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A hősök
emlékének

áldoz a magyar sport, amikor a mai 
labdarugóbajnoki mérkőzések első 
félidejének 20. perce táján pillana
tokra szünetelteti a játékot a játék
vezető. Gondoljunk kegyelettel azok
ra, akik életüket áldozták a világ
háború csataterein a magyar jövőért!

D ontott az Újpest s
Fekete a balhátvéd 
és Kocsis a balszélső!

Szombaton délben még egy meg
beszélést tartott az újpesti vezérkar 
a rangadó-összeállítás kérdésében. 
Két .ponton kellett döntenie; Fekete, 
vagy Joós legyen-e a balhátvéd és 
Kocsis, vagy Tóth 111 legyen-e a bal
szélső.

A  döntés:
Fekete és Kocsis került be a csa

patba a négy játékos közül.
Indokolás:
1. Fekete mellett tisztán megérzé

sünk alapján döntöttünk, mert Joós 
és Fekete között jóformán nincs kü
lönbség. Az egyik tátin jobb takti
kus és technikásabb, a másik viszont

erőteljesebb, A két játékos eddig is 
felváltva szerepelt mérkőzéseinken, 
most éppen Fekete a soros.

2. Tóth Matyi tehetsége és jó for
mája vitán felül áll. Tudjuk, hogy 
milyen kitünően játszott Bukarest
ben is, Temesvárott Is. Kocsis vi
szont olyan jól játszott csütörtökön 
és a csütörtöki összeállításban olyan 
jól ment a csatársorunknak, hogy 
ezt a sort éppen a Hungária ellen 
nem volna okos dolog megbolygatni. 
Érzésünk szerint a két játékos kö
zül Kocsis a fitebb, hiszen Tóth egy 
kicsit még bizonyára a lábában érzi 
a hosszú utazást.

.
KERÉKPÁR

flfla: Budapest repülő, 1 0 0 0  m éteres 
időfutam és 4 0 0 0  m éteres csapat- 
bajnoksága jut dűlőre a M illenárison

Szombaton 'délután vagy liáromazúsz 
néző szegélyezte a Mü-luxiárié Ixrtontek- 
nőjét. A csikágói srác hadsereg és a ki 
éhezett amatőr szakértő tábor kocfványra 
kiült szemmel élvezi a repülők reg nem 
látott munkáját.

Ma. vasárnap kezdődik az idény. És a 
küzdők mindjárt hatalmas feladat meg 
oldására, vállal,koznak: Budapest repülő- 
bajnokságaiért szállnak küzdelembe. A 
tavaszi esőzések késleltették a formák 
kibontakozását s most aztán viharzó siet
séggel pótolják A fiúk azt, amit hibá- 

. dúkon kívül elmulasztottak.
A pénteki előfutárnok máris ízelítőt 

adtak az idény eleji formák kialakulásá
ról. Budapest 1000 méteres időfutambaj- 
nófaságának föcsélyesc Éles 1:16-os köze
pes idővel, pontosan égy másodperccel 
^árnyalta túl a második helyen végzett 
No tás t, a t?n*alyi válogatott időfutamok 
hősét, aki a német és olasz ágyúkat is 
rnagamögött hagyta. Nótást, nem lepte 
meg ez az eredmény. Azt mondja:

— A Budapest—Becs—-Budapest ver
senyben buktam s ez alkalommal csú
nyán összevertem a medencecsontomat, — 
melyen még most is sebek éktelenked
nek. Mindent cl fogok követni* hogy 
visszavágjak Élesnek, — do nem hiszem, 
hogy l:16.5-nél többet tudjak.

Jól futott Karak is, — bár ő is tele 
van panasszal.

— Nincs idom edzésre, a napi munka 
annyira leköt, hogy úgyszólván ellopom 
az időt, amikor kivonulok a betonra, 
vagy az országúira.

