kapusok: Csintalan (Lampart), Szeke
res WJÍTK. Hátvédek: Nagy I. FTC,
Csermák (Dorogi AC), Sasvári (K:3 Hun
gária). Fedezetek: Hagy n .  FTC, Kéri 
MÁVAO, Kónya (Törekvés). Kornél 
(BSzKRT). Csatárok-. Suhai FTC, Teller 
(Vasas). Füstös FTC, Kiss (Törekvés), 
Gráf BSzKRT, Takács (Kelenvölgyl FC).

A felsorolt játékosok ma délután 4 
órakor tartoznak megjelenni a BSzKRT- 
pályán.

Torbágyi LE—Postás Anyagraktár 7:1 
(8:1). Torbágy. Vezette: Krédits. G61-
lövő: Fogl II. (3), Fehér (2), Horváth 
és Németh, illetve Madaras!.

HABOM T8BVEBSENT
Az .ünnepi pangás után .a jövő vasár

nap újra teljes erővel megindul a vívó
élet. Ezúttal a törözők állnak pástra az 
egész vonalon, A MAC I. osztályú tör- 
r'ersenyére eddig tizenöt nevezés futott 
be. Ezt a versenyt az alkotmányutcai 
vívóteremben tartják meg. A BBTE ver. 
senyén a II. osztályú tőrözök találkoz
nak. Vidékre is jut tőrverseny. Kecske
méten a KAC rendez II. osztályú női tör- 
veraenyt

A közmondás szerint aranyat érő 
májusi eső, bár nem rontotta el a 
B) válogatott—Ifik edzését, Takács 
Bálának, a hungáriaúti gyep gondo
zójának súlyos szívfájdalmakat oko
zott. A  foltoktól aműgyis tarkított 
gyepnek sem az eső, sem a romá
nok ellen készülő csapatok lelkes já
téka netri tesz jót.

A  seregszemle közben kiderül, 
hogy Kispóter beteg, nem jöhetett 
fel Budapestre. Tóth, a Gamma kö
zépfedezete szabadságnehézségekkel 
küzd, Fábián József szövetségi ka
pitány rendelkezésére nem is vet
kőzik le.

Az első harmadra Fábián szövet
ségi kapitány a kővetkezőképpen 
állítja fel az utánpótlás csapatát: 
Tóth (Szeged) — Kis (Hungária), 
Gazdag BVSC — Négyest .(Hungá
ria), Marosi (Szeged), Szödi 
BSzKRT — Váradt (Gamma), Nagy 
(Szolnok), Jenöffi (SalBTC). Lacz- 
hó. (SsdBTC),.X á th lil ,  (Újpest).

Az Ifi válogatott felállítása körül 
gondot okoz Tamássy István dr. 
szövetségi kapitánynak a románok
nak' az a kérése,. hogy a 19 évesek 
szerepelhessenek. Ez a körülmény 
újabb lehetőségeket nyújt az ifjú
sági kapitánynak, aki ezek után így 
állította össze az első harmad csa
patát: Iglói II. K E A C — Lőrincz
BVSC, Németh FTC — Zimonyi II. 
(Péti KSE), Bakos WMTK, Kéri 
PTSC — Hollósi (Ganz), Borbély I. 
SzVSE, Adám (Kassai AC), Bor
bély II. SzVSE, Vezér (Szolnoki 
MÁV).

(A  kassai Adám már nem ifi, de 
Fábián kapitány látni akarta a já
tékát).

Negyedórás bemelegítést vezé
nyel Molnár Ignác, majd kezdődik 
a játék.

A játék előtt Fábián József szö
vetségi kapitány kiadja az utasí
tást: mind a két csapat angol rend
szerben játszik.

Szemetelő esőben indul a játék. 
A  B) válogatott mindjárt stílsze
rűen a hagyományos angol váloga
tott mezben játszik: fehér ing, fe
kete nadrág. Csak a nadrágok rövi- 
debbelt jóval, mint Angliában. Az 
ifiken fehér, nadrág és piros mez 
feszül-

Jó' iramban indul a játék. Az ak
ciók mind előre Irányulnak! Ami
kor Vezér egy támadás közben fe
leslegesen visszajátszik összekötő
jéhez, Molnár Ignác lefújja. A  tá
madást megtörő csatárt figyelmez
teti. Az ifik nagyszerűen állják a 
harcot, szögleteket is érnek el. A 
fehér csatársor támadás-szövése 
kezdetben nagyon darabos, de ha
marosan. egészen folyamatossá vá
lik. Négyest nagyszerűen érvénye
sül a támadó szélsőfedezet szerepé
ben. A  1T. percben ki is tör és ha
talmas lövését az oldalsó kapufa 
védi. Most már szépen futnak a B) 
válogatott támadásai, csak a lövé
sek nem sikerülnek a csúszós tala
jon sem Jenöffinek, sem Lacskó- 
nak. A  mérkőzést vezető Molnár 
Ignác szemmel láthatóan az ifik
nek szurkol. Amikor hozzápattan 
egy labda, szöktetni akarja a piros- 
inges Adámot, A  passz azonban

Marosihoz megy. A lelátón meg
jegyzi valaki:

—- Náci most azt mondja a kö- 
épfedezetének: „így lössz te!“
A 28. percben Váradt keresztbe 

vágott lövését a jobboldali kapufa 
védi. Azután vége az első harmad
nak.

A II. harmadra így áll fel a két 
csapat:

B) vál.: Kiss (Törekvés) — Kis
(Hungária), Bánkút % (Törekvés) — 
Szűcs (Törekvés), Róják (Törek
vés), Pósa (Ferencváros) — Balázs 
(SalBTC), Nagy (Szolnok), Szend- 
rödi (Elektromos), Laczhó (Sál. 
BTC), Tóth III. (Újpest).

Iflválogatott: Kúchta (Vasas) — 
Hegyi BMTE, Fleck BMTE —  Klei- 
bán SSE, Szűcs (Szolnok), Schön- 
berger UTE — Szusza UTE, Har
sányt UTE, Berzi (Postás),' Juhász 
UTE, Turbéki (Pereces).

A  II. harmadban eleven játék fo
lyik. A. játék elején Bánkutiék ellen 
ítél XUélÉ Molnár Ignác, de Harsá
nyt ' a kapu mellé helyezi a labáat. 
Változatos a játék. A  11. percben 
Laozkó lövése visszapattan, újra 
Laczkóé, a ■ csatár most tiszta hely
zetben kapu mellé guüt. Ssendrödi 
első kitörése nem {sikerül, túl hosz- 
szan adja maga elé a labdát, az
után Nagy lő Kissbe. A  15. percben 
Szendrődi újra kitör, a jobbösszekö- 
töböl küldött lövése kapufa mellett 
megy el.

A 17. percben gólt lő a B) válo
gatott. Pósa keresztlabdáját Nagy 
jól teszi Laczkó elé, az összekötő 
jó ütemben veszi át és a kifutó 
Kiss mellett a balsarokba gurítja a 
labdát.

Szendrődi Kissbe lö. A 20. perc
ben Laczkó átadását Szendrődi át
emeli a kifutó Kiss fölött. 2:0.

Az ifjúsági válogatott összeállí
tásában most változás történik. 
Hegyi kiáll, Szűcs lesz a jobbhát
véd, Bakos a középfedezet és Ko
vács I. a jobbfedezet. Most erősen 
szorongat a B) válogatott, Nagy 
szépen kiteszi Balázst, ez jó hely
zetbe került, de keresztbe mellélő. 
Ez a harmad SO. percig tartott.

A  III. harmadban a B) válogatott 
összeállítása marad, az ifik így áll
nak fel: Iglói II. — Szűcs, Fleck — 
Kovács BSzKRT, Bakos, Kéri — 
Hollósi, Borbély, Berzi, Borbély II. 
Turbéki.

Ez az ifjúsági válogatott való
színű összeállítása vasárnapra. 
Ennek megfelelően nagy becsvágy- 
gyal küzdenek a fiúk. A B )  váloga
tott csatársor támadásai során 
Tóth III. a kapusba lő, Balázs a 
kapu mellé.

A. 9. percben pompás gólt lőnek 
az ifik. Baloldali támadás után 
Borbély I. kapja a labdát s azt 15 
méteres lövéssel a balsarokba ra- 
gasztja, 2:1.

A B) válogatott hiába küzd, nem 
tudja viszonozni a gólt. Laczkó

felsze
relésekF U T B A L L
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szép lövését Kuchta kapu fölé tol
ja. Azután a 17: percben vége a já
téknak.

A B) válogatott most levonul és 
rövid levezető gimnasztika után az. 
ifjúságialr egymással állnak ki. a- 
következőképpen: ’

Pirosak: Iglói II. — Szűcs. Flack 
-— Kovács, Bakos, Kéri — Hollósi, 
Harsányi, Berzi, Borbély II., Tur
béki.

Fehérek: Kuc.hta — Hegyi. Né
meth — Zimonyi, Kleiban, Sehön- 
berger — Szusza, Borbély I., Ju
hász, Vezér, Hoífer.

A pirosingesek nagy fölényben 
vannak és a jó 20 percig tartó já
tékban Berzi, Borbély I. és Harsá
nyi lő egy-egy gólt.

Jó ed zés volt !
Jól sikerült az utánpótlás és az 

ifjúságiak megütközése, mert végig 
komoly volt is. küzdelem, élénk 
voltv-az iram és mind a két csapat 
határozott rendszerben játszott. 
Csak a csatárok gólképessége áll. 
még gyenge lábon. Ezen a régi be
tegségen egyedül kitartó nevelő 
munkával lehet-majd segíteni.

Érdekes volt nézni, hogy a. szél- 
söfedezetek milyen gyorsan beleélik 
magukat az angolrendszerü támadó 
játékba. Pósa is, de különösen Né
gyest valósággal élvezte, hogy 
mennyire, közreműködhet a táma
dás előkészítésében. Egy dolog 
neíri. ment még: hiába futott á tá
madás az ellenkező oldalon, a hát
véd mégis odáragadt a partvonalon 
mozgó szélsőjéhez. Ilyenkor ennek 
a hátvédnek el kell hagynia szélső-1 
jét és beljebb kell húzódnia a kapu 
felé.

Annak már semmi köze sincs a 
rendszerhez, hogy a csatárok nehe
zen szánják el magukat a lövésre, 
így azután rendszerint elsz;alaszta- 
nak sok kedvező alkalmat. Amikor 
pedig lőnek, rendszerint hiányzik a 
lövésből vagy az erő, vagy a véd- 
hetetlen irány.

A kapusokat nem tették nagyot) 
próbára. Kiss is, Tóth Is jól moz
gott. A. hátvéd Kis körül nem lesz 
baj. Bánkuti első rúgásai most is 
bizonytalanok, azután azonban Un- 
top. A fedezetek közül Négyest ki
robbanó nagy formát árult el. de 
nagyon jó volt Marosi és Róják is. 
Pósa és Sziícs kielégített. Szödi ha
tározottan tehetséges.

A  csatársorban Tóth III. - gyors 
volt és jól húzott a kapura. .Tói épít 
és a kapura is veszélyes Laczkó. 
Jenöffi csak egy harmadban szere
pelt, ' mire belemelegedett, felöltöz
tették. Szendrődi javul. Felfigyelt 
rá vitéz Ginzery kapitány is. Vá
rnái. 6b Nagy nem csillogott, öe 
hasznos játékos mind a kettő.

Az ifjúságiak között sóit nagy 
tehetséget láttunk. Szűcs, Borbély 
I., Iglói II. máris kész játékos, de 
a többiek is szép jövő előtt állnak,

összeállították
a Bukarestben Játszó fi) válogatottat

A B )  válogatottak edzőmérkőzése 
után Fábián József, az utánpótlás 
kapitánya kijelölte azokat a játéko
sokat, akik vasárnap a román B) 
válogatottal Bukarestben megmér
kőznek a Duna-kupáért. A  névsor 
a következő:

Kapusok: Kiss (Törekvés), Tóth 
(Szeged). Hátvédek: Kis (Hungá
ria), Bánkuti (Törekvés). Fedeze
tek: Négyes! (Hungária), Marosi 
(Szeged), Pósa (Ferencváros), Sző- 

, öt BSzKRT,,

Csatárok: Váradi (Gamma), Ser-, 
főző (Taxi), Jenöffi íSsIBT'O, 
Laczkó (SalBTC), Tóth Hl. (Új
pest), Nagy (Szolnok).

Temesvárra hétfőn még »  követ
kező. játékosok mennek a B) válo
gatott után: Gazdag BVSC, Szücá 
(Törekvés), Róják (Törekvés).

— Nem tudom, mi van Ser fazo
néi — mondotta Fábián kapitány 
—, remélem, hogy ö is jöhet. Ha 
netán Serfőző valami okból még
sem jöhetne■, akkor Szendrődit »*-
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M m m m Csütörtök, 1940 május 16,

szem -mayámmal, feltéve, hogy a 
szövetségi kapitány nem'tart igényt 
rája. ügy hallom ugyanis, hogy 
Szendrödit ki akarja rendelni a 
Wigyválogatóttak holnapi edző-mér

kőzésére. Zavarba akkor sem jö
vök, ha sem Serfőző, sem Szendrődi 
nem jöhet velem, Ebben, az esetben 
a szolnoki Nagy lesz a jobbössze
kötő' Bukarestben,

Megvan az ifi vá lo g ato tt csapat
'Á válogatott edzés után Tamássy 

3r. az ifjúságiak kapitánya a kö
vetkezőket mondotta:

— .Elégedett vagyok a látottak
kal, egészséges, jóiramú mozgás 
volt. Teljes erő bedobással játszot
tak az 'utánpótláskeret tagjai és az 
ifjúsági játékosok is. Minden válo
gatott edzésen így kellene lennie. 

Tamássy dr. ezután közölte a

románok elleni ifjúsági válogatott 
csapat összeállítását: Dósai •—
Szűcs, Lörincz *— Kovács Bakos, 
Kéri — Hollóéi, Borbély I., Berzi, 
Harsányt, Turbéki. Tartalék: Kuch- 
la, Fleck, Rottenbiller, Borbély II.

Sz a 15 játékos pénteken fél 5 
órakor a hungáriaútl pályán tart 
együttes erőnléti edzést.

Szegedi jegyzetek 
a „negyedik hely rang- 

adójáról“
(Szegeden vasárnap délután nagy- 

iramú, érdekes, változatos mérkőzést 
játszott a Szeged a Kispesttel, A 
..negyedik hely rangadója.” döntetlen 
eredményt hozott. Igazságosan.)

CSEH (IS NEMES 
TATÓ EDZÉSE” „8SSZESZ0K-

A szegedi szállóban Nemes és Cseh egy 
'szobába került. Puskás edző szerint erre azért volt szükség, hogy megszokják 
•egymást, hiszen még nem játszottak együtt. A mérkőzésen azután kiderült, 
hogy ez az „összeszoktam edzés” kevés 
volt. A pályán ugyanis nem mindig értették meg egymást. Nemes gyakrabban 
hibázott és Cseh messze van még igazi 
formájától. „Diagnózisunk” Matyiről: 
„Lesz jobb!"

A MINISZTERI BIZTOS A MÉR
KŐZÉSRŐL é s  a  — f ü v e s í t é s 
r ő l

Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos is 
leutazott Szegedre, hogy megnézze a 
mérkőzést. A mérkőzés után ezt mondta:

— Boldcal többet tud ez a kSt csapat 
annál, amit ezen a mérkőzésen mutatott. A „lehagyott helyzetek” mérkőzése igaz
ságos döntetlent hozott. Nekem legjobban 
Kincses tetszett, de jól játszott Bognár, 
Baráti, Marosi és Déri is.

Hazafelé jövet, a vonatban még Gidó
falvy dr. ezeket mondta:

— A szegedi pálya talaja meglehetősen 
rossz. A Szeged éppen most kért tőlem 
pénzügyi nehézségek miatt egyévi hala
dékot a füvesítésre, ezt a haladékot almi
ban a magyar labdarí'gösport érdekében 
nem adhatom meg. Augusztusra minden 
NB.egyesületnek füves pályával kell ren
delkeznie. A -mostani NB-csapatok közül 
a Szolnoknak, a Szegednek, a Törekvés
nek és a Baladásnak nincs füves pályá
ja, az NBB bajnokjelöltjei közül pedig 
a SalBTC-r.ek. A vezetők bizonyára meg
találják a módját annak, hogy áldozatok 
árán is, de füvesítsék pályájukat.

NÉHÁNY „LÉG" A MÉRKŐZÉS
RŐL

J. mezőny legjobbja: Kincses, a kis
pestiek jobbszélsöje.

A. legnagyobb kimaradt helyzet: Nemes 
k é t gólhelyzete.

A legrosszabb: a pálya talaja.
A legszerencsétlenebb játékos; Vig. 

(Egészen árLatlan összecsapásnál kifica
modott a könyöke.)

A legjobban járt; a magyar ifjúsági labdarúgűgárda. (A döntetlen eredmény 
következtében ők kapják a labdát.)

A NEGYEDIK HELYÉRT
a Szeged és a Kispest között még mindig nagy a küzdelem. Bármelyik csapat 
köt is ki végül a díszes negyedik helyen, 
méltó lesz rá. Kár, liógy a „kis KK"-ért nem négy magyar csapat játszik! . . ,

MIÉRT HARMONIKAZIK JÓL 
BIHAMY ÉS GYARMATI?

A szegedi közönségnek nagyon tetszett 
a két szélső és a két összekötő játéka. Nagy és Bognár jó formája nem meg. 
lepetés a szegedi' szurkolók számára, de azon nagyórj csodálkoztak, hogy Bihámy 
és Gyarmati milyen remekül küzdött. 
Sokat segítettek a védelemben és annyi jó labdát adtak Lukácsnak, hogy más 
középcsatárral más lehetett volna az eredmény is. Az egyik szegedi szurkoló 
megmagyarázta a két . összekötő jó játékát, .mondván:

— Gyarmati is, Rihámy is pesti lakos. 
Szegedre csak a mérkőzésekre jönnek le, 
a, meccs -után -utaznak vissza. Ez az edzé
sük a harpionikázásra, ezért bírják 
olyan jól az iramot elejétől végig.

Gyarmati és Bihámy valóban a Kispest
mérkőzés után is rögtön1 utaztak vissza 
Budapestre. Gyarmati mondta a vonatott a mérkőzésről:

Ilyen jól még nem játszott a Szeged 
ts idén, gr int ezen a mérkőzésen. Volt 
iram, küzdelem, kihagyott helyzet, jó 
védés, egy sereg jó akció. Kincses és 
Bognár pompásan játszott...

VÉRBELI ,, R i; P A K. C 2, HE LM ÉT *
vívott a két csapat. Dicséretes dolog, 
hogy ez a küzdelem végig sportszerű 
volt. Ez részben a,csapatok önfegyelme- 
zéeének, részben pedig a játékvezetőnek 
köszönhető.

Körösi László.

— NEM A SZOLNOK MONDOTT FEL 
NEKEM.

hanem én kértem a szolnoki-vezetőséget. 
bog'- a július I-én lejáró szerződésemet 
ne újítsák meg — mondotta nekünk va- sámán Wéber La.ioa. a szolnokiak edző
je, — Én már az ősszel, el akartam 
menni, s csak a Szolnok nyomatékos ké
résére vállaltam még eev esztendőre a 
s, csapat edzői tisztét...

A (IS. MOVE NYERTE 
A. VESZPRÉMI VILLA M TOR N A T 

A Veszprémi MOVE 20 éves fennállása 
alkalmából villámtornát rendezett a 
pünkösdi ünnepeken. A villámtornán a 
Csepeli MOVE, a VTC, a Jutási Altiszt- 
képző és a rendező egyesület csapata 
indult. A villámtornát a csepeliek nyer
ték. Részletes eredmények: Vasárnap:
VTC—Jutási Altisztképző 4:1 (1:1). Ve
zette: Lőcsei. Góllövő: Simon, Szelényi, 
Martin. Pintér, ill. Bíró. — Ca. MOVE—V. MOVE 3:2 (2:2). Vezette: Weiuner. 
Góllövő: tTivúrl. Egresi. Kafdos. ill.
KindI és Török (11-esből), — Hétíő: Ja 
fást Altisztté nfáríV. MOVE 1:1. (1:0).Verette: Tolnai. (íóllövő: Tóth (11-esből). 
ill. Török (11-esküi). -  Cs. MOVE -VTC. S ti. (1:01. Vezette: Horváth. Góllövő:
Etrraano fít). ill. Barka.

Az NBB-beu megerő
södött Haladás már 
nem retteg sem 
a Hungáriától, sem 
az Újpesttől, sem 
a Ferencvárostól

Szombathely, május 16. 
Szombathely elégedetlen a vasára 

napi eredménnyel, pedighát valami
kor sikerszámba ment, ha a Hala
dás csak 2 :l-ré kapott ki valame
lyik nagycsapattól. Hja! Változnak 
az idők...

Zdchfalvy szakosztályvezető mond
ta:

—r- Ha nem kapjuk mindjárt az 
elején azt a szerencsétlen gólt, 
akkor aligha megy el Szombathely
ről két ponttal a Hungária. Sajnos, 
ez a gól lelkileg letörte a csapatot 
s ettől kezdve nem játszott teljes 
tűzzel.

Lyka edző pedig így vélekedett:
—  Ez a mérkőzés is rámutatott 

arra, hogy a régi játékstílus már 
nem ér semmit, ügy festett a do
log, mintha a Hungária nagy fö
lényben lett volna, pedig ez csak 
látszat volt. Igaz, hogy a kékek 
szemre mutatósabban futballoztak, 
hiszen technikában a mieink felett 
állnak, de mit ér az ilyen játék, 
amikor annak nincs eredménye ? 
Erélyes védőkkel szemben a 16-os- 
nál rendesen meghalnak a szép to
logatások...

Palágyi Intéző így beszélt:
— Ha nem kapunk két potyagólt, 

mindkét pont a mienk maradt vol
na. A mi leegyszerűsített, korsze
rűbb játékunk veszélyesebb volt, 
mint a Hungária tologatás- játéka.

Beszélgettünk az egyik Haladás
szurkolóval is. Neki ez a véle
ménye:

— Nekem igen tetszett a mérkő
zés, mert azt láttam, hogy vége 
azoknak az időknek, amikor a. 
nagycsapatok fölényesen, félgőzzel 
is biztosan fhtézték el az olyan csa
patokat, mint a Haladás. Három 
évvel ezelőtt még rettegtünk a Hun
gáriától, az Újpesttől és a Ferenc
várostól. Ma már nem rettegünk, 
sőt, számítunk arra, hogy pontot 
veszünk el a nagycsapattól. ím e: 
az Újpesttől pontot szereztünk és a 
Hungária csak szerencsével nyert 
velünk szemben.. Az NBB igen jó 
iskola volt a Haladás számára. A 
mai Haladás egészen más, mint az 
volt, amely két évvel ezelőtt kiesett 
az NB-ből...

N . K .

A hét i@i|obh
BLASz tizenegye

Sima mérkőzések adódtak a.z ünnepi 
amatőríordulóban. Csak, a jő teljesítmé
nyekkel maradtak adósak a játékosok. 
Különösen a Belső csatárok árultak el 
gyenge formát,A csoportokban nemigen változott meg 
a helyezési sorrend. A déli csoport első 
helyein nagy a tömörülés.

Az e heti válogatott a kővetkező:
Prazsák MSC — Ssladek (Hálókocsi), 

Bajkai DSB — Komáromi IV1FTR, Kar- 
lovits SAC, Béreséi II. (III. kér. TVK) 
— Téglás (Testvériség), Frommer 
PeMTK, Kosaras (Hungária), Gyömbér 
(Testvériség), Péter SAC,

A második csapat:
Púder ZsTE — Seres ETC, Balogh PeMTK — Bodor ESzKRT 1I„ Mezei 

(GSE), Láng URAK — Hollóéi (Ganz), 
Jeokl II. ŐSE, Karácsonyi (Törekvés 
II.), Gadl BítSC, Szabó BESC,

Barátságos mérkőzések
HMTE—RÁC 0:0.
MPSC-MPTR 3:2 (0:2). GóUövő; Gáspár 

(ll-esbölií Cocnky é« Hofetetor, illetve 
Bar barik és Biczó.

FTSE—Bndakalász 2:1 («:!». Az öt ptŐ- 
bejátékossal felálló NBB-esapat leb-eeemb 
U> jókepességíi, nagy lelkesedéssel játszó 
ellenfelét és így megérdemelt vereséget 
szenvedett, Gőllövő: Mcsobau-er és Már
ton, illetve Páli.

CHSC-HSC S:« (5:0).
M.FSC vegyes—TLSC 7:0 (5:9). Horthy Miklós-út. Vezette: Rauehmaul. GóUövő: 

Ströck (3). Kálix (2), Glázsi (2).
WMFC—Taxi 4:1 (3:*). Csepel. Ve

zette: Szántó L. A WMFC minden meg
erőltetés nélkül • győzött az előző mini mérkőzéstől fáradt NE-csapat ellen. Gól- 
lövő: Szabadkai. Harangozó, Rökk és Ko
rányi I. (11-esből), ill. Miklósi. Mindkét 
kapus egy-egy llest kivédett. Jó: Ti
hanyi. Kállai, Koránvi.I„ Gere. Nyilas ill. Aradi, Miklósi, Szabó II. és Varga, 
és Rökk. ill. Aradi. Miklósi. Szabó II. 
és Varsa.TLK régi játékosok—TSC, régi játéko
sok 2:2 (3:9).

1 2 5  p € f t g ©  
r e n d k í v ü l i  S tefi ju t a l o m  
a magyar-román twérlc©«

zés, kapcsára

f*KP“ pályázat XIII.
B&órfeezési határidő 
V„ 18.9 déli 12 óra.

Ki (névszerint, vagy magyar kö- 
tépesaíar, román balszólső stb.) 
rúgja az első gólt a válogatott 
(A) csapatok!) mérkőzésen:

xsyar—román, v* *. (1:1)

Magyar—-román, I. f. (OíQ) ....*«■< 
Komán B)—magyar B)

v. e0 ( l:lí .......
Román B)—magyar B)

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

ÍÜ. <-> ................
ltom a—Milano (0:5) 

Svájc—Belgium (2:1)

Ambrosiana—Laxio (1:1) 
PótTcrseny: A pontversenyben csak 
tnérkőzé* elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el-
Napoli—Bologna (Isii „..o?..*,**

Tri esti na—Genova <.0:D
Venezia—Ju ven tus. (0:1)
(Zárójelben t legutóbbi eredmények)
Nérí
Cfm;

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 10 filléres bélyeget fedi mellé
kelni. Aki hetenkint Ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen Ide ké
résziét vagy csillagot;

i L« 4̂aJfcztf
225.

A 225-ik mérkőzést játssza vasárnap a 
magyar válogatott. Ebben a számban csak 
az országok közti mérkőzések szerepelnek. 
Az országrészek ellen játszott mérkőzé
sek, így például a magyar—horvát mér
kőzés, itt nincsenek beszámítva.

Az egyes országok -efk-n eddig a követ
kező mérkőzéseket játszottuk;

Osztrák 82 38 20 28 183:174
Csehszlovákia 22 H 7 4 54: 40
Svájc 20 13 2 5 66: S3
Olia.s-7, 38 4 4 10 SS: 39
Náihet 15' 7 5 3 38: 26
Svód 32 7 3 2 31: 22
Francig 7 4 i 2 34: 9
Lengyel 7 6 — 1 21: 5
Angol fi 1 — 5 8: 33
Jugoszlávia 6 3 .1 2 .11: 10ír 5 2 3 — 14: 11
Egyiplom 3 1 i 1 4: 5
Holland 3 2 1 10: 6Orosz 2 2 — i — 21: 0Finn 2 2 — — 8: 2
Bol^a 2 1 — i 3; 9
Spanyol 2 —V- — 2 2: 5
Román 2 t i — 3: 2
Bulgár 2 2 — ■— 8: 2
Norvég i 1 -T- — 8: 0
Fortunád i — — 1 (1: 4
Luxemburg 1 1 — — 5: 0Görög :l 1 —i 11: 1
llolland-India i 1 — — 8: 0
Skót 1 — — i 1: 3

összesen: 224 109 48 67 572:434
Idén még veretlen a magyar válogatóit. 

A svájciakat legyőztük, a ziémetek ellen 
döntetlenül játszottunk. Vasárnap a romá
nokkal vívjuk az Idei harmadik országok- közti mérkőzésünkét.

A románokkal kétszer játszottunk. 
Mindkét mérkőzés Bukarest Km volt. Az 
első mérkőzés 1936-baa október 4-én korúit 
sorra,

35.090 néző
előtt a belga Langenus vezetésével.

2:1 (0:1)
.irányban győztünk. Ekkor megállapítot
tuk: „A román futballban van lendület, 
tehetség, akaraterő, de tudáca még csi
szolásra szorul.”

A kőt csapat így állt. f»l:
Magyar: Pálinkás — Polgár, Fekete — 

Seres, Sziics, Lázár — Saa, Vincze, Cseh, 
Toldii, Titkos.

Román: Dávid — Bürger, Albu — Vin* 
tila, Dobra, Dcmetrovios — Bindea, Schi- 
leriu, CioLae, Bodola, Dobay.
1 A mi osapatunkból Pálinkás, Polgár, 
Szűcs és Toldi játszott jól. A második 
mérkőzés az elmúlt év őszén, október 
22-én került sorra. Ezt a mérkőzést az olasz Hattilo vezette s

32.900 néző
előtt folyt le. Az eredmény:

1:1 (0:0).Ekkor már ezt Irtuk: „A románok gyor
sabbak.”

A két csapat Eszeídlitása:
Magyar: Boldizsár — Korányi I; Bíró 

I — Pázmándy, Sárosi III, Szálay II — 
Kincses, Sárost dr, Koltóth, Zseu«sllér, 
Tóth III.

Román: Pavlovics — fifera, Negresen — 
Vir.tila, Rasinaru, Lupas — Oana, Reuter, Spielmann, Bodola, Bogdán.

•
A román nagyválogatotl tehái még nem 

játszott Budapeslen a magyar nagyválo- 
gatotíal, a román nagyválogatott azonban 
már szerepelt Budapesten. 1931-ban, ami
kor a román futball még x gyermekcipőit 
taposta, a román nagyválogatott Közép- 
eurőpa Amatőr Kupa mérkőzést játszott Budapesten a magyar amatőr válogatottal. 
A románok 4.-9 arányban vereséget szen
vedtek*

N incsen orom
üröm  n é lkü l
(a Kék-fehérek 
berkeiben.*.)

A Hungária háza táj én nagy az öröm a Szombathelyen elért szép győzelem 
után, csak ennek a szép győzelemnek az utóíze keserű egy kissé. Bíró bünte
tését sokalják, nemkülönben Bélig el- 
tiltását IS— Berci most Kezdett belejönni — hallottuk —■ és épp most tiltjálz el, Biró 
pedig igazán nem beszélt kétszáz pengő 
„árát1'., ..Biró ezt hajtogatja:— Csak annyit mondtam a játékvezető
nek, amennyit a nézők és a sajtó is lá
tott: „Játékvezető úr, Morócz mellbe 
rúgott. Tessék figyelni ő t . . /’ Az egy
havi fizetésemnek megfelelő büntetést 
bizony sokallcm . . .A csütörtöki edzőmérkőzésen elsősor
ban Csömört próbálja ki a vezetőség a 
jobbszélen. Csömör most igen jó for
mában. van &z edzéseken és • lia a mai 
edzésen és a szombati edzőmér kőzésen is 
megállja a sarat, akkor a Szolnok ellen 
valószínűleg ő lesz a kók-febérek jobb
szélsője.Ma kiadós kétkapus edzést tart a kék- fehér gárda, szombaton pedig' az Elek 
tromossal játszik komoly edzőmérközést.

------ ---

Á miniszteri biztos.
kíváncsi*..

Giiizery Dénes szövetségi kapitány, 
Tóth István edző és Tamássy István dr 
ifjúsági kapitány a partvonalról nézi a 
rosta:nérkórést. A ezöyéí&ógi kapitánynak 
nagyon tetszik az ifik játéka. Többször 
is gratulál Tamássy dr-nak a. csapatához. 
Aztán Laczkóra terelődik a figyelme.

— Ebből a fiúból lesz valami, akárki 
meglássa — mondja.Megérkezik Gidófalvy Pál dr minisz
teri biztos. Mindjárt érdeklődik, itt van-e 
a kassai Ádám.

— Itt van. — mondja Tamássy dr , 
a rostamórkőzés előtt mintegy három
negyed órán át külön foglalkozott vele 
Molnár Náci.A miniszteri biztos aggódva kérdői

— Nem túl erős ellenfél a B) válogatott 
az. ifik számára?

Megnyugtatják, hogy nem. Az ifi válo
gatottak legények ám a gáton.

A miniszteri biztos k-mergeti a játéko
sokat. Kérdezi, hogy ki az a szőke jobb- 
összekötő a B) csapatban. Mondják neki 
hogy az a szolnoki Nagy.- Aztán Bercire, 
az ifik középcsatárára kíváncsi. Megmu
tatják neki. Aztán sorra mutatják be a 
többi játékost, is. Éppen Tóth Matyi 
száguld a Labdával a balszélen. A ininisz 
tori biztos megszólal:— Hű, de gyors az a fiú. Ki az?

— Váradi — mondja a kapitány. Aztán 
hamarosan észreveszi tévedését és mond
ja, hogy m«n Váradi, hanem Tóth. Mo
solyogva jegyzi meg:

— Hiába, tévedni kapitányi dolog.

Tagieza Jánost jelölte ki a BLASz a börve háznagyi tisztségére. Szükség ese
tén Jagícza helyettesíti Zloch Gyulát is

A PSC új intézője Kiss Árpád lett.
A BANK-KUPA SZOMBATI MŰSORA:

Mezőgazdák—Házai tp.—Községi tp.
Tatai-út, 5. Becskő. — PK—RÁC, Kő 
búnyai-út, 5. Lantos. — Moktár—OKH— 
MAH, Hévizi-üt, 5. Nagy, — AMB—Kér. 
bk., Fehérvári-ói, 5. Szedlacsek. — Postatakarékp.—Lesz. lók., Nagyszombat
utca, fél 5. Ungvári.

kemény Jó játékának örülA GAMMA
Csak könnyű edzést tart ma a Gamma. A válogatott Király, Toldi, Tóth és 

Váradi természetesen az üllői-útra megy, 
de hiányozni fog , a közös munkáról a derekát még mindig fájlaló Háda és 
Borhy is. Utóbbinak éjjeli szolgálata 
van és ézért felmentést kapott. A ve
zetőség körében kellemes . meglepetést 
keltett Kemény nagyszerű szolnoki sze
replése és Királynak a második félidőben mutatott válogatott játéka. Tóth 
tartja kitűnő formáját. Az Újpest ellen Űrnapján sorra kerülő mérkőzés előké
születei során a mai edzésen kívül va
sárnapi barátságos mérkőzés és keddi, erőnléti edzés szerepel. A középcsatár- 
kérdés egyébként a Gammában megoldottnak tekihthtő: Kovács jói játszott a 
Szolnok ellen és biztosította helyét a 
csapatban.

TOKODON A CSATÁRSOR IS 
„RENDBEJÖTT”

Az NBB dunántúli csoportjának baj- nokjelöltje eddig a legjobb NBB-védelem
mel dicsekcdhcietl. Most végre a támadó- 
sorral sem lesznek bajok. Sárdi I vissza
tért Tokodra. Geuepdúsey hpsszú eltiltása 
is lejárt, a gól képesség tehát visszatér 
Tokodra. A csapat nagy igyekezettel két' 
szül a hátralévő mérkőzéseire. Nyolc) 
pontnyi Előnyük van a iokoúiaknak, ezt 
nem i» akarják leadni. Nehéz is lenne, 
hiszen mindössze hat mérkőzésük van 
Csak hátra.

A csatárínség
fokozódik Nyíregyházán. Kovács L. és 
Rakott szolgálatot _ teljesít, Kovács I sé
rült, Sárdi Il-t szintén beosztása zavarja 
ű rendszeres edzésben, Gerda hat hétre 
Kassára távozott, őzért az ő játékóra sem 
lehet számítani. A Nyíregyháza két új 
csatárt akar Szerepeltetni, de ezek a szö
vetségtől még ment kapták meg az iga
zolást.

A SZENT LASZIjÓ-VANDORDIJÉRT 
FOLYú KÜZDELEM

már a vége feW közeledik. A KISOK 
rendelkezésű szerint május 23-ig. Űrnap
jáig a VI, fordulót is le kell bonyolí
tania a nyoic féf.ztvcvőnek. A hatodik 
forduló mérkőzései;

Budapest; Szent látván fk.—Érseker 
viri g. .

Szeged: Szegedi íelsőipar—Békéscsaba: 
ík.

Losonc: Losonci g.—Munkácsi fk.
Kaposvár: Kaposvári g.~ Magyaróvár: 

kegyesrendi g.
KOLLATH

1« megjelent a Szolnok szerdai edzésén. 
Nagy őrömmel újságolta a Válogatott 
középesnlár. hogy a jövő héten már meg
kezdheti az edzéseket. A szerdai edzésen 
egyébként osak erönlétjavífó mozgás volt 
műsoron. A héten pántokén lesz kétkapus 
dSdaeS, vasárnap teljes x>Lheuőt kap a 
szolnoki ősapa ü,

a h sserl^it

ICasso c sa p ó ié  
csők e g y  é v re  
foycsézik o z NB»f©l

Kassa, május 14-
A Törekvés elleni szép eredmény 

után Kassa csapata ismét visacia* 
nyerte önbizalmát s ha az előjelek 
nem csalnak, akkor a hátralevő kelj 
ellenfélnek (Ferencváros és Sze» 
ged) is kemény dió, lesz a kassai 
együttes.

A  csapat már régen kiesett a* 
NB-ből, felmerül tehát a Kérdés, 
hogy miért is küzdenek még oly lel
kesen a kassai fiúk. Erről a kérdés
ről Vukovich István dr., a KAC el
nöke így njnlatkozott:

— A KAG 1903 óta áll fenn é® 
mint vidéki egyesület majdnem 
minden sportágban a legelsők közé 
számított. Ez a szép mull pedig 
kötelez. Érzik ezt csapatunk mos
tani tagjai is s azért harcolnak} 
azért küzdenek oly nyakason, hogy 
megmutassák az egész országnak, 
hogy a KA O túl van már a mély,  
ponton és ismét a vezető vidéki cs«» 
patak közé tartozik.

— As első csapatba most félke» 
rült fiatal gárdára az igazi nagy 
feladat a következő bajnoki évben, 
vár, amikor ismét ki kell veréked* 
niölc nekik as NB elsőosztáUját, 
Mert Kassa sporttársadalma ezt 
várja a KAC csapatától.

NÉMETORSZÁG
Bajnoki mérkőzések: Rapid Bécs—>i®

Graslitz 7:0. Unióm OberschönevVcido—
VfB KönigiS'bcrtí 5:3. VfL Osnabrück—L 
SV Jena 5:2. Kickcrs Stuttgart—'Wnldhof 
1:0.Barátságos mérkőzések: Augeburg—-
Aduprn 3:2. Austria—Graixer ÁIC 1:0*
WSC—Wacker 3:L

A FÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG • • . 
(még a BSzKRT üzemi bajnokságába* 

sem . . .)
A BSzKRT forgalmi bajnokságában i* 

bekövetkezett a pontveszteség' nélkül vezető ,,Busz’’-nak — Szabó III. és Odry 
csapatának — első ponthullatásp. A többi eredmény közül csak a Zugló döntetlenje 
számit meglepetésnek a Ferencvárossal 
szemben. A részletes eredmények:Autóbusz—Hungária 0:0. Szőnyl-út. 
Vezette: Szöllőssy. Hatalmas meglepetés! 
A három tartalékkal felálló Hungária 
nagy küzdelembe:.’ döntetlent harcolt ki 
az Autóbuszszal szemben. Mind a két 
csapatban a védelmek tüntették ki ma
gukat.

Zugló—Ferencváros 4:4 (3:2). Pestújhely. Vezette: Pusztai. Tartalékos csapa*' tok küzdelme, igazságos eredmény. Goi, lövő,: Szalíer (2K Csutorás ós tierberth, 
ill. Matlag (2), Kulcsár és Marjanoviea.

Száva—Szépilona 8:1 (1:1). Nagyszom
bat-utca. Vezette: Plath. Az ilonaiak csak 
egy félidőn át bírták, szünet után ösz- 
szerőppaf.tak. Góllövő: Mészáros (2), Mol
nár (2), Székmány és Jeszenszky, ilL 
Hefkó (11-esből).

BHÉV—Kelenföld 3:2 (2:1). Pesterzsébet. Vezette: Ott J. A több tartalékkal 
felálló Kelenföld súlyosabb vereségét 
csak Wattay jó védése akadályozta meg. Góllövő: Pflum (2) és Tóth, ill. Danis (2).

Burtelop—Baross 4:2 (2:1). Febór-űLVezette: Kállai. A felkészültebb Burtelep biztosan győzött a lelkesen játszó Baross ellen. GÖllövö: Hennám (3) és Dőczy (ll.csből). ill. Csörgő és Öllé.
Lengyelek—Újpest 3:2 (1:0). URAK-

pálya. Vezette: Síiga L. A lengyelek 
ú.iabb győzelmükkel bizonyították bo jé klasszisukat. Különösen a balszárnyuk 
játszott kitünően.