Nagy meglepetés Papp jó  — t:17.i-es 
teljesítménye. Nagy, az ötödik helyezett 
3:18-at tudott. — neki sokkal jobb ered
ményt kell még elérni a. Sásdy, Pelvássy 
és Rajéi a következő a rangsorban, ök 
be is kerülnek a mai, vasárnapi 1000 
méteres bajnoki döntőbe. Kiesett a dön
tőből többele között Erőss és Lísr.kay. 
Ezek edriésszegénységüknek köszönhetik 
kudarcukat.

Nagy érdeklődés előzi meg a repiilő- 
tiajnoksági küzdelmet. A papírforma sze
rint Ut is Éles látszik pillanatnyilag a 
leggyorsabbnak. Bár a szakértők Mor- 
vayra esküsznek és nagy betörést vár
nak az FTC-böl viharos . gyorsasággá] 
kilépő és ma valószínűleg már az MKSz 
színeiben rajthozálló Ladányitól. De itt 
van 3 feltámadt Pelvássy is, akinek rc- 
Pülöerényeit Lorenz igen nagyratartja, 
a szeszélyes Liazkay és Nagy Béla. — 
aki igen sokat és igen okosan edzett, — 
és: a fiatalok. Nótás, Karaki, Krőss is 
meglepetést okozhatnak: nincs zsinór
mérték pillanatnyilag a formák össze
hasonlítására és ezért nem is lehet az 
esélyeseket pontosan körülhatárolni.

Ma kerül sor Budapest 4000 méteres 
egyesületi üldözd csapatbajnokságára is. 
Ennek mezőnyében a péntekesti előfuta
mok után a WMTK, az FTC. a Törek
vés és a BSzKBT-csapatok mérkőznek a 
döntésig.
_ A hukósieakos torna 3x15 kra-es távon 
állítja egymással szembe a küzdőket. Az 
idénynyltó tornán feltétlenül nyeregbe- 
száll a máris jó  formában lévő Szeke
res. Legerősebb ellenfelének a szépén 
fejlődő Kárász Ígérkezik.

A mai idénynyitó verseny egyébként

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyős teltételek 
mellett késeit
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pontosan négy órakor kezdődik a Mille
nárison. A műsorban még a 2000 méteres 
kétüléses gépek versenye és a szokásos 
kezdő és haladó számok szerepelnek.

.... . ""

Ma este 7 órakor 
indul az úszó idény: 

űjlonc verseny
A kedvezőtlen időjárás ugyancsak 

megkeserítette ebben- az ' esztendőben az 
úszók életét. Ki gondolta volna, hogy csak május utolsó vasárnapján tesz először olyan idő,, hogy nyugodtan lehet a nyitott medencében versenyt rendezni? A múlt vasárnapra kitűzött, újoncver- 
senyt mára. kellett halasztani, mert egv 
héttel ezelőtt még kellemetlen, hideg 
időjárás járt felénk. De mintha ínost 
már jutalmat akarna adni az ég a 
hosszú várakozásért.: a hét végére nyári 
meleg lett úrrá a fővárosban és ha csak valami váratlan zápor közbe nem jön, 
pompás idő lesz a ma esti úszóverse, 
nyen.

Hogy a medencében is remek idők 
lesznek-e, arra nagyon néhéz felelni. A téli uszodazavarok alaposan megbolygat
ták az évad előkészületeit. Az élgárda 
tagjai ugyan, néhány heti szorgalmak munkával pótolni tudták a mulasztot
takat, de hogy az utánpótlásnak, a jövő úszónemzedéknek ez mennyire sikerült, 
azt csak ma este fogjuk meglátni. Az 
egyesületek nevelömunkáját az elmúlt 
tél nagyon próbára tette. Bizonyára ez 
az oka annak, hogy aránylag kevés 
résztvevője less a ma esti versenynek. A nagyegyestiletek, különösen a MAG 
nagyon kevés újonccal szerepel a mai 
évadnyitó versenyen.

Hét versenyszámban ' állanak rajthoz 
az újoncok. A férfiak . 50 m gyorsúszá
sára 27 induló jelentkezett. Az egyesü
letek élén az UTE, S2UE és WMTK 
szerepel 5—5 versenyzőjével. 50 m mell
úszásban 17-en indulnak, a SzUE 4. az 
FTC 3 úszót szerepeltet. 50 m háton a 
13 induló között 4-en versenyeznek a 
SzUE színeiben.