„IUVENTUS”— „TORINO”  
mérkőzés volt szerdán délután a BTK- 
pályán. Az Elektromos I. és II. szokásos szerdai kétkapus edzését most is a 
szomszédos BTK-pályán tartotta meg. 
mert a latorcautcat pályát, füvesítik. Ax 
edzésen mindenki résztvett, csak a válogatott rostára hivatalos Pdkosdi óa 
Szendrődi hiányzott. ők viszont az 
üllői-úton játszottak. Az Elektromos 
már második hete nem játszott komoly 
mérkőzést s :gy a „nagyok" érthetően 
nagy kedvvel rúgták a gólokat a To
rino hálójába. Feltűnést keltett Búzáé:,ti 
erőtől duzzadó játéka. Saját bevallása 
szerint már el,is felejtette a lábtörését. Az Elektromos—Szeged bajnoki mérkő
zés minden valószínűség szerint a. Póz- 
tás-pdíydn kerül sárrá! Az Sllektromoé 
a fii kímélése érdekében viszi az Ő részére kisorsolt mérkőzését a Lóver
seny-térre.

Játékvezetőim jdés. Magyarország—Homárja, Budapest. Vezeti: Popovics (Jugo
szlávia). — Magyarország B)—Románia 
B). Bukarest. Vezeti: Podupszki (Jugo
szlávia). — Budapest—Temesvár. (Kedden.) Temesvár. Vezeti: Ivllinarics (Jugo
szlávia).

A szegedi Nagy a. második helyre ke
rült az NB góllövőlistáján. Az élen most 
ez a helyzet: 19 gólos: Nemes. IS: Nagy. 
17: Olajkár II.. Sárosl dr. 15: Mőrócz. 
15: Turav II. 14: Kiszely, Serfőző.

A Corvin Áruház SE csapatát pünkösd
kor a fiilékjei: látták vendégül. A kör
mérkőzést romok játék után a Corvin 
Árulnia SE csapata nyerte. Eredmények! 
CASE—Fülekí kombinált 1:1 (0:1). PTC -- 
SalCÓ SC 4« (8:0, CASE-JTC I:«
lO-.Oi. A CASE góljait mindkét, esetbe® 
Brdtner lőtte.

Három magyar játékvezető iá vezet a 
következő hetekben jugoszláv bajnoki 
döntő meecsókct. Május 19-ón Belgrádban 
Egner, Zágrábban Horváth dr, május 
23-án pedig Zágrábban Kótoftsi képviseli a 
magyar játékvezetői gárdát.
, Kiss M. Ernő vezeti n román és a. magyar 
ifjú’ági válogatottak: Duna Kupa mhrkő- 
zéait. Partjefcíí: Dobrojini és llsraturozA. 
A rpniáu—magynv DK-ineces partjelzői! 
Elásson és Rónai.Az MLS* miniszteri biztosa visszaadta Rnuch TSC játékjogát.

Május 17-én játsszák a BEAC—Góld- berger SE mérkőzést.
A 33 FC—Fér. Vasutas mérkőzés új időpontja: június 18.
A Kelenvölgy—1ÍMT1, félbeszakadt mér

kőzés két pontját — 1:1 gólaránhyal. —1 a Kelenvölgy kapta-,



Csütörtök. 1040 május 16.
IÉP

3

A  l e g t ö b b  n y o l c  m a g y a r  
l a b d a r ú g ó  k ö z é p i s k o l a

Két IióQ&ppa l ezolött kérdőd lék meg 
‘ttte-rte az országban a középiskolák Szotit 
László-vándö-rdíjas nieékÖzései. 15Í iskola 
ál-H oda a rajthoz és — Megindult a 
bataJmas gépezet.

Kzorhétszáz ifjú  palánta, 
a magyar labdarúgás iskoláiéit utánpót
lása íűduH fttetf a játékvezető sípjelére, 
hogy küzdjön á poMp-ás vá.udördíjcf?, 
begy odzz-é, fejlessze a testét én lelkét, 
hogy sikert, dicsőségét szerezzen i&kolájé- 
fcak. Azóta Öt fordulót bonyolítottak le, 
végigharcoltak az ország különböző vi
déké ü

146 mérkőzést.
JÍt-oít könnyű gyfízolrnót aratott egyik- 
Másik iskola, de a niérkőiéfrök legná'gyöbb 
része bizony csak keserves küzdelem, sok
szor hosszabbítás, néhányszor csak sorso
lás útján dőlt ej az állóképesebb, a sze
rencsésebb iskola javára,

A hatodik fordulóra már c&ak nyolc 
csapat maradt, 116 iskola együttese el vér
zett. A nyolc csapat, az o-rfezág legjobb 
Jtyoíö középiskolás 1 ab d cirúgócsa pa ta a 
következő:

Kaposvári g*
áf agy aró vári kógyesroudi g.
Érsekújvári g.
Szent Istváu fk.
Szegedi felsőipariskola
Békéscsabai fk.
Losonci g.
Munkácsi fk.
A  Iíaposi ári g„ st Kaposvári polgári, 

á Pécsi viáztfér a Bajai fk. éé íi Papai 
kollégium legyőzésével került a legjobb 
•l'.yólc közé.

A Magyaré vári kegyesrendi g. eraiaiéii 
t:égy nehéz mérkőzés után került öz él- 
csoportba. A Kapuvári polgári, a Soproni 
fk., a Sümegi g.; a Győri tkp. testén 
kelésétül érte ej ©jut a sikert.

Az Érsekújvár! gimnáziumnak igeu ne-

néz. ittérkezéséi voltok eddig. Az Eszter" 
górni bencések, ö.z Esztergomi ferencesek, 
a Székeöíehérváfi fk., a budapesti Jiün- 
fő.lvy fk. e 11 eú is csak a Lehető legkisebb 
gól különbséggel győzött.

A. Szent István fk. az egyetlen btlda- 
Pö'sÜ a. nyoic köíött. Eddig nem forgott 
egyetlen egyszer sem komoly veszélyben. 
Csak a Öan» ipariskola éllen győzött egy 
gólkülönbséggel, többi elleiifélét. — Pest- 
szem er&séb&ti it.r Széchenyi fk.* Péstezéul- 
lőrincí fk. — biztosan verté.

A Szegedi felsőipúf, egyesek síerlnt, & 
vátiülö féli Hi üzddcM titkos esélyese, A 
Szegedi Bar'oés, a nagyra tártott Szegédi 
tkp., Nagykőrösi g, és a budapesti Fáy 
g. legyőzés© árán jutott tovább. Kőd lé 
ínindpr- ellenfelét föléit..vesén győzte le.

A Békéscsabai tk. a Békési ref. g., Bé
késcsabai e\\ g... a Szolnoki MÁV i»>aHn- 
kola és a íCftlofieai tkp'. legyűrés© fctáa 
jutott az előkelő élcsoportba,

A Losonci g. első ellenfele, a Salgótar
jánig ALI. g. leinöndtü. n niérkő&ésf, azután 
a következő étién feliekét győzte le a , jó- 
képességű felvidéki Iskola: Gyöngyösi
mezőgazdásági középiékolftí Szolnoki fa- 
és fémipar, Egri rk. tkp.

A Munkácsi fk, a Munkácsi izr. g., 
Munkácsi áll. g., ' Sátoraljaújhelyi fk.,
Kassái prém. g. és a Debreceni fk. kive- 
tém árán feerüH ft legjobb nyolc közé.

A nyolc intézet még további harcok ól 
vív a továbbjutásért és a vándordíj Meg
nyeréséért. í)ö már az eddigi téljesítmév 
nyeikérfc is Megkapják jól megé-fdemelt 
jutalmukat*

E csapatok tagjai ajs MLSz érméi, az 
első négy intését igazgatója és a 
labdarúgócsapat ügyeit vezető tanára 
a XeftiKfeíi Sport CíÜsfc-, a másik négy 
intézet igrazgratói és tercfő tanárai 
pedig üt Nemzeti Sport bronz veretét 

kapják.
M egérdemlik!....

„3:0“ beérte Gyöngyöst
1—2, 3:0 és ifj, Varga Jenő 3. Kapitány 
István — Az Ötszel vény es csoportban:
1. Hevcsy István

Ezen a hétér.’ á Törekvést Szapulták a 
Pályázók. Most a Törekvés akadályozta 
meg a pontszürelet.

Minden versenyben nagyon érdekesen 
alakul a helyzet. Á  föverseny általános 
csoportjában már holtverseny vat: az élen 
és az Ötszolvényes csoportban is nagyon 
f-symás nyakán vannak a vérsenvzök.

A szombat délig beküldendő XIII. 
raármi szelvénnyel kapcsolatban 

125 pengő rendkívüli heti jutalmat 
tűztünk ki.

Aki ezt a dijat meg akarja nyerni, annak 
egy szelvényen' telibe kell találnia a lia -  
syarovszág—Románia mérkőzés végered
ményét. 1. félidőbeli eredményét s azt 
>a. bogy ki lövi aa első gólt. A díi fel
tététel- pénteken ismertettük, a X tti. 
Ezámű szelvényen szerepel a svájci-belga 
mérkőzés. Ez a mérkőzés elmarad, erre 
tehát

nem kell tippelni, tehát itt a tipp 
helyett egy vízszintes vonalat kell 

írni.
Mélyére a Napolj—Bológna mérkőzés lép
elő.

Az olasz mérkőzésekre általában köny- 
nyebb tippelni, mint a magyar mérkő
zésekre s telitalálatot is könnyebb el. 
érni... mert áz olasz mérkőzéseken nem 
szokott sok gól esni. Ezen a héten há
rom olasz mérkőzés is szerepel a szelvé
nyen, tehát könnyen lehetséges az. hogy 
végre eljutunk a hat telitalálatig, azaz 
Valaki megnyeri azt a 100 pengői, amé. 
lyet hat telitalálat esetére tűztünk ki.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
•Jelvényén található tippek:

|£érékév.—Bocskai 
Tütekv.—Kassá 
Újpest—Tasi 
grégéd—Kispest 
Szolnok—Gamma

§g
ff
<1 s
Eh 3

!na1
ü

5:0 3:1 3:1 4:2 1:0
0:0 2:2 2:2 5:0 2:2
8:1 3:1 8:1. 5:0,  5:1
1:1 1:1 1:1 1:1 8:3

......................... 1:3 1:3 1:3 1:2 1:3
Haladás—Hungária 1:2 1:3 1:3 1:3 1:2
SalBTC—KSC 8:0 2:1 2:1 8:0 6:1
UiM A VÁG—Bereg

szász 10:0 8:0 3:0.10:0 6:1
A XII H llt l  VtíBSKhY KKKOM SN lE: 

Sltalánös csoport: AZ í. helyén olyan holtverseny támadt, amelyet nem lehetett eldönteni. Mért két szolvény teljésen 
**őióB. így az t. és IX. díjat összeadtuk 
8 raéíríelíHtíik. I—ll. díj: 11 péugő 50
lüt.—1-( penga S0 ISII, Nyerte: 8:0 (Varga 
JeBő-n-Néuheréz. József), Kispest, Jükái- O- 78. — Kárpátok (5 szelv. csop.—itj. 
Varga jénő) Itlspcst. Jőkai-u. 76. Mindkettő eredménye: 30 pont: (8 találat,
fpzte 3 teli.) -  m . díj: 10 pengő. ’Nyér- *?: Kapitány István, .PeatBzenterzsébét, 
yágy gándor.u. 25: K.: 5® Pl (7—41. — 
t v - l  díj: 5—5 peogíí. Kjcrte: Hréíier 
Sküdör, Pécs. Kirátym. t. -  CiyöiigyöS 
(Bórossy György—,-'yargányi Tiböt1), Ciyün- 
fJ'üs. városi öéfSOki hivatali Mindkettő 
«-í 34 p. (8—2). — GüticölSzekér (Ifj. Tó. 
®*ögri. Mihály- Sékeécs JőiScfk Békése ^‘eba. Wenkiiolp-t-u. 1. — ieéglviró (ílirnkó
Í«h6«, Btlskólfi. Tasa-u. 22. — Zöld tisii- 
JfS (Héck JózSéf), Bu.. Vitt.. KértWnjé 
Stl'Sniöhd-u. 3. fsk. 3. - -  Ilnlvátli Béla: 
Bal&ssagyavmát, Balás F.-u. 7. — K oper. 
Biczky Ferenc. Bp., V., Berlini-tér t. 
B M  az öt é.í 27 p. (7—3). Főlv. séffénd.
* 1 :  5—0—3 háromszor és 3—3—0 ■ kétszer. 
...bÍBf.eUénjea csopnet,; I. díj: 10 pengő. 
M érté : Hevesi’ István, Bp.. X l.. F&liér* 
“fr '-d t Sirass. E .: 28 p. (8—2). -  i t —Itt. 
P 'i: 5—5 pcpgO. Nyerte: Gh. Zvonar. Bu- 
".areat, VI. Öt*. Via TotnéSéü 13. — H ci-
t?*hn Pa). Bp.. Király-U. 83., Itt. 38* 
I to & e t lö  é,: 27 p. (7 -3 ) . Pótv.: S—3—3. Wi, 0 - 0 - 0  p.

“J por.u.t szerzett, de a pólverscp? bftn. 
® réiitíekiiél rosszabbul ezefépelt s 
S**n o.vért. ftrókés B. ÉözaUi fény, Ö3b- 
8 ’“,* J -> Sehlecbtér M „ Ilájrá Zugló, 
ÍTPíP  Lajos, Növés János. Kpanner T., 
Patár L. — a dijakat esetleges felszéla- 
w fí?  va)ö teklBtéttél csalt á jövő hét 

Mén adjuk postára.
./?. réíicK verseny ben S találattal, közte 3

Ú1 által Veiét: Báczay Alaöát-ne,
* t.rtjofí Eg‘T’éd-i"»f cf cö. Fát a,
Hanga Elék Mik,-, János. Pilf-putf, .Sáa- 

Kcntai János, Petri 
1,5*2^ - . ’ÖH", Bőszé János. Kovács Test 
,,ukdi.. Szabó Lájoá. 8:0, Kárpitok-

A telitalálaiversenyben 4 télitalálattel 
Vezet: BfuíSá L., , Dájk—Tóth, Északi 
fény, Éviké (ifj. B. B.), Gráf Speé, Kiss 
{•(de, Mars I., Molnár Kálmánná. Ni troli 
L., Ólé Gyula. Beméi,ykeclő, Rónai Ist
ván, Stizy. Bchlechter Mátyás, SClioltz 
Géza őr, Tutu, Wetss Miklós, Zavaezky 
András, Vécsey Perenc, Hajrá SBTC. 
Bocskai, Jőbarátok. Baranyai Pál, Hajrá 
Erzsébet, Kovács Pétéi* (Eger), Hegedűs 
Elek, .Teléhszky Imre, Outsider, itj. Ti
hanyi Géza,-Nutu, Jeszenszky Endre, Né
meth József (Plőrinc), Beszédes Gy..
ÖUUkler István né, Dudiká I.. Hajrá Er
zsébet, Jőbarátok, 4ÍAV, Ré&JS Jáhoa, 
Tutu. Relch AhflréS, Sáry József, Deme
ter. Balázs. Bulfalő Bili. Szabó István 
(Csepel), Északi fény. Ó. Rózsa. Esély, 
leső. Balázs' Gj'.-hé, Főid esi László, .k o -  
Uam ’ , Lopusóvszky Árpád, Kovács Test. 
Vérek, PudváS. Lajos P. Kapitány I., 
Horváth B. (Bgy.),

A FílVKasENV AíiLASA: 
(felszólalást csak akkor fogadunk él, 

ha a felszólaló Báját Ézároítását fórduiún- 
kint részletezd. Ha a felszólalónak igaza 
tan, akkor a pontszáméit javítjuk, de ezt 
csak akkor Írjuk * még. há a felszólaló 
égyben niégcím'zett vúlaszlevelezölápot is 
mellékel.)

Alfalánns csoport: 289 pontos: Gyön
gyös, 8:0. 280: Bőid csiliág. 278: Göiiepl- 
szekér, 878* Bösáe J., Schléchtef M. 211: 
Balogh J. 272: i.j. Ár .7.. Dorka. 270: 
AHC. Dréhét* S:, Vicnjovezky T., Tutu. 
Lég fúró.

(jtszéivényes csoport: 310 pontos: Sebők 
V. 239: Ssebépyl i . 23S: Klári ÍB. L.). 
Schröder I., Tószögi be. S37: Doboczky 
L „ 236: Ella. Langa E. 235: .6SE. Nyit- 
rái ft .  231: A ftaifiti PetCüssá Á „ Schn’a-rö
1.. Lator. Lehman!) .1.. Várai L. 233: Ba
jái Li, Dudás Éi, KényHéíC* L.iüé. Tát
rai K. 232: Egyed—Jercs, Seholtz G. dr. 
'"1 : Bomstingel L „  Ürge A. 230: CSak- 
» írtig, Előre (H. í l .j . Hajrá Fradi (H.

Hubertus, Léndvay S..i,é. Magyar
8.. Tripholium, Nagj’ györgy J., Zentai
J. , Wéiaí Z. 229: Abafl, Bitó Gy., Far
kas Ö., FoM'ai L., Orosz—Farkas. ICa- 
siuazky J.. Kis tg.. Öyulá, fj. Tóth L.
1.. Zagyva L.-né. 22S: Antoilovck ti., 8a- 
czay A..-né.' Kondor Séáfián 7>i.. öcsi 
ISA IC). Zrínyi. Ztronar Óh. 237: Almás!
5.. Almos, Bár.hidal M.., Dunklef I.-hé,
EmizHch P.. itj. Öftál L.. HlrcSy 4 í„ Sá
fár ti.. Kárpátok, Mészáros } .. Tdllp. 
226: Bandi: Dtlk V., Piff.Dutí'. Jánöfli J.. 
Roháíii, échnftbl P.-né, Özíabcj J.. Nagy 
Sánlldr. Vámos T. 325: Drgáes A.,
KU'Shos: tjchön J.. Mi telítő. Négy Albert, 
rál: Bereznay S.yné, Dodó, f t s m iö j#  8.. 
Rückér ll1., Kolozs J., özv, Luvry l.-né, 
ifj. Vámos A., Páülhéim J. 223: Abra- 
hám f.l.. Ágh S., Csubri K.. Gbldstéint 
R„ Gratz! F., Hittalér F.-né. Kamarás 
Begőczi Tömzsi, Helmam.' I. 322: Al- 
máussy A.. Rádhái j . ,  Jakubik A., Széké* 
rés J „  Sfdlcé G.í Marnál I. 241: Bara
nyai P „ Dithkléf I. Ffiidfeái I,.. Stüchllk
K, őr, Sáálkíiy ÍJ.. Tilos, Nemesik t i . ,  
Oi&h.U. 230: Fodor - Bicskéi. Jankó L. Tar. 
dós P.. MUtlóSfy, Ohérmayfei* .1, (A jövő hé
tén á KcdffeheSíélféP.ytéfSéiiy állását iái
merletjük.)

ÜZENETEK: Boros}— Váfgaayl: Na
gyobb szártiokat kétünk' — :Beiá:t J. i 
Szíveskedjék .40 fillér bélyegét. betíUUlélii. 
hírét a icvCléré régi, lörgáitiihből klvol.t 
bélyeget ragasztott. —  Fctrc i„ :  i. Ja. 
vára irtuk. 2. Nem leint akkor már 
késő. — iszcriést, t„ :  Körabbait ktildéiih 
— Ckincsált 1,.: Még vannak tízén.

.*■>’. vsgye  
Sohasem  fog m ist  SiasEnálitl I

Két barátságos mérkőzés lesz Vasárnap 
Szestédeh. A Szeged meeinérkőzlk a 
KF-AC’-oáU felöt te p « í i"  a SZÁK játsz/tk 
a?. VSÉ c&ap«táve 1.

A fuspőst rna rjéliitán íél o órator 
tótkapiu, fárt Á Fradi-iiáíyán, A
pirótí-fóköiék édzőtóísá az tgyir ât- l«sz, , , •, ,

id ísés nélkü l nincs 
©reámény#-

avagy
iáiért oly rossz 

a Bocskai?
Amikor a miniszteri biztos a Booskait 

bdíoSáiötUy aá NB-bé» a legtöbb szakértő 
így stóláit .meg:

— No, nWíiVáifi az NÖ 
A Bocskai uZcmban ha iáim ns raog:iéi>é- 

tésré at első íüérközciséil légyőáté a .fíiíö- 
ííáHáti Y.tzú _ ft győz óim ével i#éü mogTiott 
k debreceniek tekintélye* dí2 éz a tékifi- 
tély nem tartott Sókáig. A. Boóákát éz- 
uiáu egyik vereséget a másik ütAn szén,- 
vciito el és máf-tnár úgy látszott, hogy 
a óoiülátöktiak léksz, igaza, amikor ft pölí-. 
ti kai helyzet ifi iáit Fraüéi a országból haza 
tértek a magyar futbatkisták. Móré, Nagy 
ék Berecz Dob récén boft kötött ki, hozzá
juk jött a. Phöbusból Turay II, később a 
fiatal Fülek!.- ÍSzek a játékosok > aztán 
csodát művelték Debrecenben. Egyik Vá
ratlan gyuZelmet a másik után. aratták, 
a vérmes debreceniek a fégi „otósföfal”  
i’c Há 5 b a dá sá t V ár t ák.

A Bocskai azonban m&gtofpáht. Kitűnő 
eredmények nicDett váratlan véreSégék 
tarkít,Iák, a Bocskai Útját. Bokán rossz 
eróntélré,. spórt-szerűtlén életmódra ]lá- 
nászkodáák. Pt-dl-g mlfidössfeC ógyetlcn 
. y hiba vár) a Bocskai cefthalában: 

nincs közös cd&és.
A legkitűnőbb muasiknsokbóí cVs^zaóllí- 

tc-tt zenekarnak* is szüksége van össepfó* 
búkra, amíg a közönség elé mehet. A 
futballcsapat; is ilyen zenekarhoz hásoű- 
líiható. A Bocskainak azonban soha sinc î 
,*öászpfóbája,‘ . Á. játékosok nagyfát zó 
Bndapesten él és ezek anyagi okok miatt 
nem utazhatnák minden hétén Ücbreccnhe 
kétkapus c-dísésre* Térmée-zetcsen az össze 
dol’gozottság’ hiánya meglátszik a ésafíat 
tetjosítményéti, Amikor a fiatal FülekI 
bekerült a. c-sápátta, á pesti játékosé-' 
hsak a mérkőzés olŐtt temették Fo
galmuk sem v6H, ho-gy mílyéti stílusú 
játékos. Est ttedi.gr tiéfn leli ét NB-mérkő
zés alatt kita passzt ál fti»

Ha a Bocskai a régi színvonalat él 
akarja érni, akkor meg kell Szüntetnie 
a jétl-sü.lfegi hélyzettít. lvgy-cgy mérkőzécit 
még lehet nyerni a játédeasok váratlan 
bravúrjával, de állandó, -linzamös jó  sze
replést csakis rendszeres edzést Végző csa 
pattól khét váfui.

B T I S T Ö ' R
K A P H A T Ó  M IN D E N  
PATI KÁBAN. DROGÉ RIÁBAM 
ÉS iLLATSZERTÁRBAN .

y

V
^ 8  /*?

(Metró 
öoldivVO 
Mayw-film.)

d
Vidám és mérés?, kalandok' rendőri %s4!Mszten- 

oiA val! M e n e k ü l é s  a boldogság fe lé ! 
r

i S '  Á:
V * s  m i iftit!

D!gudetts Coltól« lemos Stewart
liendezte.- W . S, wsn

H á M ! @  Ü Ü M 'H L G

Kardos Pisil és a fifflka—
Kalmár lett volna a balhátvéd, ha Bírót 
eltiltják — KI az öreg a Huugáríában? 
Bíró visszavonul
Apróságok a kák-fetiirak szombitSíeSyi 
kirándulásáról

Temesvárra hívják
a HüOiáriát!

Ar, AST lenne a ven-
tíégSátö, f&nius 6-án,
s-án ás 9-én

Romániái meghívást holott a posta a 
tőghf'.pi nap folyamán a Hungáriának a 
terassrárl Associáta SpC.ii.iva TimiBoárá- 
tűi. A temosvári CifjmnÜitt ÜTOSt ttnrteirií 
fennállásának liarminévcs évfordulóját 
és a különböző sportüíinep-égek koro
nája ICfme a Sp. Tlmleöfua—Htmgdrlá mérkőzés.

— Keífi itt (fon) mtg, hogy üli 7s sa C.íSél 
a meghívással. — mondta Manrlilt Béla, 
a Hungária ihtéxő-litIcára. — Majd 4 
vesiHöségtinU tíonl, hotiy wiilcáppíi: il-
UasthÉtjUH (t r.iüsoriMkba í«t a liléccí&sti 
t\i iilíitdfcnesEíre setsrétném, ha lenien* 
11 élik. Tgcs, egy jovovosárvüiii Meghí
vás jobban jött volna. AJíhör a Ultigyár- 
román mérkőzés folytán szabadok vá
gyunk . .  .

Zimonyi (I.ámpárt FC) lábán műtétet 
végeztek, a játékosra néhány hétig nem 
számíthat áz egyesület.

Kotróim, n Törekvés II. kapusa súlyo
san megsérült a Törekvés II.—BRSo! 
mérkCzéseh. Egy bordája eltört, másik 
kettő elrepedt. A sérülés az első félidő 
végéfelé történi. Kotróba azonban ‘ óriási 
fájdalmai éllenére is hősiesen végigját
szotta a mérkőzést, Csak a mérkőzés 
utáni kórházi vizsgálaton derült ki, liogy 
milyen súíyos sérülést szenvedett.

SZOMBATHELY FELE MENET 
nagy ,,mesé6élutánt“ rendeztek a 
kék-fehérek. Takács Béla a kővetke
zőket mesélte:

—• A múlt héten mondom Kardos
nak: Gyere él Pisti a Pápay ár.
előadására. Hallgasd meg, hogy mit 
mond a doktor úr as alkoholról".

Nem megyek én — morgott 
Kardos. -— Még Mi fogják mondani) 
hogy AU a részeges Pisti. Meg astán 
én már úgy sem lessék válogoéott. 
Nem érdekel es engem...

— Nincs ígdaad Pisti — mondtam 
én. — Gyere csak el. Meghallgatjuk 
a doktor urat, (listán elmegyünk 
egy kritutmibe, ott mágusunk egy
két lityit, oé*í Kömben meghallga
tunk légéé. Pégi mondás, hogy hall
gassuk meg mind a két felét...

fc
A MfiUKOZfiS UTÁNI VACSO

RÁN egy-két játékos, elégedetlen 
volt a játékvezetővel. Senkéy, Ta
kács* Kiss-Tialkusz és még néha- 
nyan így vélekedtek:

— Bár (l SUseged .ellen lett volna 
ilyen jő játékvexetö'ak, akkor most 
nem kellene úgy réseketnünk a pon
tokért. *

MüLLER V7UDÍ aggódva kér
dezte:

— Mondjátok, á második gólom
nál nem volt lesj
' — Dehogy volt. Előtted állt még 

Kálazi és az a hosszú fedezet Is...
— .A$ér4 mondta Miiller —,

Kiért én nem láttám senkit magúig 
előtt,..

— Éz annak á feftgnagy gyocsá- 
ságödnsk köszönhető —- szólt odú 
Takács a bécsi csatárnak.

*c
Müllör két góljára egyébként sok 

poharat Ürítették a kékek a vacso
rán. Müllef így válaszolt a szónokla
tokra:

— Isten tartsa inég a jó szokáso
mat...

BXRő SANYI nagyón elkeseredett 
volt a kiállítása miatt.

— Engem rúglak meg és engem 
állítottak M, pedig iiem mondtam 
semmi bántól, csak felhívtam rt já
tékvezető üt figyelmét a rúgásra...

Ké3öbb ezt mondta á válogatott 
hátvéd:

■— Ha ést a bajnokságot meg
nyerjük, akkor visszavonulók a fkt- 
balltól. A feleségem úgyis inát több

S P O ft TTJE L I P  E, 
DUNA—KUPA MÉRKŐZÉSEK

1 9 4 0  m ájus 19 -én , vasárnap <3. <». n t§ y « S  £  Órai k e tS a ttő !

MOGYDRORSZlS-ROMÁNIB
vátogáiütt íaooarugó csapi) Iái
«t. u. n eg yed  S á rak o r

maqyarorszAg- romAnia
IfjúÉágl válögátött egapataí íSérkőíbék 

A kél íhérkéíés keiőtti iZiífetBéi Í0 ífjÚEági cá p á t  látvánj‘öá, fiépSüerö 
Öéihütátöf tSft á ffiödérü éáiéé'#áít

J e g y e k  y á l t h i i é k :
IV.» h eti EmífiCaí* jéyjlrodtt Égféteii táí'S, Vv. Ktsr. Fááli Hírlap je.íjirojá á Vilmos 
ti. -81 78. GkülíéSáüj'l ÍSadölltié dóháart, DréS Ferm-tí, ÍS. Krift Jánösáé dö' áájá,
ZápölyiKb. ::8. V 1. h er. Mö'rtfc Máfiá dókááyá. ÁDfí'-érij-ÜÍ 2., i'ifér tsáíiíya EföÖnö 
dohásya. Aréna-u. 44., itV. Pfihill Károlyóé íbbányá. Íeféi-Sőrftt 6. VII., k ér . l.MKK 
dófjánjá. Erráéftet-körúi 2,, „Pc*í“ Jágyifödijá EréSébét-köifit '18—26., fev. Mádarássy tlá- 
bótaé dűhányá. lirt,5étiet-köfót 2á, S*y. Tioíénssiíy Déa-őDá ŐaSdaVi; íiráséhbt körűt 42., 
vitéz Sebők .Jáöóv Jnbán; J Dobénj ú. 65,, Úr. BAllolHlltáfblJlBl öölián.ví, Hékéwtdt Í9., 
í’ létér Fhréáé doháévá. Rákávvjvúí flauihü Vii.má tlóbánjá. lslVáh-31 !Ó , ö?.v. t)óógáí> •
Káfoíyfté dnbányá, ÖCrEád u< él. t o l .  k ér. „F iiS iie ííe 'eség '*  ..)  ( M eg■,nt * i c ' '  
„E nll H|ság”  jeí; iroda délléMsCrPÍ 5:, Pertöger ístvás spofhsru-tlrlét JóíSét kfirűt 44 , 
Gholhufey {..ásziónt dá’iáö.yá. Sándör-tér 2., Mns^eróiry Nov;- Untén8 pspuíizltt Ktín 6, ík ,
lőiSár Kárólvhé floháíisá. örömvSlgvu. 1-. ötf. Kaú&őViilij* SdééS ddtáljfá, Sarura ti 1., 
Hftt'g Károly ÍOMSjfk Báröís-a. 7IJ., Misiéin fo'láfifts döSSáyái Báioss-u, L’Ö, Hőssel 
OdöREé döhányá. Baross u. 134. IS*., k é t . CiV. ÍSólb MtRátvüé dóháÉvá, Ráday-ü. f.,, 
ÜElrfúsz Károly dohióyá. UUéi-öí 46., Gödien Alajosné dohányé. ('1181-6/ 53 . Kááfay- 
táskás Déaső dóhányá. tTilSi ilt !Q3,. VVkekihger Józsefi őuliáavá. (iltó: út Hí!., Í'IC Bálja 
üiiÍMt !S9., Pravűtlaííky 'Vllwo né dohányt őlléi-rl cs Öféiy-ú! farok.. Varga Pélné 
doH-ghyá tíliíi fli> Valériá ájtéUÉp. S ,, k é r  M7’8 páija Huhttéria-körüt. XI,, k é r .  
vitéz CZibizEaáre doháhi á, Horthy Miiióá-űÉ 9., Zsemlye FéréiM éóhioyá. Budá'ökü üt 10, 

lí||»es( i üjposíl TG pálya Mégfyeriat. JSIséfest j Eedréatnénjes jégyiroűa.

mint egy éve rágja a fülemet, hogy 
hagyjam már abba...

— Jól van, Sanyikéin — mondta 
Mandik — ezt a bajnokságot még 
megnyerjük, aztán még vagy kettöt- 
hármat és akkor visszavonulsz...

— Hiszen ha tudnék, — sóhajtott 
erre Bíró — de mikor annyira sze
retek focizni...

Aztán hozzánk fordult a hátvéd:
— ilftf gondol, (szerkesztő úr t Fo

golt játszani a románok ellent Nem 
tudja, hogy hatagszik-e még rám a 
kapitány úr? Ázt mondják, hogy 
könnyelmű vagyok, pedig nem va
gyok az, csak jó az erőnlétem. Te
hetek én arról. hogy mindent olyan 
könnyedén tudok csinálni?

*
MI LESZ, HA NETÁN BIRÖT 

ELTILTJÁK ? kérdezgették egy
mástól a kélt-fshér vezetők.

Éélmerüít a« a gondolat, hogy 
Turay menjen hátra és Túrán le
gyen a középfedezet. A többség 
azonban más véleményen veit:

— Csak egy megoldás van, amely
nek a révén nem kell felforgatnunk 
a csapatot. Kalmár legyen a bal- 
hátvéd.

Az érdekes kísérletre most mán 
nem kerül sor, hiszen Bírót néni til
tották el. Feljegyzésre érdSmes 
azonban az egyik kék-fehér vezető
nek éttte kijelentése:

-Jenőnek már régen nem a csa
társorban, hanem a védelemben 
volna a helye. Itt még láthatnék 
néha-néha az igazi Kalmárt...

•’f a '
KUSUCZKI, a tartalék tréfálko

zással próbálta levezetni társai ide
gességét. Vacsora közben egyszer 
így. szólt:

t— Taki bácsi azt mondja, hagy 
öt játékos hálókocsin mc&sí haza, 
természetesen .'elsősorban «.? öregek 
felmtUc.theineh. Tehát, lehet urak, 
lehet!’

Mondanunk sem kell, hogy jóidéig 
senki sera jelentkezett. Végre felállt 
Míiiier és Kis.

— Menjetek a'csudába — mondta 
Taki ti még csikók vagytok.ft

CELLDÖMÖLK UTÁN a dorüs 
hangulatban Kardos Pistivel meg- 
i.-.nétőltették azt á szónoki beszé
det, amelyet Kardos a kék-fehérc.k 
egyik portyavaesoráján mondótt. A  
besíéd ilyesféleképpen hangzott:

-r- Tisztelt tagok! Most elmondom 
maguknak, hogy mi a fi fika. Ne 
csodálkozzanak rajtam a tagok, ha 
a jövőben is fifikával játszóin. Mert 
üti a helysét? itt nőit .6,3 rt tag (rá
mutat Csehre), és se meri odatenni 
a patáját, ha szurkolóé a hátvéd. Hz 
fix! fit van és a tag (rámutat Étíit- 
lérté), és se meri odafenni ti ésiii- 
kit, ha ssutkáí' á hátvéd. Hát es is 
fix! Hát altkor majd én nírtr/lé le-
szék odatenni a patámat. És ugye
bár ti legfíxebb. Hát ez n — fifiká.., 

Orbán Mihály.
#

¥ id é ltl A fe g lm éRiyőh
Balasssíj armat; ÍIOVE C,i váí.—BTS 

3:0 iö:Öi, y.eíEtte: Ilól'ilav. ,ló n v o r t ó  
végig változatos .iáiéi;. Úoüüvo:- Márt 
Iíudra m-eeUví!) és Hökóv Jó: Fok 
Mária,, Ml, SZetki dó 1100’ 1 1 u;■}■/.ky.

Klsknntélegj házas Ktrskeméti Mvzo 
váL—Iréjlóíyliá'ái lóé, váí. 13:1). V 
2óUc> líntsnyaj. Gödóvó: Lavniíon)-: (' 
Gílspát, d í; Mof«i| LÍ-píjből) íds Káliját 
— FéUteyíiázi lei. Bi—Alpári LE 7:1 f i : ’ 
UöUüVű: f e í *  IV (3), Kópi- :21. MáU 
rr-, Iváfiyi, ;|l. Varsa.

ÜálmáZiíjVáioá! ^etireáehi iíútóivi !);•■ 
ifj. i:2 :0:01. j f j ,  bajnoki,

Ctsléilbi'rcrl: (trkó.-i.vl fii" -C. MOVE X 
(2:1). Lóll -vő: l’ okoié. Gábor 1JI, Stor 
hárít. 511. Jüfiááf 13).kisUiiiitlálás! K AI vónfiók I ■--'.■j.r.:, 
vöalifl!; Ll VrtMSéi Kosy.' óúi;vő; S- ni:r>: fii. ló',

iVfag-yálávái-: Mó,s»rioiiigi:ni'öv-L"t .11
VSh-ÖSföi- ifi; vSii 3:3 U ’tú'VsaéUh: Oü 
rí*sy. Gólkivö: ftánöb ii. .L-. i|), ge) 
úcr, 111. Horváth I, JI cs I I I . ' '

A 33pt'~F1 Sít ratrkőaés új iőöpoi 
jötiius IS.
. Silrir, 1: .Ivó ■■■ váfeáthap 1
írrálb.vi :: BsK Jugot-lavija rangadói 
a b;' 'jf , d l i sajtó nagyon : írr b acíjct 
ír ;nu,,'Illésé!*!!•'. Töhbrly IrSíöH drt ni-, 
sük: . „A * ilyen játékvéietö’á kilíföl)
csak sikert arailiatnaki”

»
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c 'ni osztálya len Jövőre 
a ÖLASz-nafc

Korszakalkotó újítások m g u .$ i  AJ, ¥éti@i@s 
beosztásában

Szerdán esté tárgyalta másodízben a 
BLASz nagy értekezlete a feljutás-kie&és 
új tervezetét. A mégbeszéló&étb ratnt-e^y 120 
egyesületi vezető vett részt. A különböző 
hozzászólásét, után az alábbi tervezetet 
fogadták el. í

A Nemzeti Bajnok síig- küzdelmeibe való 
e!jutá« mea:könnyítése érdekében a jövő
ben a ÜL VS/.-nak csak bárom osztálya 
Ie«z, mégpedig- bárom csoportos ©Jsö, bá
rom csoportos rr; osztálya, végül legalább 
tizenkét tagú és a jelentkezők mennyisé
gétől függő szánni csoportból álló bar 
madosztaly. Az I. osztálynak két tizen* 
barom és egy tizennégy tagú, a 11-iknák 
bárom tizennégy tagú csoportja lesz.

Az aliszö v elsóg i bajnokságban a jövő 
bajnoki évtől kezdve részt vehet rnindcri 
önálló_ amatőr egyesület első csapata, 
v ál amint azoknak az egyes ü léteknek egy 
tar bal é.kcsapata, amelyek az NB valame
lyik osztályában egy csapattal! már szere
péinek. Azok az egyesületek azonban, 
amelyeknek az KB-ben két csapata sze
repel (példán,P Ferencváros és FTC, Hűn 
gáti a és MTK. Újpest és UTTC) az aíszp- 
vetfegi bajnokságban nem vehetnek részt.

A fonti bárom - &sziÁlyú bajnokságon 
kívül külön bajnokságot rendes a BLASz 
a tartalékcsapatok számára. E tartalék- 
csapátbájnokság beosztása az ezévi he
lyezési" soiTond alapján készül el és orré 
minden egyesület tetszés szerinti számú 
csapatot nevezhet. E csapatok természete
sen a tar tájék bajnokság. különböző osztá
lyaiba kerülnek.

A tártálékcsápat bajnokság szintén foá 
rom osztálybaji folyik. Három tizenkét- 
tagú I., bárom 12 tagú II. osztály lesz, 
továbbá, a jelentkezések számától függő 
mennyiségű, legalább tizenkettes létszámú 
III. osztályú csoportokat fognak felállí
tani.

Ha valamely egyesület amatőr első 
csapata az NB-be kerül fel., a tartalék
csapata részt vehet az; aJsrzövétségi baj
nokságban, ahol a bairmadik osztályban 
nyer beosztást. Ha viszont az egyesület 
amatőr első. csapata kiesik az NB-ből, a. 
tártál ékcsápat visszakerül a tartalék- 
bajnokság. első osztályába.

Aj5 értekezleten fésztvett az .'MESz mi
niszteri biztosa is és kijelentette, hogy 
az új- tervezetet, :—  ha azt Barcsay ügy
vezető magáévá , teszi — jóváhagyja,

Megtartják az űrnapi 
lardulot

A temesvári keddi mérkőzés 
miatt . felmerült aa a terv, hogy 
esetleg, az Űrnapra, május 23-ra ki
sorsolt bajnoki fordulót elhalaszt
ják. Ebben a tárgyban este az 
MLiSz vezetői értekezletet tartottak 
és elhatározták, hogy az, u.mapí 
bajnoki fordulót minden körülmé
nyek között, lebonyolítják

Az NB-forauló tekintetében az 
értekezleten résztvevőknek as állás
pontja az v o l t ----és ezt a minisz
teri biztos is helyeselte —, hogy 
annak egy mérkőzését sem lehet 
elhalasztani. Érre egyébként a te
mesvári csapatösszeállítás miatt 
nem Is lesz. szükség.

ITT' 'AZ ELSŐ DRÁKÓI ÍTÉLET 
A SPORTSZERŰTLENSÉG ELLEN

Az Uránia vasárnapi mérkőzésén Ma
tus;:. a csapat játékosa, leütötte Potolka 
játékvezetőt. Az MLSz minisztert biztosa 
ez esetiből kifolyólag először érvényesí
tette a BLASz egyesületekkel legutóbb 
közölt szigorú rendszabályt; ,

A játékost örökre eltiltotta, a* egye
sületei pedig kizárta a bajnokságért, folyó 
küzdelemből.

Gidőíalvy dr tníníszwrí biztos a BLASz 
értekezletén meg is említotte ezt az intéz
kedését:

— Továbbra jé- könyörtat.enfil fogom ir
tani a sportszerűtlenséget a magyar lab
darúgásból. Legyen ez a-z eset intő példa 

, önöknek, mert még azon az áron is ke
gyetlen szigorral járok cl a sportszerűt
lenséget elkövető játékos csapata ellen, 
hogy esetleg ártatlanokat is sújtok.

JOBÉ8Z6L.SÖT KERES A FR&DT! -
Suhaivcl elégedetlenek a zöld-fehérek. 

Három jelolt is van a hetidére: Berényi. 
Bíró 11. és Hámori, A szerdai edzésen 
Kúmorivál kísérleteztek a jobbszélen. 
Az edzést a Gy áll-úton akarták meg
tartani. de azután a Forinyák-uteára 
vonultak át, ' áttol a zöld-fehér amatőrök 
és profik egymással játszottak. Még a 
két edző (Dimény Lajos és Király Tibi) 
Is ..beszállt", A meggyógyult játékosok 
.kezűi nemcsak Hámori, hanem Lázár is 
játszott. A sérülték miatt most. már 

'nem fáj a , zöld-fehérek feje. Most az 
akadályozza az edzéseket, hogy a , játé
kosok közül néhányan (Csikós, jjfisaefy, 
Polgár stb.) különleges beceztágt kap
ták.

MOVE BAJNOKI EREDMÉNYEK 
II. osztály:

Pesti csoport: T. Előre II.—P.VTK TI. 
S :l (2:1). Góllövő: Csonka (3). Bancsák 
(2). ül. Horváth. — Szent László II.— 
VII. kér. FC 2:1 (0:0). — trw r-H T S I,
6:4 (3:1).

ISndaí csoport: triim—.Ganztclep 2:1
<2:1). Góllövö: Baucsek' és ’Scbukk, Hl. 
Tíigler. —  A?. SSCK-ETSC i II. mérkő
zésre az utóbbi csapát ivem-állt ki. — 
RFC—Csillaghegy II. 2:2 (2 :1). Cól-lövő: 
Nagy és Ságby, III. ; Szilvára és Szattel- 
roánn. — Budakalász II.—VTSE 3:2 (1:2). 

IlT. osztály:
BFC 11.-4.BSzSE- III. 1:1 (1:0). Góllövő: 

Lakatos (2), Kozbora és Krupa. Ili. Mák
kai. -— A  Rákósligct II,—Ganztelep II.
mérkőzésre sem a játékvezető, sem a 
Ganztelep nem jelent nieg.

KANS55-B VJNÖKSAG 
Gázgyár—Pest vármegye 12:3 (9:2).

Aquincum. -Vezalte: Faragó. .Fölényes 
győzelem.’. A i'.y t vármegye tíz- emberrel 
áiít ki. Guilövö; Fűzi (ti), Jónás (2) és 
Jfentai,,'. illetve Tusnádi 13.) és Mezei (2, 
mindkettőt lí-raböl).*

MIKLÓSI ÉS ' SERES 
ÚJRA SZEREPELNI FOG 

A. Taxisok igen . könnyű- erőnléti ed~ 
néat tartottak szerdán . a Szőnyi-úti p j 
•Isin. A vezetőség a WMFC-tőI hétfőji 
elszenvedett vereség tanulságait leszűr
ve, újra helyét szorított az öreg játé
kosoknak. . Miklósi és Seres jő  erőnlét
ben van ír  •. következő bajnoki mérkö-. 
zésen ismét játszani, fognak:

Az MLSs ínth.'s-ztcrí biztosa megsem
misítette a BLASr fegyelmi esyesbírájá- 
nak a Kalapos SE—KFC II. mérkőzés 
ügyében hozott enyhe ítélését- és utasí
totta az egyesbírót,. hogy a fegyelmezet
len játékosok és vezetők ellen a legszi- 
sorúbb büntetést szabja 'k i.

A BLASz fegyelmi egyesbírája a 
EBFC-nek ítélte a BBFC—MAFC Hl: mér
kőzés két' pontját — 0:0 góiaránnyal.

A Comraktorrmk a . TV. osztályban ját
szó csapata visszalépett * 1 II. a bajnokságtól.

A MA V AG pimjró-'dlror 'két baráttá»-'S 
férküiéri játszóit. Az eredth-ínyek: Vs- 
Siirűáp: AtAVAG—Esztergom válogatott' 6:1 
■3:0:.’ Hétfő: MAVAG—Eszteigofn—Dorog 
vegyes B;2 0 :2), ■■ !*v .

Vidéki muser
CSABAI ALOSZTÁLY

I. osztály. Gyula: GyAC—Rokka (Stei-
gerwaMj. Orosháza.: OTK-CsAK. Békés- 
csaba: B. MÁV—is. Törvkvós (Tomka). 
Békés: BISE—MTE. Mezőtúr: MAFC—
BTE., Kondoros: KoTE—GjrTE.

•H. Osztály. Sarkad: CASS—M.. Törekvés 
(Fcirote). • •

. ;S23EÖEDI :A L O S Z !T Í L I
’ t  osztály. Szegiedf SzTE;—MTK ("Vezér 

71), Makó: MÁÉ—KAO (Szopori). Hód
mezővásárhely: HTVE—SzTE (Emődi). 
Kiskunfélegyháza: KRVSE—HMTE (Hor
váth I). Kecskemét: KTE—ÜTC (?)

II. osztály. .Szeged: HASÉ—Móravá'oe 
(Gsál).- Postás—MLE (Lázi).' SzAK I-T— 
HMíTE II (Faragó I). Hódmezőváaárliéiy: 
IJ MTC TI—Rákóczi (Pálinkái-). Makó: 
MÁK II—KEAC II (Lőátner). Kecskemét: 
KAC II—K. ' MÁV (Hegedűs). KTE II— 
KTK.Y Grulich). Kiskuntóiegyháza: KRV&E 
II—U. MO V iá (Horváth II).

K E L E T I .A L S ZÖ V E T SÉ O
Debreceni csoport: Debrecen: DVSC— 

P. MÁV (Joanovics). — EDSE—H. MOVE (Szabó). — Derecske: D. MOAPE—B. Tu
rul (Sárpsi). — Karcag; K, MOVE— 
DEA.C (Kovács L.). — Balmazújváros:BSC—DMTE (Gál).

Felvidéki csoport: Nyíregyháza: NyVSC —AtTK (Juhász dr). —• NyKISE—CsSE 
(Tbomas dr). NyTVE II.—V. Turul. Nagv̂  
dr). — Mátészalka: MVTE—NSE (Bór-nyl dr). c

D É L N T O S A M  ALSZÖ VÉTSÉG -
Pécsi I. osztály. Símontornya: SBTC— 

KTSE (Frantieh). — Mecskszabolcs: MSE —NTSE (Bubregh). — Kaposvár: KRAC 
—PEAC (Kelesl dr), — Nagykanizsa 
ZMNTE—DVAC (Budapestről).

Bajai I. osztály. Baja: BTSE—B
MOVE (Pazaurek). — BSE—NSE (vitéz Adorján). — Bonyhád. BTK—Bácska
(Láng). — Szekszárdi TSE—BMTE (Már- tón dr). .... .

II. osztály. Pécs: PVSK II.—DVAC II 
(Résmárszky). — Komló: KSE—MTE TI (Kovács P.). — Kaposvár KítAC II.- JTVTE (Kerestí dr). — Dombóvár: DVSE II,—MISE (Horváth G.). .

A asutasbajnokság. Pécs: Törekvés-PVSK (Kasztl). — PVSK ifj.—NVTE ifj, (Mecseki-'• ■

L E G Ú J A B B  I ,
d ssze á ilito ttá k

az ®kSl¥l¥@¥ÉI©- 
gatottat

Fórray Árpád ©zov©í£ég£ kapitány teg
nap este összedllítolta a romá-nok ellen 
szorítóbia lépő magyar ökölvívó viáloga- 
tottat, t\ válogatott ö ^ ’zeállítása lög-siáry- 
tól felfelé a következő (Zárójolben a, tar
talékok.):

Poddny BVSC (Yarg-a BSzKRT), Bondi 
e. k. (Szampiás MPSS1, Csapogva MPSC 
(Tarapcsik H’TC), Németh MFSE (Mon
téra- BTK), Korányi MAFC fBaráth 
WMTK), Jálács BSzKRT (Csontos FTC), 
Szolnok BŐzKRT (Bitera BTK)„ Homo- 
lya í-TC (Mészáros BSzKRT i.

A BANK-KUPA. 
állása az ötödik forduló után:
1 . AMB 5 4 1 ___ %L: 4 9
3. RAG •5 4 1 R .14: 3 9
3*. PK 5 4 _-■ 1 22 :U 8
4. Mezőgazdák 5 2 2 1 14: 9 6
5. Pöstatakarékp, 5 3 —. 2 16:12 6
6. Desz. bk. 5 2 I 2 10:11 ö
7 MoktáivOKH £ 1 1 3 9:lő 3
8* M.AH 4 1 — 3 6:14 ’O
9. Kér. bk. 5 — —, 5 6:21 —

10. Hazai tpc“Közs. 4 — 4 2:17 —

Kárait* & Bocskai balsaóísőjét a elő
vette g egyesbíráj-a villárnig’a.zóláseal a 
I’óuzügyhöz igazolta,.

A. Pereces DiMÁVAG-óvás. ügyben csak 
a .lövő héten hirdet határozatot az egyes- 
bíróo-

A  FŐISKOLAI LABDARÚGÓBAJNOK- 
SÁGOT •

íttegéirdéinelten nyerte a BEAC, ha.néohi 
étee«bsévct is. A  döntő mérkőzést 
(LE A 0—KE A 0 1:0) már révszlotosein is- 
rnertettük. Ezúttal beiszá.Tn’olunk sxz elődön
tőkről és a 3. hcilyet old ön tő mérkőzés
ről:

K E A C -^ E A C  4:1
Vezette: Moldoványi. KEAC: ■ v. Bog

dán dy Vasa, István — Szabó,
Futó, Vida —  Péter, Kolozsy, 
Kovács, J>evecseri, K iriryl. PEAC: 
Stemer — Jónás, Jeckl — Lux:, Varg-; 
Ágoston Szörényi, Bakos, Kiss II.,
Zittner. _ Solymár. A pécsiek nagy bal 
szerencsével játszottak. A szegedieknek 
pedig minden sikerült. A 15. percben, 
rna jd a 32. percben K olozsy . é& Kovács 
labdája akad meg .a pécsiek hálójában. 
A. »0o percben1 K iss szépít az eredmé
nyen. .Szünet", ptán. az 5. . percben Jónást 
a mentdlc füjsérüléssel kórházba szállít
ják. A 8, percben . és a 12. percben 
Kovács remek góljaival növeli a szege
diek előnyét. .

BCAC—DEAC 3:»
. Vezette:' yas« A . -  BEAC: Szigeti 

T  -V. Kovács, Pálfalvy I. — Padra. 
BajarI, Szatmári — Komáromi, Gerszi. 
Tóth, Horváth, Pá.I fal vy rf. De a C: 
Veres — Magyar, Révész — Nagy Kiss 
Lyachovics — Bukovinszky Balogh, 
Drotar, Lajos, Oláh. Az eisö két félidő
ben. gyenge, ■ íjjvótlan - mérkőzés folyik. 
A 2XI& perces meghosszabbítás első 
felében a.. 2. percben Pálfalvy- II. szög
lete érintés’ nélkül jut .a hálóba. A 7. 
percben Tóth, a 12. percben pedig 
Komáromi ..fejezi be eredményesen a 
BEAC támadását,.

j: TEAC—DEAC 6:2
Í’KAC: Steincr — Horváth, Jenki — 

Lux, Varga", .Ágoston — Szörényi, Ebes- 
feivx, Kiss II,, Zittner, Solymár. DEAC: 
V.ere*.—  Magyar, Révész — Nagy Kiss, 
Lyachővics - — . Tóth, Balogh, ’ Buko- 
víiftzky. 4 Lajos, Oláh. A. pécsiek nagy 
fölényben játszottak és biztosan győz- 
teli*.; A (debreceniék- fáradtak’ voltak. Kiss, 
a . [léceit!v ’ csatára volt a mezőny leg
jobbja., Az első, i s  tí„ a 1. és a lg. perc
ben Kiss lőtt gólt. A  20. percben Tóth 
eredmenyes Hzl). A  36. percben Szöré
nyi. íhájd, a ,4i). percben ismét Kiss bom
bája akad- meg a DEAC hálójában. Szü
net:. után. m indkét. csapat enged as iram
ból. A 15: percben Balogh labdája jut 
a hálóba. Jó: Horváth, Jeckl, Varga, 
illetve Magyar,, K iss, Balogh.

A MAVAG HL— Kalapos Ti. mérkőzést
&. pályán .elért eredménnyel igazolta a 
BLASz egyesbíraja. A  két Pontot így a 
MAVAG III  kapja. (Az . eredmény 7:0 

vo lt)

B IR K Ó ZÁ S

Már az istelfé napok* 
fiái tartanak 
a  s s a ^ a ^ s f f g y s i í  

feirkésás@k
— A rendezőség közleménye •—= 

N a p ró l n apra  zsú fo lt n ézőtér 
e lőtt izg a lm asnál-izga lm asabb  m ér
k őzések  kerü lnek  le b on y o lítá sra . és 
Soha nem  lá tott fo g á so k k a l g y ő z ik  
le egym á st a  m atadorok . M a, csü 
tö r tök ön  este szintén  ö t  pár, azaz 
tiz em ber küzd az elsőségért. AH  
Ben Massaud szenegá li n éger  v i
lá gb a jn ok  Vilo Búr fe lv id ék i b a j
n ok ka l f o g  ádáz Css,tát vívn i. Yáry 
Sándor, a  világhírű, m a g y a r  b ir 
k ózó  Ni.no Equatore olasz v S á g b a j-  
nokkal f o g  vég.klm erüiésig küzdeni. 
Radu L ukács, a  hirhedt brutális 
b irk ózó  A ndre Ameronisban, S to ck 
holm  ba jn ok ában  k om oly  e llen félre  
ta lál. Erdős L ászló  v o lt am a tőr  
b oxba jn ok , a jók ép ességü , igen  
n ag y  form á b a n  lévő  Hámos M ik lóst 
k ap ta  ellen feléü l. V égü l Glavanov 
P éter b o lg á r  b a jn ok n ak  a lka lm a 
nyűik- Német Sándor Európa-baj- 
n ok ot elintéznie. A  fen ti ö t  pár 
m érk őzése  o lya n  csa tá t ígér, a m e ly 
re m ég  m a g y a r v iad alon  nem  v o lt  
példa. M inden p á r döntésig , Idő
határ nélkül v égk im erü lésig  küzd. 
A  m érk őzések  m inden este fé l  9 
ó ra k or a V árosi Színházban o lcsó , 
népszerű  h elyárak k al fo lyn a k .

Németh 14.85-ös dobással 
legyőzte Csányit és Darányit
Csapiár 14;56.4-et futott 5000- en a MAC— 

BSzKRT viadalon
1ÖÓ m: 1. Gyenesa MAC 11.3, 2. Bel-

lágh MAC 11.6, 3. Héjjas dr BSzKRT
11.7, 4o Hutkay BSzKRT 11.8. (5. Fusz-
ta3r MAC, 6. Balázs BSzKRT.'  — Gye- 
nes kezd belejönni. Enyhe ellenszél is volt.

800 m: 1. Szabó MAC 1:58.2, 2. Simon 
BSzKRT 2:00.3, 3. Rátonyí MAC 2:01,
4. Gyórfi BSzKRT. -— Szabó o8.6~ós 
400-zal kezd és biztos fölénnyel nyer 
Jói futott Simon is,
.Súlylökés: 1. Németh BSzKRT 14.S5.

3. Csátíyi MAC 14.40, 3. .Darányi dr
MAC .14.38, 4. Pajtás BSzKRT 11.62.
(Kemény BSzKRT 11.27.1 — Németh
dobásai; 1459, 1456, 1430, ki. 1430, 1485. 
~~ Csányi: 1438, 1428, ki, 1440, 1420, 1435. 
-r- Darányi: 1420, 1390, 1422, 1390, 1438, 
1420. — Szép ' verseny. Németh pompád 
erőben van és ezt az utolsó dobását 
jé j be is fejezte. Csányi kilökésében 
nein volt annyi energia, mint máskor, 
el is dőlt balra, a kilökéskor. Darányi 
edzéshiányát tekintve, a vártnál jobban 
szerepelt. ,

110 m gát: 1. Szabó E. MAC 16.6, 2. 
Dombóvári MAC 17.3, 3. Jávor BSzKRT
18.8, 4." Marosi BSzKRT 19.2. — Itt is 
zavarj az üilenszéL

Magasugrás: 1. Zsuffka MAC 170, 2
Losonozí MAC 165, 3. Rózsa BSzKRT
165, 4. Rozsnyai BSzKRT 160. (Moór
MAC 165.) — Zsuífka nem ugrott to
vább.

5000 m: L ^Csaplár MAC 14:56.4, 2
Vajda BSzKRT , Í6;18,8, 3. Csaba BSz
KRT 16:32, 4. Naszád! MAC 17:23. —
Csaplár részidői 10CK? méterenként: 2:54. 
5:56, 9:01, 12:03. Két és négyezer mé
ter között Ő is nagyon mereven moz
gott, de azután újra belelendült. Va

sárnap Kelennel nagy csatát fog vívtiL
400 m: 1. Héjjas dr BSzKRT 54, 2. Is

tenes dr MAC 54.1, 3. Vízvári BSzKRT 
54.5, 4. Minaj MAC 54.6. (Gombos MAC 
54.6 — Minai előtt Kertész BSzKRT 
55.) r— . A csupa ,,öreg‘‘ atlétából álló 
mezőny SOO-ig úgy igyekezett, mint ré
gen Az utolsó 100-ou inár csak gyalo
goltak.

Rúdugrás: 1. Zsuffka MAC 380. 2. FÜ* 
zesi BSzKRT 330, 3. Papp MAC 320, i. 
Rizsnyai BSzKRT 200. — Zsuffka ne:i2 
ugrott tovább.

1500 m: . 1. Iglói MAC 4:06.6, 2. Fülüp 
MAC 4:10, 3. Bátori BSzKRT 4:22,2, 4. 
Gócz BSzKRT 4:28. (Vörös MAC 4:14.)
-  Iglói 61.4. 2:07, 3:15-ös köröket fut* 
A.z utolsó két kört már egészen menő- 
ven. Fülöp meglepő jó.

Gerely vetés: 1. Várszegi MAC 62,25, 3. 
Medg^mssy MAC 46.50, 3 Pajtás BSzKRT 
39.35, 4. Jávor BSzKRT 36.50. . Horváth 
MAC 43.70.) •— Várszegi eredménye az 
ellenszélben tiszteletreméltó

Távolugrás: 1. Somló MAC 663. X
Zsakó MAC 620, 3. Kertész. BSzKRT
530, 4. Hutkay BSzKRT 528. (Dombóvári 
MAC 632:) — Somló túlságosan nyuj~<
tóttá a lépését.

Diszkoszvetés z 1. Németh MAC 41.10,
2. Darányi dr MAC 41.00, 3. Németh
BSzKRT 39.30, 1  Pajtás BSzKRT 33.7a 
(Rózsa MAC 33.10.) — A két AlAC-ista, 
csak utolsóra jutott át a 40-em

Svédváltó: 1. MAC (Pusztay, Bellágb^ 
Gyenes, Sza,bó) 2:07.7, 2. BSzKRT (Ba
lázs, Kertész, Vízvári. Hutkay) 2:09.3*
— Szabó 52.7-es 400-ával biztosan győz 
a MAC.

Pontversenyben: X  MAC 90 pont9 &
BSzKRT 49 pont0 •

ATLÉTIK A

Lanzf 47,5 mp-et futott 
400*on

Az olasz egyesületi bajnokság második 
részét pünkösd napján rendezték m eg. az 
elsőosztályú egyesületek között. A ked
vezőbb éghajlati viszonyok között készülő 
olasz atléták közül néhányan máris igen 
jó formában varrnak. A legjobb ered. 
mény kétségkívül Lanzi Milanóban el
ért 47.5 rnp-es 400_as ideje. Az egyes 
páros viadalokon az alábbi jobb eredmé
nyek. adódtak;

Milánó: 400 m: Lanzi 47.5, Doroscerri 
49, Guasconi 50.9. Fantoni 51. - -  1500rn:
Seopel 4:07----- 110 gát: Eritale 15.4. Cal-
dar.a 15.5. — Hármas: Bettaglio 14.35. — 
4x100 m ; Oberdan (Daelli. Calda.ua, Monti, 
Mainardi) 42, Baracca (Gritti, Ambrosini, 
Gonnelli, Mariam) 42.3.

Kóma; 110 m gát: Oberwerger 15.8. 
Magas: Donadoni 191. — Hármas; De
Orchi 14.04, Pini 13.97.

Torino: 1500 in; Lazzarini 4:07.8 Mas- 
troienni 4:07.8. — 10.000 in: Beviacnua.
32:37.4, Torassa 32:51. — Magas: Bastino
188,. Tanghetti 188.

Trieszt: 10.000 m : Burlo 32:55.2.
Bologna: 1500 m: Pieraeeini 4:0S, Cap- 

pellari 4:07. — 10.000 m: Sestini 32:49.3. 
— Hármas: Pieracci 13.93. — Súly: P ro .
fűti 14.23, Bianeani 14.16.----- Kalapács :
Cantagalli 48.46.

KISS BEUTAZÁSI *S KIUTALÁSI 
ENEGEDÉLTE

megérkezett és az MTK. maratoni futó
bajnoka akadálytalanul indulhat vasár, 
nap Münchenben a városon keresztül ren
dezendő 25 km.es futóversenyen. Kiss 
jó  formában van, de dolga nem lesz  
könnyű, mert a külön edzőtáborban ké
szülő német távfutókon kívül a legjobb 
olaszok is résztvesznék.' Tisztes helyezés
nél jobbra nőm számíthatunk, W öber 
legutóbb edzésben elért 18.080 km-es egy
órás eredménye egyelőre messze. felül
múlja Kiss tudását,

GÖBKÓI, TUMFKVáKT ÉS "CSERGŐ 
IS INDULHATOTT VOLNA

LSTE—UTE viadalon, ha . a versenyt 
nem hétfőn, hanem vasárnap tartják. 
Mind a három versenyző Budapestén tar
tózkodott vasárnap, de este már vissza 
kellett utazniok. Mint hírlik, Görkói m eg
lehetősen edzésben, van, bizonyára meg 
is nyerte volna a 400_ás versenyt.

FINNORSZÁG MEGKEZDI
Svéd jelentés szerint Valst'e olimpiai 

edző vezetésével május 12-én megkezdő- 
d ii  a hajdani ,,olimpiai kereti' közbe 
edzése a helsinki olimpiai stadionban, 
ló c iu s  3—ll-tg1 a legjobbak részéré ed
zőtábor iesr ugyanott. A ' svél forrás 
szerint a finn szövetség a s%rédek elleui 
■mérkőzésen kívül 1940-beű Észtországgal 
és llagyarországgai kíván ősízecsapiaL, .

ÚSZÁS
Uj holland ssűcseredményt állított fe! 

a Feggélen—rgtijl—Schalk hölgyváJtó 3x50 
méteres gyorsúszásban. Áz idő: 1:41.

A bolognai „Virtus'* Rolfini —-öt onarí— 
Braussi összetételű váltója a 3x100 méte
res mellúszásban új olasz csúcseredményt 
állított fel 3 1 perc 59.2 mp-es idővel. 
l:19.7-es átlag.

A. MAC—BSE mérkőzés időpontjának 
kérdését tárgyalta a vízilabdabizottság 
ős úgy döntött, hogy pártfogolja s MAC 
kérelmét és olyan javaslatot terjeszt az 
igazgatótanács elé, tűzze ki a mérkőzést 
a MAC űszóversonyére, augusztus 11-ére.

NÉHÁNY Jő EREDMÉNY
volt a válogatott úszók szerdai idöűsKÍ- 
sán. A hűvös, esős időben rém nagy lá
togatottságnak örvendett az edzés, a;z 
UTE-versenyzőket például csak Demjéro 
képviselte. Az egyes számokitan a ver
senyzők csak egyedül indultak. Elemér! 
100 méteren , 1 :00.4-et úszott. Nagyszerűen 
kezdett, ha az utolsó 15 méteren tud erő
síteni, feltétlenül egészen kiváló időt 
úszik. Az elért eredmény így is legjobb 
idei teljesítménye, Fábián 100 m meil- 
űszásba-n itégig piliangózva l:14.6-ot ment. 
Egészen könnyen, erőlködés nélkül úszott, 
na akar, máris jobbat tud. Végházi 200 
ra-en 2:20,8-at úszott. A második százon 
szokása szerint csapkodmi kezdett és 'ezért 
jiiem .lett jobb az ideje. A fiaia! Decijén 
lassan, kezdve is l:04.S-ot ment 100 mé
terén.

Az elért eredmények igen szép remé
nyekre jogosítanak. »A legközelebbi idő- 
úszás hétfőn lesz. Ezen már mindenkinek 
részt kell vennie. Állítólag még Ángya) 
is megígérte, hogy minden körülmények 
között részt vesz az edzésen. (Angyalt el
foglaltsága nkadaalyozza az -edzésben.)

ELHALASZTOTTAK
a vasárnapi újoncversenyt. Az űj Idő
pont: május 26. Az eddigi nevezések sze
rint az egyéni számokban 150-én ídü l lesz 
a résztvevők száma. a váJtóúszásokban 
pedig legalább 17 csapat Indul. Az egriek 
nevezését még várják.

T E N IS Z

A női csapatbajnokságra ma v- lehet 
pótlólag jelentkezni. A küzdelmek vala
mennyi osztályban vasárnap kezdődnek. 
A. verseny sorsolása pénteken lesz.

A vizsgázott tenisz-játékvezetők részére 
pénteken este értekezletet tartanak, a 

- Ifetiiszsznyetsegben. A. megbeszélésen az 
eddigi versenyeken nyert tapaszlatatokát 
fogják megtárgyalni.

rálvaávaió teniszversenyt rendezett a 
Pápai PSC, amelyen a pápaiak .'Szombat
hely válogatottját látták vendégül Davis 
Cup-rendszérü mérkőzésen. Á szoinbat- 
hfelyiek. Csathó—Bujtor összeállítású 

'csapata 5:0 arányban győzött Pápa 
Kovács—Modern csapata ellet.'.

ESŐ MIATT ELMARADT AZ ELEK
TROMOS TENISZVERSENY MÁSODIK 

n a p j a

Játékrend mára:
% árat Pa ver—Bolgár; Mihalovits TT.— 

Datlós I I , ; Majoros—Stolpa: Talabér—
AdűinaSky; Csikós—Becker; Taub—Szabó.

I őrá: Gábori—-'Szabó; ' Záborszky—Si
mon; . Zsitvayné—Gergely;, v. Bánó—Ka
tona; Cz.ékua—Sztecovits; Utgár—Korn; 
Pintér—Kertész.

5 óra; Ferenczy dr—Straub; Bolgár— 
Steczocits: Payer—Frigy essy; K aton a-
Szász ; Szentpéteri—Szász; Majoros— 
Schenkelbach; Gallnerné—Jusits; Bródi 
E. -I'nrvy.

B óra: Tornyay—Nagy: Frígyessy.
Szentpéteri—Andrási, Gyárfás; Majoros, 
Steczovits—Taub, Szász; Hoffmanu. Fe- 
liér—Adamasky, Szabó; Pető, Straub— 
Törvyay, Géczy; Csink—Balázs; Sándor 
—Soós.

ORSZÁGOS t n ,  o . t e n is z v e r s e n y  
CS-TEHETSÉG KUTATÓ VERSENY

Tölt hétfőn Szegeden. A lehetségkutató 
vereeny (23''‘nduló) eredménye: 1. Székely 
KEÁC, 2. Csapó KEAC (a döntő ereömé-^ 
nye: 316, 6:4. .6:2), 3. Hoffmann KISOK,
1. Sopaeöwirth KISOK. — Országos III.
0. versenyek <3S induló). Fórfiegyes: 1. 
Dóczi ti KEAC, 2. Schenkelbach MAC 
(a döntőben 6:3, 6:1). 3., Pataky I és Pa- 
tdky TI SzVSF.. — Férfipáros: 1. Patá-kv
1, Pa'teky I I  SzVSE. 2. Dóczi I  SzVSÉ,
Dóczi II  KEAC (a döntőben: 4:6, 7:5, 
6:3). 3. Lajos dr, Horváth I KEAC. 
Bemuíaíó mérkőzések: Gallnerné BSE,
Csapó M. KEAC—dr Dobálná BLKp '
Sárost H. KEAC 6:4, '6:0. Frigyes.;_Dal-
tH dr 6:4. 6:4.

A BT KV teniss-rerseny -ifjúsági gzáznab-, 
nak döntőit szerdára tűzte ki a rende
zőség Az eső miatt azonban nerrt játsz. 
hattak. A BLKE vezetősége pénteken a 
teniszszövetség elnöki bizottságától kér 
újabb terminust az elmaradt, verseny be
fejezésére.

Asbófh, Szentpéteri, Katona, és. meg 
valaki Szombathelyen játszik bemutatót 
szombaton és vasárnap. A negyedik já
tékost még nem jelölték ki. Valószínűleg 
Csink, Tornyay és Géczy közül kerül ki 
a szombathelyi különítmény negyedik 
tagja. A csapatot Jankó József, a teniSí',- 
szövetség alelnöke kiséri.

A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY MAR
KERESI ■ A MAGYAR VÁLOGATOTT 

; PÁROST
Az Elektromos teniszversenyén már 

minden „szem előtt tartott" teniszező 
csak a szövetségi kapitány által kijelölt 
párral indulhatott a. férfipárosbari. óriási 
haladás. Ez azt jelenti, hogy már kéz, 
dünk mozgolódni. Igaz, hogy későn, do
hát a közmondás is azt mondja: jobb ké
sőn, mint soha . . .

A pünkösdi olasz-magyar hűen vissza
tükrözte a hazai teniszállapotokat. Ugyan
ott tartunk, mint 15—20 évvel ezelőtt. 
Ismét van egy szemünkfénye, dé mellé 
már nem akad hasonló másik. Talán a 
kis Katonából lesz valaki, ha sikerül 
megerősödnie.

Sajnos, Püskösdkor ismét beigazoló
dott, hogy párost még mindig nem tu
dunk játszani. Az elmúlt három év alatt 
komoly válogatott mérkőzésen még egyet, 
lenegy párosmérkőzést sem tudtunk meg
nyerni. Viszont ez nem is csoda. Amig a 
külföld minden országa tervszerűen né. 
velte és szoktatta a párjait, addig mi 
ügyet sem vetettünk erre. Azt hittük, 
hogy ha, két jó  egyesjátékost össze
teszünk és párost játszatunk velük, akkor 
azoknak szüskégtelen az összeszokás

Végre sok-sok vereség árán rájöttünk 
a nagy tévedésre. Most. már megindult a 
nevelő munka, .csak idő kell hozzá s biz
tosan meglesz, a gyümölcse.. Ha az idén 
még nem is, de jövőre.

KÉZILABDA
Kúnszentmárton: KuLE—Csépai LE

12:0 (6:0). Járási leventebajnokság. Ve
zette: Pataky. Góldobó: Klein (4), Tál. 
rnácsi (4), Busái (2), Vágó és Gyatai. —
KuLE—Tiszaugi LE  5:3 3 :1), Hétfőn. 
Járási leventebajnokság. Vezette: Sípos. 
Góldobó: Talmáesi (3), Klein (2), illetve 
Szabó, és Szántó.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS 
Tlszaíöldvári LE—Budapesti LE 9:9 

(6:3). Latorca-utca. Vezette: Vass. Gól
dobó: Sziráki (4), Thibay (4) és Nagy, 
illetve Novak t. (5), Kovák II. (3) és 
Borosa. Kitűnt a tiszaföldváriak , kapusa, 
tizlankó.

Elektromos—RLE VII. 6:2 5:0), La.
torea-utca. Vezette: Novak. Góldobó:
Koppány, Kulcsár, Maróti,. Kutast. Le- 
viu í.s Cséfay, illetve Gömöri és Lieber.

MPSC—Tisza föld vári LE 7:3 (3:0). Hét
fő. Újpest, Horthy Miklós-úfc. Vezctíe:

illetve Novak I  (3).
Boityánszky, s .z  Jf. Posztó halsnélwöjo 

a legutóbb* mérkőzó&em váUpereccsonttö- 
rost szenvedőit.

Fazekas II, a Széchenyi -közájScsatára 
felgyógyult ; serif léséből. . V'aaárnap már 
jáiszik is a.z MPSC ellen.

A bécsi H'ártl vezeti a g r lc l nűmeté- 
ma,tyar kézilabda válogatott mérkőzést.

Sass István, volt női szövetségi kapitáiív 
vette at az MTE női és féríicsapatániak 
©dzflsét,

VASÁRNAPI KÉZILABDA MŰSOR:
I. Osztályú férfibajnokság: UTE—MAFC.

Mcgycn-út, 4. ~  MTE—BSzKRT, Hajdú" 
utca. hegyed 5, — VÁC—Elektromos.
Hajdu-u., fél fi.

II. osztályú férfibajuoksag KAOE—
Kístes, Soroksári-ó t, 3. -  M'MTK—
o ackcr, Csepel. W H IK-pálya, *02, —
MPSC—Széchenyi, Újpest, Horthy, M.-út, 
10 óra.

Szövetségi díj: UTE—MAFC, Magyori- 
út, tél 6. -  MTE—BSzKRT. Hajdu-utoa, 
Vz3. _  VÁC—Elektromos, Bájdu-u.; 1.

I; osztályú női bajnokság; M. Posztó— 
Olympia. Csepel, Vámmentes-pálya. S. — 
Gotdbergor SE—MPSC, Budafokí-út, fűi 6.

II. osztályú nól bajnokság: Koe-rorű
X III— K röorú  finist, KISÓK-pálya, L
— WMTK—Koczorű X I, Gamma-pálya, S .
— M. Posztó TI—Standard SC,'  Csőnél. 
Várn-montes-pálya, 2. — Goldbeíeer 'SÉ 
II—MPSC II, Budafokj-űt, fél 5,

Barátságos mérkőzés: BTK—BLF '7»
Pogsceyí-úL
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ftUéci (natad ki Ménéi ?
'■— Maga tán‘ tudja, Terefere^űrt
— Mit nem tudok én f Hogyne 

tudnám. Azért, mert nerii jelent 
meg _ a szombati ökölvívó válogató 
mérkőzésen. Ez csak elég ok?

— Elég, elég. De miért nem jelent 
meg ? Eélt talán ?

— Nem tudom. Állítólag nem tud
ta, hogy lesz válogatómérközés. Az 
FTC intézője nem értesítette öt 
erről. Az újságokban ugyan benne 
volt, de — azt hitte, nem igaz. 
Szombaton délelőtt megjelent Mén
éi a. szövetségi kapitánynál és ér
deklődött, hogy tényleg meglesz-e 
a válogatómérközés ? A. kapitány 
<azt válaszolta: „Tényleg!“  ■Mire
Mándi: „Sajnos, nem vehetek részt 
fajta, mert este 10-ig dolgozom.“  
.Erre a szövetségi kapitány így 
szólt: „Kérem." Jgy történt. Esek
után senki s e . csodálkozzék, ha 
Mándi kimarad az ökölvívó válo
gatottból!

...az 1:15-ért!?
Bkölvívő válogatottunk szombaton este 

találkozik először a román válogatott 
'együttessel, ökölvívóink ugyan egyszer 
már „összejöttek;”  a románokkal, -de 
■erre nem szívesen emlékeznek vissza.

Temesvárott B) válogatottunk 
mérkőzött égy román válogatott csapattal. 
A  mérkőzés eredménye 15:1 volt . a ro
mánok javára. (Ezért nem emlékeznek 
rá, szívesen ökölvívóink!)

A  mérkőzés különben botrányos körül
mények között folyt le. Kreisz László 
dr, az akkori portyavezető a következő
ket meséli a mérkőzésről: 
t — Nem mindennapi mérkőzés volt az 
á bizonyos temesvári! A román csapat 
nem volt rossz, de a 15:l-es győzelem 
azért , .némileg”  túlzott volt. Ahogy 
visszaemlékezem, a következő kedves 
©setek fordultak elő: Podányt először
győztesnek hirdették ki, azután meg
változtatták as eredményt döntetlenre; 
Nagy kiütötte Lnngut, szorítósegédek 
ugráltak be a szorítóba, magához térí
tették és a mérközésvezető azután — 
tovább engedte küzdeni! Egy magas- 
rangú néző beléveatkozott minden mér
kőzés eredményhirdetésébe, magyar győ
zelmet-' egyszerűen nem engedett kihir
detni. Így kaptunk ki 15:l-re. Feljelen
tésünkre a FIBA később, ha jó l emlék
szem, 8:S-ra javította az eredményt, az 
ott működő pontozót pedig hosszú időre 
eltiltotta a nemzetközi mérkőzésen való 
közreműködéstől. Bízom benne, hogy 
Wlrfst valamit sikerülni fog törlesztenünk 
a 15-ből. Bár nem lesz könnyű . .  .

A  válogatott ökölvívó koréi edzéseit 
egyik-másik ökölvívó „nagyságunk”  el
kerüli. Főleg azok, akiket csak tartalék
nak jelöli ki a szövetségi kapitány. Ha
sonló esetek' jövőben' való..előfordulásának 

' megakadály ozásé rá Forr sy  Árpád sző v é fc- 
;' ségi kapitány .(limiárózta, irigy a kofét- 

edzésekről igieÖöHtlah'űí távolmaradóbat 
hosszabb iclö-ro el fogja tiltáni a verseny
zéstől. ■
1 A Pés(szénterzgébet? DE ökölvívó 
'csapata pünkösdvasárnap Esztergomban 
szerepelt. A FLE az esztergomi levente- 
Válogátottai. vívott barátságos mérkő
zést. Szeip és Magyar bemutatója után 
kerültek sorra az összecsapások. Ered- 
xnéi.yek: Hencz P győz Csömöre ellen, 
Kertész E nyer Dorcsák ellen, Kcrnya 
IP kiütéssel győz Tölgyesi ellen, Kőhalmi 
E megveri Krecskát, Podcni P legyőzi 
Szegedit, Bálás P  kiüti Skiitát, Szeip P 
nyer Kiss ellen. A végeredmény 10:4 
Pestszenterzsébet javára. A  nagyszerűen 
sikerült viadal meglehetősen gyér érdek
lődés mellett folyt le.

NAGYSZERŰ HÍRVERÉS SAEGÖ- 
TARJANBAIÍ

-Szombaton este zsúfolt nézőtér előtt 
. látta vendégül a Salgótarjáni SE a 

RVSC-nek Szampiéssal MPSE és Monferá- 
val BTK kiegészített ökölvívó gárdáját. 
A  mérkőzések az „Enekes-emlékverseny” 
jegyében folytak le. A fővárosi ökölvívók, 
ugyancsak kitettek magukért. Bálintot 
BVSC legyőzte az igen tehetséges Fur- 
mann SSE. Kőhalmi BVSC utolsó mene
tével veri Pintért SSE. Hidasi SSE m eg
verte Vojnovich II.-t BVSC. Podány 
BVSC remek csatában győzött Szampiás 
ellen. Énekes II. BVSC fölényesen győ
zött Artner BVSC ellen. A valamivel töb
bet Ütő Monfera győzött Vojnovich 
BSVC ellen. Bene BVSC óriási közönség- 
siker közepette nyei-t Farkas BVSC ellen. 
Nágy BVSC igen poínpásán harcolva 
Verte Vadászt BVSC.

Az est kerétében birközóversenyt is 
Rendeztek. Ennek eredménye: Futó (R i
maszombat.) győz tussal Deli SSE ellen. 
Tussal győz Erős SSE is Kalászi SSE és 
fíáboríi SSE Po'hrézlay (Rim a
szombat) ellen. Lörincz olimpiai bajno
kunk döntetlenül végzett a jóval nehe
zebb Garamvölgyível TFSC. Kétszer tíz- 
Percet birkóztak — állásból. Lörincz még 
szabadstílusú birkózást is mutatott be 
Gáboríival. Eredményt nem hirdettek! 
Lörincz pompás formában van.

c é l l ö v é s z e t

MISKOLCON
u Miskolci Honvédtiszti Sportlövő Egylet 
Kalamblüvő szakosztálya május 12-én és 
13-án galamlövő versenyt rendezett. E red
mények; . Megnyitó verseny 20 agyag- 
halamibra: 1. Szomjas László 25/22, 2.
Lertőtl 25/21, 3. Vadászy 25/20. — Boi-sód 
Vtinncsni* díja (80 agyosaalamb): 1. Csa- 
JJády Sándor Sft/27, 2. Pápp 30/27. 3. Va- 
“ ásgy 30/88. — A  honvédség díja  (5 élű 
stalanib): 1. d-r Sándor 5/5, 2. Szomjas 

W/9, 3. Nemes S. 10/9. — A miskolci pénz. 
intézetek dija (1 élő galamb): 1. Szomjas 
László 10/10, 2, Osrnridy 10/9, 3. vitéz 
^Sjidpr 6/5. - Honvédüszti díj (3 élű 

; i. Csanády S. 11/10, 2. Bertóty 
í 1 Sáiador'i6/5. — A hetedik honvéd 
JSjjüjjSt díja, (7 élő galamb): 1. dr Sándor 
J' 9’ dr Montagh 9/S, 3. Szomjas 8/7. 
- -  Miskolc várötí dija (1 élő galamb): 1.

Gusztáv io pont, 2, Szomjas10 rvnn4- •) _ íTarcrfaKr.

-■ csoport: Csanády Sándor, 
fal y  György, Zsolnay Kornél 4S6 peni-

IFJCSAÖ

A mesterutcai Szent 
István !k. nyerte 
a KISOK ezidei vízi- 
labdás bajnokságát

A KISOK vizilabdázóbajnokság1 döntője 
zuhogó esőben zajlott le a Nemzeti Sport
uszoda nyitott medencéjében. A KISOK 
részéről Tihanyi Béla ü. v. igazgató élén 
a résztvevő iskolák testnevelő tanárai je
lentek. meg. A szokásos szurkoló diák
sereg sem maradt el a mérkőzésről. Fő
leg sok „M ester” -t és Hunfalvy ke- 
reskedelmistát látni. Biztatásuktól han
gos lett az uszoda.

Berzsenyi gimn.—Zrínyi gimn. 3:1 (2:0).
Vezette: Bozsi Mihály. — Berzsenyi g . : 
Meitner — Patonay, Szer.drő — Kerék — 
László, Polgár, Somogyi. — Zrínyi g . ; 
Jekelfalussy — Hirka, Szandner —* Ma- 
gyary — Simon, Komáromi, Krausz. Gól
dobó: Kerék (2), László (1), ill. Hirka 
(1). Egyik csapat sem érdemel elisme
rést. Bajnoki mérkőzésekhez nem méltó 
színvonalon mozgó játék, mentségül szol. 
gálliat az a körülmény, hogy az iskolák
nak december óta komoly edzési lehető
ségük nem volt.

Szent István ík.-—HuníaJvy fk. 2:1 (2:0).
Vezette: Keserű József. — Szent István 
fk.: Schlosscr —■ Stélkor, Körösényi — 
Tátos — Tauber, Végh, Kuti. — Hun
falvy fk .: Jeney — Harmund, Kelényi ■— 
ölveczky — Sárdy, Ragó, Bokros. Igen 
erős iramban indul meg a mérkőzés. En
nek. eredményekép a mérkőzés első per
cében a ,,Mester” -ből Stelker, majd pe
dig a Hunfalvy fk..ból Ragó elűszásért 
partra kerül. A  Hunfalvysták Ragó el
vesztését jobban megérzik és Kuti kiro
hanásával születik meg az első dugó. Ezt 
követi Tátos gólja. A jeles bajnok a 
gyenge Harmundtól lép el és úszik le. 
2:0. A  Hunfalvy fk.-t önbizalma azonban 
nem hagyja el, lelkesen küzd, de ennek 
eredménye az első félidőben nem mutat
kozik. A második félidőt a Hunfalvy ke- 
reskedelmisták kezdik s igen sok pompás 
helyzetet verekszenek is ki maguknak, de 
ezek közül egyet sem tudnak kihasz
nálni. Végül a „M esterib ő l Tátost, a 
Hunfalvy fk.-ból pedig Ragót küldi part
ra a bíró. Ez kedvezőbb helyzetet biz
tosít a budai kereskedelmísták részére, 
és állandó veszélyben is forog a „M es
ter” kapuja. A  befejezés előtt 30 mp-cel 
Harmund góljával szépít a Hunfalvy.

Az 1939—10. évi bajnoki sorrend a kö
vetkező: 1. Szent István fk., 2. Hunfalvy 
fk.. 3. Á rpád' gimn., 4. Berzsenyi gimn. 
A Vigaszdíjat ezévben a Rákóczi fk. fe j
lődő csapata vitte haza. 2. Verbőczy g., 
3. Mátyás g., 4. Kegyesrendi g.

POLGÁRT ISKOLAI LABDARUGÓ- 
BAJNOKSÁG VÖNTÖMÚRKŐZÉSEI 

Pannonia-u.—Liget-u. 2.*í (1:1). Nép
liget. Vezette: Bárt őri. A „L iget" köze
lebb állt. a győzelemhez. Góllövő: László 
és Nemes-Nagy, illetve B lan au (llesboi).

Egressy-út—Vdci-út 4:0 (1:0). Népliget. 
Vezette: Gulyás. Az „Egressy*4 teljes 
mértékben rászolgált a győzelemre. Gól
lövő: Sárközi, Seres, Kalmár és Kovács.

Gyáli-út—K6rház-u. 2:1 (1:0). Népliget. 
Vezette: Gulyás. A lelkes „Kórház”
döntetlent érdemelt volna. Góllövő: Sas
gá ti. (2, egyet 11-esből), illetve Farkas.

A döntő utolsó ■ három mérkőzését 
22-én, szerdán, délután 4 órakor fogják 
lejátszani a . Népligetben. Utána meg- 
l̂ rítják Á ..•díMóŝ tást
VÍVÁS

Két részben bonjmlítják le a MAC ren
dezésében sorrakerülő Hősök-emlékverse- 
nyét. A verseny tor-részét most vasárnap 
rendezik a BSE Vas-utcai vívótermében. 
Csütörtökön’ . van a nevezési zárlat, de 
már az ' eddigi nevezésekből is kitűnik, 
hogy az emlékversenyen - valamennyi szá
mottevő versenyzőink elindul.

II. osztályú női tőrversenyt rendez va
sárnap a Kecskeméti AC. A versenyt ün
nepélyes keretek között fogják lebonyo
lítani, az egyesület ugyanis most ünnepli 
fennállásának 40 éves évfordulóját. A szö
vetség ebből az alkalomból emlékverettel 
ajándékozza meg az. egyesületet. Emlék- 
veretet kap a klub vívómestere, Bánfai 
Benő is, aki már 35 éve neveli a kecske
méti vívóutánpótlást. — Vasárnap bonyo
lítja le a KAC „K iss Kálmán” -emlék- 
kardversenyét is. — Az országos női tőr
versenyre a fővárosból is utaznak le ver
senyzők.

líarmincegy nevezés érkezett a BBTE
II. osztályú tőrversenyére. Egyesületen- 
kint a következők indulnak: PSE-ből:
Frivalszky, Pető, Mészöly. Baltazár és 
Németh. MAFC-ból: Kurucz, Vajda és
Vasek. ÜTE-ből: Telegdi. BBVC.ből Kö
röndi, Bánóczi, Kocsis és Pallagi. BSE-ből: 
Toperczer, Ványi, Tihanyi, Fülöp és Budai- 
Scheffer. BEAC-ból: Fehérvári. KISOK- 
b ó l: Zsabka. BBTE-ből: Attányi, Bálint. 
Szabó, Gönczi dr, Hollerbach, Keresztes, 
Mikla, Szávoszt dr. Szűcs, Tilly J. és 
Veszprémi. A versenyt a BBTE Attila- 
utcai tornacsarnokában’ rendezik délelőtt 
9 órai kezdettel.

A WMTK vívószakosztálya a napok
ban nagyszabású vívóbemutatóval fejezte 
be a háziversenyét. A HTVK.ból GeVé- 
vichné Bogáthy Erna. Berczelly Tibor, a 
M AObói Gerevich Aladár és Rajcsápyi 
fjászló, a BEAC-ból Bay Béla db kép
viselte a magyar élgárdát. A bemutatón 
megjelent nagy szám ú közönség lelkesen 
ünnepelte a közreműködő elsőosztályú ví
vókat s a szebbnél-szebb akciókat ki
törő tapssal jutalmazta. . A házi verse
nyen a haladók csoportjában első lett 
Garasos Endre 8 győzelemmel, 2. Wagner. 
Béla 5 gy., 3. Nick 5 gy. A  kezdők cso
portjában; 1. H. Nagy, 2. Olasz, 3. Csiz- 
mazia. A hölgyek csoportjában: 1. Gere 
Jolán, 2. Szító Teréz, 3. Vass Gaby. A 
bemutatőverseny sikere vitéz Keresztes. 
Fischer Miklós dr igazgatónak, a szak
osztály elnökének és Kerpely Lajos szak
osztályvezetőnek az érdeme.

Ö T T U S A
A MAGYAR S P O R T  H A L O T T A T  

K Ö ZÉ
élete virágjában vonult be vitéz 
Kalándy Taszító repülöfőhadnagy, 
vitéz Kalándy Imre ny. altáböraagy- 
nak, a MöSz társelnökének, a ma
gyar sport egyik vezérének fia. Az 
ifjú Kalándy nagyszerű sportember 
volt. 1932-ben megnyerte a Ludo- 
vika Akadémia Öttusa-bajnokságát 
és azóta számos sportágban ért el 
egészen elsőrangú eredményeket. 
Mint síelő a legjobb és legvakme- 
rőbb magyar lesiklók közé tartozott 
és itt is számos emlékezetes sport
siker fűződik a nevéhez. Tragikus 
halála mély gyászba borította csa
ládját és a gyászban osztozik a 
.oa&e Soafi3®i: s^ortcsalád tis»

KERÉKPÁR

Lorenz megérkezett Budapestre 
és péntek délután megkezdi 
edzői tevékenységét a Mille
nárison

Willy Lorenz, a világháborút 
megelőző idők egyik legnagyobb si
kerű kerékpáros repülője kedden 
éjszaka Budapestre érkezett, hogy 
az JVIKSz megbízásából átvegye a 
magyar országúti és pályaverseny- 
zök edzésének irányítását.

Lorenz nagy tervekkel érkezett 
fővárosunkba. A  pályaudvaron 
Szittya Rezső szövetségi főtitkár 
fogadta, annak elmondta, hogy a 
magyar versenyzők képzését két 
irányban akarja végrehajtani. Első
sorban elméleti szakoktatást tart, 
majd megismerkedve a magyar 
anyaggal, főként tömegedzéseket 
bonyolít le, hogy aztán, későbben 
egyéni oktatásban is részesítse azo
kat, akikben komoly reményt lát a 
fejlődésre.

A  Millenáris-pályán szerdán még

mindig dolgoztak a munkások s így 
legkorábban ma lesz a beton olyan 
állapotban, hogy gépek futhatnak 
rá. Az MKSz ma, csütörtökön mo
torospróbát tart s csak pénteken 
hívja össze a versenyzőket edzésre. 
Ekkor mutatkozik majd be edzői 
minőségében Lorenz. A  mester ezt 
a napot és a vasárnapi versenyt 
arra akarja felhasználni, hogy a 
keze alá kerülő repülő-anyagot 
kellőképpen megismerje.

Jövő csütörtökön a porfelhölova- 
gok Szittya főtitkár vezetésével kö
zös erőnléti edzést tartanak. Ebből 
az alkalomból mutatja be a szövet
ség az országúti versenyzőket, Lo- 
renznak, aki munkatervét és célki
tűzéseit csak a látottak és tapasz
taltak alapján fogja véglegesen ki
dolgozni.

V asárnap  m egnyíl
nak  a M illenáris 
kapui!
Az MKSz országos 
idénynyitó pályaver
senye tömegsportot 
ígér!
Hathónapos szünet után most va

sárnap délután négyórai kezdettel 
ismét felbőgnek a motorok, ismét 
megindulnak a repülöküzdelmek a 
Millenárison. Ez az idénynyitó tor
na egyúttal az egyesületi pályabaj
nokság első • fordulójának is számít. 
Az egyesületek az idén sokkal ko
molyabban készülnek, mint az eddig 
tapasztalható volt. Főként a kezdők 
csoportjában várhatók nagy töme
gek.

A torna műsora a következő: 
Megnyitó föverseny, kezdők fu
tama, 50 körös párosverseny, tér- 
elönyfutam, kétüléses gépek mér
kőzése és végül háromfutamos mo- 
torvezetéses torna.

A motorokat ma kipróbálják a 
Millenárison és Schmidt kivételével 
mindenkinek /rendben van a gépe. 
ügy .tudjuk, -hogy már vasárnap 
rajthozáll az elmúlt évek legnép
szerűbb bukósisakosa, Szekeres is, 
ö ebben az évben ünnepli versenyzői 
működésének tizenötéves forduló
ját. Schmidt még. tárgyal Naggyal 
egy új BAC-motorról.

A repülő- és párosversenyek ér
dekessége, hogy ez a futamsorozat 
hajrázóinkon kívül nyeregbeszólítja 
a Budapest—Bécs—Budapest ver
seny magyar hőseit is, —- elsősor
ban Élest, Erösst, N ót ást és Kősze
git.

Az MKSz — hogy a közönség ér
deklődését is biztosítsa, filléres 
helyárakkal bonyolítja le ezt a tor
nát. " A  középiskolák, valamint a 
polgári fiúiskolák növendékeit ta
náraik vezetésével díjtalanul bo
csátja be a pályára.

A  VIL. KK
országúti kerékpáros versenyének kizárá
sos számaiban ezek voltak az eredmé
nyek:

Ifjúságiak verseny/1. 60 km: 1. Fröh-
lieh MOAE 1:55. 2. Tótfalusi MPSE raj 
ta. 3. Vida FTC ralta. 1. Tóbiás Sólyom 
KE. 5. Bács WMTK. 6. Székely WMTK
7. Errréer FTC. 8. Cserveni MPSE. 2. 
MeM Diadal KK . 10. Simreí WMTK.

Idősek versenye. 60 km: 1. Jálics PSE 
1:51. 2. Galambos WMTK ralta. 8. Kiss 
Törekvés ralta. 4. Wild MPSE raita. 5. 
Bélán FTC 1:53. <i Sásdi Törekvés.

Női verseny. 10 lan: 1. Stoekbauer Tú
sza Tipográfia 21.10. 2. Szalay llus Só
lyom KE 22.30.

Vaskerekesck A) csöbört ja. 50 hm: 1. 
Horváth W M TK 1:53.05. 2. Fehérvár? 
FTC raita. 3. Bató Vil. KK. 4. Soheidl 
BSzKRT raita. 5. Sotíí WMTK. 6. Hu
szár Vil. K K . raita, 7. Selrremnel Só
lyom KE.

Vaskerekesck B) esooortia. 50 km: 1. 
Darvik FTC 1:35. 2. Kucsera FTC 1:39.10.
3. Pálinkás KSzKK 1:41.10. i. Dómján 
Sólvom KE. 5. Fábik WMTK: 

Vaskerekesek Cl csonortía. M km: 1. 
Cirmli WMTK 51.30. 2. Szilágyi KSzKK.
3. Kopcasies WMTK. mindkettő rajta,
4. Schönauer WMTK. 5. Klenovszkv Vil. 
KK raita. G -14. holtverseiv.

A S Z T A L I  T E N IS Z
A Kaposvár! Rákóczi AC az ünnep 

mindkét napján országos aszlalí-t&BisZ 
versenyeket rendezett. Egyéni: 1. oszt.:
1. Rózsa DSC, 2. Dávid WMTK. 3. Barna 
III  DSC és Földi WMTK. I I  oszt.: 1. 
Sahrétt. 2. Afidrósits KR-AC. — Ifjúsági 
ógyéaii: 1, Guth (Némátbolyi SE), 2. Wein- 
berger KRAC. — Kezdők egyéni: 1. Ola
jos KRAC. — Férfipáros. I. oszt.: 1. Földi 
—Dávid WMTK, 2. Barna III—Kózsa 
HSC. I I . oszt.: 1. Androsits—Weinhergor 
KRAC, 2. Schrett—Fehér (Keszthelyi SE).
— Ifjúsági páros: 1. Weinberger—Olajos 
KRAC, 2. Guth-Schneider NSE. -  Férfi 
csapat: 1. DSC (Barna III, Rózsa, Schrett),
2. WMTK (Földi II. Dávid. -Lovas), 3. 
KRAC (Gerő, Androsits; Weinberger). — 
Ifjúsági csapat: 1. KRAC (Olajos, Szujó, 
Weinberger), 2. Németbolyi SE. — Kői 
egyéni: 1. K irály Baba WMTK, 2. Mek- 
1 oviba Edit MTK, 3. Szabados Ili KRAC.
— Vegyespáros: 1. Dávid—Király Baba

' 3f, Liiq li ‘Or.sij fcklzru ía m a ' m Á  :

TORNA
A MOTESz . országos tornaiimiepélyo

közel 4000 néző .előtt zajlott le hétfőn 
délután Baján a. patakutcai sporttelepen. 
A közönség között ott láttuk Kászonyi 
Richárd dr főispánt. Gonczlik Kálmán 
pápai prelátust', Bajsay Ernő dr alispánt. 
Prém Lóránd dr-t, az OTT ügyvezető 
alelnökét, Pétery Sándor alezredest és 
még más polgári és katonai előkelőséget. 
Az egyes számok közül különösen a női 
Válogatott keret gerenda- és korlátgyaj 
korlata, Szabó László testnevelő tanár 
gyerrtiekcsapatának számai és a TF-hall. 
gátók asztalúgrása tetszett a közönség
nek. Az egye3 számok között a bajai fiú 
középiskolák mutattak be jólsikerült 
gyakorlatokat. Az ünnepély keretében 
megtartott bajai tornászbajnokság vég
eredménye; 1, Pataki VII. LE 48, 2.
Sántha TFSC 47.95, 3. Temesi TFSC
46.50. 4. Gaál István BBTE. 46.10, 5. Vár- 
kői TFSC 44.95, 6. Nemere (Postás) 44.75,
7. Tóth VII. LE 41.20, 8. Gaál Sándor 
BBTE 37.75.

A  wiiágwer© hős
papucsban és házikabátban. !

NAPÓLEON
HÁZASSÁGA 
PíERRE BLANCHAR
és UUTH CI1ATT ÉRTŐN 
tündöklő filmszatírája!

m\ H A D IU S

A  R Á D IÓ  M Ű S O R A :
Budapest I. (549.5 m): 6.40: Ébresztő.

Torna. — 7: Hírek. — 10: Hírek. — 10.20: 
K*étsssáz 6y«s' zenei . k«ópek Péosről. • Tak
sonyi József dr •ele:aic!iűsá. — 10.45: Póqs 
műcml'ékoi. Gosztonyi Gyúla előadása. — 
12.10: A  IV. Béla 8. honvéd gyalogezred 
f  ú vószemekará na k térzenó.i-0 a pó ősi Felső 
Sétatérről. Vezényel: Vár Leírni O&zkár.
— Közben: Hírek. — 13.30: Pécsi Szerzők 
magyar nótáiból énekel dr Vendéné Boross 
Margit és Báthory Józ-sef. Kíséri Horyáth 
Ádi és cigányzene kaira. .14.30: Hírek.

16.10: M-a-dárdalos... Mecsek. BpsZ-él: Bu- 
dins-eky. Sándor. -ír Í6.45:. Hírek. • 17: -Híreik szlovák és rusĝ ii n-yelven.—• •13r.l-5>: 
A péosi egyetem, lovag Vasváry Ferenc 
dir '.előadása. — .17.35: A Pécsi. Székesegyház Gregorián énekkaréinak 'hangverse
nye. Vezényel: Mayer Ferenc. .18.10: Séta a pécsi majolika gyár múzeumában.
— 18.30: A  Turul Szövetség pécsi csoport
jának tánczenckara. - -  18.45: Pécs város 
gyümölcs é« szőlőkul túrája. Irta: Báldy 
László. — 19.15: Hírek. — 19.25i Orgona- 
hangverseny. Közreműködik: Halász
Béla és Vadas Gábor. — 19.45: Ünnepi 
est a pécsi Nemzeti Színházban. — 21.40: 
Hírek. — 22.10: Sárközi Laoi^ és cigánj^- 
zenekara muzsikál. —* 2S: Hírek német, 
oláisz, angol, francia és eszperantó nycil- 
veu. — 23.25: Goldwin Ede és tánczenc- 
kara játszik. — 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m): 18.10: Angol
nyelvoktatás. — 18.45: Hanglemezek. ~  
20: Híreik. — 20.25: Sárai Elemér cigány
zenekara muzsikál. Varga Irn-re énekel.
— 21.20: Báró Tóth Ferenc, a Dardanel
lák mogerosítője. Irta: Raky Mária.

Kassa (259.1 m>: 11.05: Szlovák előadás.
— 11.20: Magyar indulók és kátonanótál: 
hanglemezrő]. — 11.10: Hírek magyar és 
szlovák nyelven. — 19.45: A Szent Jobb 
kasöái diadalútja elé. Baríha Béla elő
adása. — 20.10: Szimfónikuws hang verseny. 
A  hangverseny első részét Hadányi Antal, 
a második részét Egert and István ve
zényli. Közreműködik: M. Hemerka Máry 
(zongora) és Loósz József (hegedű). — 
Szünetben kb. 21: Szimfonikus hangverse
nyek a régi Kassán. Kcller Imre elő
adása.
Mai jelentősebb külföldi műsorrészek:
8.45 ó: Stockholm: Gounod: Romeo és

Juliia c. operája.
9.2(1 ó: Riga; Stravinskij: Pctruska.
10.10 ó: Brüsszel I : Faust elkárhozása 

(Berlioz). /
1Ö.20 ú: Róma: Seroto hegedűL

A Nó^AAC p*^@rte 
a  gazdásxisafwolC" 
sá g o k  posífwer- 
se«yétt

Pünkösdkor rendezték meg' Magyar
óváron az ezévi gazdászbajnokságókat. 
Az eredmények a következők:

Atlétika. 100 m: 1. Szapáry gr.
MóGAAC 11.7, 2. Winter DGASE 11.8, 3. 
Tóth D 11.8. — ?.00 m: 1. Winter D
23.8, 2. Landisz D 24, 3. Hölzl D 2S.4.
1,00 m: 1. Szabados M 55.4, 2. Landisz
D 57.6, 3 Thebery M 58. — 800 m: 1.
Szabados M 2:10.6, 2, Brenner D 2:14,5,
3. Le.ndvay KGAAC 2:15.6. — 1500 m.:
1. Szabados M 4:36.6, 2. Brener M 4:59.4,
3. Tóth K  5:03 — Magas: 1. Tóth D 173,
2. 'Kerekes D 160, 3. Szabados M lEö. —
Távol: 1. Szapáry gr. M 628, 2. Tóth D 
626, 3. Gyimesi K  618. —. Bűd: 1. Sze- 
bényi M 300, 2. Kerekes I> 280, 3. Tóth 
D 280. — Hármas: 1. Gyimesi K 12.60,
2. Bakó D 12.06, 3. Majtényi K 11.96. — 
Súly: 1, Lörincz M 11.25, 2. Nagy M! 
11.24, 3. Molnár D 10.64. — Diszkosz:
1. Majtényi K  37.40, 2. Lörincz M
36.70. 3. Molnár D 33.95. — Gerely: 1. 
Bácsik M 43.79, 2. Bakó D 42.08, 3.
Tóth D 41.27. 4x100 m: 1. DGASE
47.6, 2. MóGAAC 48.5. 3. KGAAC. —
Atlétikai pontverseny a Földmívelésí 
Miniszter díjáért: 1, DGASE 65 pont, 2. 
MóGAAC 60 pont, S. KGAAG.

Vívás, Csapat: 1. DGASE 2 gy.. X
KGAAC 1 gy., 3. MóGAAC. — Egyéni: 
1 . . Orbázi KGAAC & gy„ 2. Papay 
DGASE .6 gy., 3. Eekény DGASE 5 g'y.

Tenisz, Csapat: 1. MóGAAC 2. gy., 2.
KGAAC 1 gy., 3. DGASE. — Egyéni; L 
Tamáskovies MóGAAC, 2. Raskó Mó
GAAC, 3. Farkas KGAAC. — Páros: 1.
Nagy—Tamáskovies MóGAAC, 2. Raskó 
Surábyi MóGAAC, 3. Farkas—Szerbiül 
KGAAC.

összesített pontversenyben: 1. Mó-
GACC 69.5 pont, 2. DGASE 60 pont, S. 
KGAAC 50.5 pont.

F Ő ISK O L A
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

1940. évi május hő 13-án a nagytétényi 
katonai lőtéren tartotta hadipuska és 
hadipisztoiyversenyét. Az .ezen és a ko
rábbi kisöbű eredmények alpján megál
lapították a tudományegyetemi legjobb- 
lövész eredményeit is. Részletes eredmé
nyek a következők: Hadipuska egyéni
bajnok: Gárdái István 191 kör, 2. Rátay 
184, 3. Gaidénccker 177. — Csapatban: 1. 
Orvoskar, 2. Jogi kar, 3. Bölcsészkar. — 
Hadipisztoly egyéni bajnok: Grimm
Lóránt 94 kör. 2. Guelmiuö 93, 3. Gárdái 
S9. — Csapatban: 1. Orvoskar. 2. Jogi 
kar, 3- Bölcsészkar. — Legjobb tudo
mányegyetemi lövész elmét nyerte: Gár
dái István 1559 p „  2. Gfinim Lóránt 1523,
3. Börzsönyi ,L. 1533.

ÜJ. NEVEK
A „TORINÓI,, LABDARUGÓKERETBEN

A május 23-án Torinóban az olasz 
főiskolásokkal játszó . magyar diákválo
gatott csapat lassan kezd kialakulni. A 
pünkösdi főiskolai labdarúgóbajnokság 
tapasztalatai és a vidékről beérkezett 
jelentések alapján több játékost soro
zott be Fábián József kapitány a keret 
tagjai sorában. íg y  Kőműves (SVSE), 
Nagy (FTC), Szigeti (BEAC) és Kiss 
(PEAC) kapott helyet a keretben. Nem 
veszi számításba ellenben a sérült Dro- 
tárt (PEAC), a szabadsági nehézségekkel 
küzdő Pappot (SK Rúsj) és az elfog
laltságára hivatkozó kassai Pajtást sem. 
A kapitány az új kerettagok közül Kő
művest csak akkor viszi magával, ha 
Tóth szabadságát nem sikerül főiskolá
sainknak elintézniük.

FŐISKOLAI VERSENY
lesz ma délután fél 4 órakor a MAC- 
pályán a TFSC rendezéséber.', rengeteg 
nevezővel. Legtöbb versenyzővel a TFSC 
vonul fel, de a MAFC és a BEAC is sok 
atlétát nevezett. A TFSC gyűjti a munka- 
statisztikai pontokat!

AU TÓ

FARINA (ALFA ROMEO) KÜKCSÜCS- 
CSAL NYERTE A  TRIPOLIS NAGY.

DÍJAT
A. németek távollétiben a ma lefutott 

Tripolia Xagydíj az olasz A lfa Roaneo- 
vezetők háziversenye volt. Mindazonál
tal öldöklő küzde'mek adódlak a világ 
leggyorsabb országúti körversenyén, 
melyet Farina nyert meg. Az új Alfák 
képességeire jellemző, hogy Fari-na leg- 
srvovB-hb körének átírara 2111.4 km volt. 
tehát új csúcsot jelentett. Eredmény: 1. 
Farina (Alfa) J :5i:16.í mp, 206.2 km-es 
átlag, 2. Biondetii (Alfa) 1:54-.45.3 táp, 3. 
Trossi '(Altiá) 1:55:09.3 mp, 4. ViMor<s*»i 
.(Alfa), 5. Cort’éso (Alfa), 6, Pintaeudá 
(Alfa).

p i M u y
g tökéletes
t ö l t ő t o l l  

14 kar. ai anytoilal, ragyogó sziliek
ben, íökéleies modern szerkezet. 
T ö b b  é v e s  g a r a n c i a !  

Kspíiaiü minden papirkfirBsidésiun. ÁraP. 12.—-tói feljebb.
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Corso í
NN és társa

Ás: egyik ,,N” Kiéi, a nyagajomfe? vonult, de még .mindig . fiatal és éppen étiért, még mindig nyomozó detektív. A 
másik ,.N*’ Nóra rövidítése. Nóra a de
tektív felesége, ő az a bizonyos kanál, amely minden lében, benne van. A tár- 
Bixk pedig Ásta, az okos kutyus, akit 
ezúttal családi tragédia ér. Mindhárnlu- kát együtt is láttuk már s mért akkor 
Jól múlattunk a filmjükön, azért jöttek ;vissza újra.
. Nick. , azaz Wílliam Powcll a régi. 
Amint előző ilyen természetű filmjükben, 
a „Gyilkossággá! kezdődik1'-ben tetté, most is folyton iszik. Szünet alatt a 
büffében nagy keletje volt az italnak, 
niírt mindenkinek kiszáradt a torka., Powell iszik, de a döntő pillanatban 
mindenkinél józanabb. Myrna L,oy ez
úttal kevesebbet iszik, ő inkább enni akar. Éjfél után. Rántottét 1 Tetejébe a 
hétét; óta. nem aívó férjével akarja elkészíttetni a rántottét.
•-A fentiekből at derül, ki, hogy a film' 

.vígjáték. Holott bűnügyi film. Be ha 
akarom, _ akkor mégis vígjáték. Kgy 
Vidám jelenet, egy Izgalmas jelenet, 
«gy kacagtatás, egy idegborzongtatás. 
Közben pazar minden. Jók a többi sze
replők (Elissa Bandi és James Stewarí, 
két sztár, majdnem statisztái), jó a mese, jó a rendezés (W S. vaii Dyke), 
jó a megoldás. . .  A megoldásról jut 
eszünkbe, hogy újabban a bűnügyi fil
meket túlzsúfollak gengszterekkel, de irt, a végéh kiderül, hogy nem a geng
szterek gyilkolnak. Pedig három gyilkosság is van.

Jó' fiija. A nézők már, régén nyomoz* na-k ilyen, jó bűnügyi fiijai' után.

A MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz *= szombat. V “  vasárnap, n ■=* ’/», f = ti, h “  '/< 

Bemutató mozik
XTftIUM Margit-kőrút SS. T: ■ 158-034 
f5, ffl, no. Sz. t\: fí-kor is.' Kár volt 
.hazudni, tiiunn-r,•• trrnní.)
CASTXO Eskií-út 1. T.: 383-102. í’4, f8, Í8.

íJO-k-or Walt Disney új csodá.;. 
Cl,™- Vilmos cMszár-.út SB T: ltl-ljo. 
h4, h8, h8. Sz., V .: hlű-k-cr is. Wcckemi. 
{Walt Disney) stb.
G.ORM) Váei-ntea 9. Telefon- 1S3-81S. fi, f8. Í10. Sz. V.: ’.'4 or is. Mynxa Boy 
jynii.im Pox-H: NN éa .társr.
BÉCSI Teréz-körűt SS. T: 125-8S3. Ü. 8, 
'30. Sz. \ .: 4-kor tó. Kár volt hazudni. 
íDimne, Gráat.) 3-ik üét!
FGITUM Kossuth i ajos-u. IS. Ti 188-543. 
•e«. • fS. hírt, Sz. V.: ni-kor is. Hulló
csillagok, (főárét. Francén.! 3-ik hét! HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Eí-zsébet-körút 13. 
T.: 229-499. 10—2! -; f  folyt. Mngy.rm-Foxk 
-Kotro-ITi’n ér, rajzoshíradó. Walt. Disney- és KtiTúrírm.
OMNIA Kiilcsey-utea .3. T: ISO-123. 5. »8, 
flő. Hz. V.: 4. ti, 8, 10. Kacagó weckend. •(Wa.it Disney.)
IÍADIUS Nagymező-utca .22. T. ■ 132-098. 
i’P, liS, hlO. fiz. V.: í‘4-!;or is. Napóleon 
házassága1. ; P. Bianchiír.)
ROTÁL APOLLO Érzsébeí-körút 45. T: 
322002. ntí. SB. hlO. Sz V.: 4. 6. S, 10. 
•Késig szép a világ. (C. Colbcrt.)'BCALA. I créz-kri fi), la J14-411. ne. fS. 
h.!9. Sz. 'V.: 8-1-cr tó. Floridai kaland. Gary Cooper.) 2-ík hét!
■URÁNIA. Rákóezi-út 51. T.: 145-04#, S. ng. Í10. Sz. V.: r,8-1-cr :•. Kané/,le. (Jcnny. 
Jn-3'O.) 2-r.c b it ! V. (ize. 11: Cbci-Boky dr: A .tenger.

Utánjátszó mozllf
BROADWAY ICáro’y-kBrút 3, T: 144-232. 
14. re. vs. no. v.: ra-uor is. Ao-Jy 
Heardyfc elkapja a saereibin. Y. d. e. 11: 
A asiliíigcs lobogóért.
CÁRITÓL. tjaross tét Sí T-: 1S4-S.17
14. hí, SS. flO. V.: 11-kor és. fél 2-kor tó. 
Hzá'os íavcisz.
CORVIN "Püői-űi 40. T.:'" 188-988. f4, 16, f8, 
fitt 1'.: f2 -or tó. Az első' csók.
ELIT. Szent István-körút 16, T.t 114-562.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor. Trómisi mámor. 
Bül.ríYWOOU Bethlen-tér ii T. 142 455 
f4. ÍR, í"8. f 10. V.: 12-kor is. Az els” osók. 
V. ri. e. fii: Ui lesz reléd Andy HeardyT 
Kamara Dohány-utca 43 'ii 144-02?.
X 4. ii, 8. 10. A szereiéin be! zól. . 

LLOTD Hollár.-utca -7/a. T: 111-994. í, 8, S. 
19. V.: n-kor, i.3. Az ftkrő csók.

RAI.ACE Erzsébet-hörút 8. T : 221-222' 11

A  m egugrott éllo vas
Ú ja b b  je le n e t a  T o u r  d e  N B * rő I

ŐÖSflV-

-.7 Ŝ erul a Hv.n'gária újabb robbantási kísérlete, bár csak áss utolsó pillanatban tud átjutni a 
szombathelyi sorompón. Itt azonban állvahagyja a vasúti őrt. A balszerencse nem haayja békyben sze
gény Hungáriát, kiszakad az egyik ssingója, de hamar cserél. Tovább folyik az üldözés, taposnak a pont-

1 / Jó, ík (I í \ 17 D 7 7l Z) 14 A o Tlű f A /tn r.,! 7eí n — 7 „4- 7. n.ÁuI. -í 4/7,felhölovagok. újpesti emelkedőnél heves befogási kísérletek, várhatók.

Fiatal ©műtér
ü©m vén ember I

Fiatalítás az egész ¥©paIon
Felmerült az MLSz-ben az az őt-' belső hármasunkat 

let, hogy a harmincéves játékos _ Es aa ötlet aztán 
már nem olyan fiatal, mint a húsz- ’ 
éves. Ezzel Kapcsolatban

íelraevüít
az az , ötlet1 tó, hogy néni lehetne-e a

megfiatalítani.

elmerült.
A megfiatalitási folyamatot azon

ban már nem lehetett feltartóztatni. 
A kölykök korhatárát leszállították

hat évre, a 12—13 éves
aggastyánkölykökböl

elég volt tehát. Húszéves korban 
mindenki köteles visszavonulni. Hu
szonöt éven felüliek már csak dísz
elnökök lehetnek. Lapzártáig a kö
vetkező intézkedéseket adták ki:

A  partjelzők
hátulzászlós

nadrágban működnek, külön zászló 
tehát fölösleges.

A. játékvezetők nemcsak sípot, 
hanem

csörgőt
is használhatnak.

A fegyelmi bizottság részére nád
pálcát kell beszerezni és p. terem 
sarkába

kukoricát
szórni.

Mufti elképzelése: 
az az idő, amikor az MLSa 

ülésére külön elnökségi da
dák fogják betolni az elnökség tag
jait az ülésre s a gyerehsíráe csak 
az elnöki csengő hangjára szűnik 
majd némileg.

De középcsaiár... az akkor is 
Toldi Géza lesz!)

Heti p ro b lém a:
— Ha a pálya ssá&ths méter hős. 

szú, hetven méter széles j hány 
éves a belső hármas ?

Aki A’t mond,
m o n d jo n  8 - t  i s . . ,

(Válogatási k u lfsn ,. titok)
Szereplők: ». két kapitány.

Ginzery: Ki középcsatár jelölted 21
Fábián: Hogy is mondjam... elöbíí 

monda meg te a tied!
Ginzery: Az enyém? (kajánulfa 

Jenőit.
Fábián (elsáppad): Igen?... Hm.«s 

Ennek nagyon örülök, mért én Jé* 
nőíire nem is számítottam.

Ginzery (zavartan): Nem? 
jegyzem, én is csak úgy felvetettető 
a tippet. Nem akarom játszatni Jó-* 
nöfit.

Fábián: Akkor most már elárul-* 
hatom, hogy Jenöfi lesz a közép-* 
csatárom.

Ginzery (lecsap): Most megfog
talak: Szükségem van Jenöftre.

Fábián: Az előbb azt mpndtafis
hogy xiem akarod játszatni!

Ginzery: Persze, hogy nem1. Tar-' 
talék lesz. Hehehe! (dörzsöli a ke
zét).

Fábián (elszántan): Remélem, a.
kapusomat nem akarod elvenni tő
lem.

Ginzery: De igen! Akit te be
állítasz, az fog nálam védeni. Nos,, 
ki a kapusod?

Fábián: Te! Téged vettelek szá-> 
mításba a kapuban.

Ginzery (magábaroskad): Beállí-i 
tanám magamat, ha a Gidó nem 
követelné a fiatalokat.

(Nincs vége. ’ A válogatás tovább 
folyik.)

-se*«4

K é te ly  K a ssá n
(Két részben)

1.
Kassa—Taxi 5:0

Kétkedő kassai: Biztos ez aü
eredmény? Nem tudom elhinni, 
hogy a Kassa ilyen jó eredményt 
ért el. Biztos, hogy ez az eted~ 
mény? Nem fordítva?

Kassa-—Törekvés 0:0 
Kétkedő kassai: . Nem tudom el

hinni. Pompás eredmény! De biz
tos ez? Nem fordítva?...

Vcce-sig, ,

2, 1 6. 8, 10. Erdélyi, kastély. 2-ik héti 
PATKiA NépszínháZ-ii. 13 T-: 145513
4. S. 3, 10. V.: 2-kor tó. A kis csitf'i. 
SAVÓT, Cllői-út 4. T : 146040. fi, ÍS. f8, no. V .: f2-kor is. A kis csűri. 
SOÍPLON Horthy M ik lós it 62. T : 288-999. 
ti.' IC. fR. no. v .: tó-kor is. Kőbőrt Koch. 
a iiíítá! lo'íryíízőjci
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T: 140-S40. 11, "2, 
4. - S,‘ 8, 1,9. Egyetlen éjszaka. 3-ik bét!

Xovábbjáttóő tnozlk
AhkoTÁ.S G-lmhös-a. II. T.: 855874. n4, 1)6, n8, nlO. V.: oí-kor is. Semmelweis. 
V. d. e. 11: A^ur-expresg.
BSJDVAIiOSI Irányi-utca 21. T: 884-663. 
4. ü. S. ló V.i.2, 3, i. 5. 6, V. 8, 9. 10- 
Pénz beszél.
DUDÁI APOLLO Széha-tér- T - 851800-
0 .  1.7, 9. V.: f2 ,, /4, fjí, fS. flO., Texas.
1. rész. Áz .'álárcóé lovas.- V. d. e. Ili: A . csúnya lány.
F.LDORADO. Xépsz/nkáz-á. 31. Ti: 133 171. 
5j, 18. flű. V.: 2, 4, 5, 8, 10. Sreróhni 
vihar.
HOMÉiROS. 'H erm ináit 7. T.: 290178.
»i5. ?, nlO. V.:-f2-tőh A tenger ördögei. 1FÖLT , Csáky-u. 65. . T.: 292628. U, 13. 

ig. no. V.: '2-kor is. Pénz beszél. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T: 
134-644.< U. fS; ÍS, fm. V.: tó-kor Hf 
Périzlieszél. V. d. e; Í10, "Í12: I’apucshős. 

•OhVMPA Eríséhef-kff 26. I'.: 4215SS. il
2. 4, S, S, 10. Koch ííobrrt, a haiái 1-i- 
dT~‘iöje.
OTTHOK Beniczky-utca S. T: 140-Í-Í7. nh, 
r.6, n8, nl8. -V.: n2-kor is. T;exas. I. ’ (Az 
Álarcos lovas.), V. d. e. 10, fi” : Pajzán 
éjíw .ks.
PHÖKIX 'Ttikóczl-űt'68. T : 144-454. 11. 1.
S 5. bS, fii).1 Téxaa. I. rész. Az álarcos 
lovas.
EIAL.TO ’RáÉfiozl-Űt 70. T. • 129-4E7 13
1- 3, 5. nS, nlO. Sz. V.: 10, 12, 2, 4,
«, 8, 10. Pénz beszél.

ö n é  az e l s ő  d o b á s i
f t  v a g y

Válogató

NEMZETI SPORT
btzglglenlk szerda éa szombat kivételé- 

.indeo nap. Szerkeszíösé« és kiadó 
e! Sp. V ili., Rökk Szilárd' ntca 4

1Q*f̂ 40Q Án 19V JjQvéí•
vei mii
h iv a t * !___ ____ _ ____  ____ I,
— ■ Telefon 182—499 és 1S3-977, 
cír.): Bodapest 12, Postaiból- 42.

FSazerkasstS: Dr. Vadas Gyalu. — Fe 
íiiös  szerkesztő; Hoppé László, — Fele- 

.16* kiadó: Knltsár István.
EJőíisetísi díj: Belföldre egy hóra F 

2iű. sjesTóöévre 6.—, külicláre S. — (Amerikába M_).
aftrwMtoti a Stóáim Sí. iSrtargégé- g»4te> Stelelfií: öydrj .A‘*e!a» iggssotfr,

u y

I ábiáat Csajt tó ae lőjje nekem a íeĝ ehh- í»»báíisiat.

Zöld Ferenc: Rettenetes! Hiába, 
nem megy!

Lila Leó: Balszerencse.
Zöld Ferenc: Pedig hogy bíztam!
Lila Leó: Ez a futball!
Zöld Ferenc: Nagyon, do nagyon 

lesújt.
Lila Ded: Egy góllal kikapni!

Szörnyű!
Zöld Ferenc: Ha legalább döntet

len lett volna.
Lila Leó: Borzalmas!
Zöld Ferenc: Iszonyatos!
(Gyengébbek kedvéért: a Hungá

ria—Haladás mérkőzésről van szó...)

B alszeren cse
í Nem kell leszólni az öreg já

tékosokat. Nekem van égy öreg 
hátvédem, de bizonyos dolgokban 
még .mindig túltesz a fiatalokon,

— Milyen például?
— Olyan szcleburdi, mini egy kö- 

lyökjátékos.

E lk e se re d é s
Egy újpesti szurkoló mondja:.
— Hát ilyen .rossz csapattal, mint 

a Haladás, nem is nyerhetünk baj-, 
nokságot!

■Gázsi I
—  J ólfizetett színm űvész lehet ez  

a Bíró Sándor!
__ ? f.’.t
— Barátom, kétszáz pengő egy 

mondatért!

r t i s

Érdeklődő: 1. Az illető 24 éves.
2. Már régen visszavonult.

Teniszező: Fogalmunk sincs,
hogy a magyar csapat miért nem 
tudott 3:2 után egyenlíteni. Helye
sen tudja, Szentpéterinik nincs tê  
nyerese, pofozni is csak fonákkal 
tud.

Xsengellér. Jobbat; kérünk;.