A hölgyek 50 m gyorsúszásában. 15-en 
neveztek. Az FTc 5, a MAFC 4 versenyzőt indít. 50 m mellen a 17 induló 
között 6 MUE- és 3 FTC-verseny ző, van. 
Az 50 m hátúszás 11 indulójából 5-en 
az FTC-t képviselik.

A 200 méteres férfigyorsúszásban 13 
induló nevezése futott be. Az egyesüle
tek közül a WMTK indítja , a legtöbb 
újoncot, hetet.

A SzUE és a WMTK versenyzői in
dulnak tehát a legnagyobb számban. A 
vidéket még az egriek képviselik. Kü
lönösen örvendetes esemény a szegediek 
nagyszámú nevezése. Ez arra enged 
következtetni, hogy Szegeden az úszó- 
sport új lendületet kapott és a SzUE 
versenyzői ebben az idényben fokozott 
mértékben fognak résztvenni a verse
nyeken.

Az ujoncszámokon kívül tömegváltók 
teszik változatossá a műsort. 15x50 m 
gyorsváltótan hat egyesület indul: 
MAC. UTE, FTC, BEAC, MUE, MTE. 
15x50 m mellen csak a három nagyegyc- 
sUtét, a MAC. UTE, FTC Indít csapa
tot. 10x50 méteres háton is a három 
riagyegyesület, továbbá a SzUE és a 
MUE vesz részt A 12x50 m hölgy ve
gyesváltóban az FTC két csaData. a 
MUE és az NSC veszi fel a küzdelmet 
az első helyért. A tömegváltókra vonat
kozólag nehéz jóslásokba bocsátkoznunk. 
Mienden évben akad egy-két meglepetés. 
A kevesebb klasszisversenyzőt szerepel
tető egyesület is győzhet, ha a kiegé
szítő emberei jók. Talán csak a hölgy
váltó első helye nőm vitás: az FTC
csapatától nehéz lesz elvenni a győ
zelmet

A verseny este 7 órakor 1 kezdődik a 
szigeti nyitott uszodában. Belépődíj
utasa,. _ _  , _______ ,__  ,...___

Ki fog nevetni
a rangadó végén?

Az Újpest? A Hungária? Avagy tán a Ferencváros?
Óriási küzdelem várható Újpesten a bajnoki címért 
A  többi mérkőzés az NB-ért:
Ferencváros—Törekvés, Gamma—Taxi,Szolnok—Kispest, Szeged— 
Bocskai, Haladás—Elektromos
Teljes forduló az N3B-ben és az amatőrfronton

Mindig ünnepnapot jelent a labda
rúgásban, amikor két nagycsapatunk 
kerül szembe egymással, az ünnep
nap fényét és jelentőségét azonban 
sokszorosan emeli az a körülmény, 
amikor két bajnokjelölt a hajrában 
csap össze, hogy eldöntse: kié legyen 
egy esztendőre a „magyar bajnok“  
büszke címe. Ilyen ünnepe a magyar 
labdarúgásnak a mai nap, amikor 
az Újpest és a Hungária, a bajnoki 
rangsor második és első helyezettje, 
a bajnokság legjogosabb két jelöltje 
áll ki egymás ellen a porondra. Még 
jobban aláfesti a rangadó nagyszerű
ségét az, hogy a két jelölt mögött 
ott leselkedik a harmadik, a Ferenc
város. A zöld-fehér esélylesö — ha a 
sors, a labdarúgás szeszélye is úgy 
akarja ■—- a hajrában kiszökhetik a 
bolyból és az élre állhat. Az Újpest 
és a Hungária nagy viadalát, tehát 
nemcsak a két csapat tábora kíséri 
feszült érdeklődéssel. A Ferencváros 
hatalmas szurkológárdája éppen 
olyan kíváncsian várja u rangadó 
eredményét, mini: a lilák és a kék- 
fehérek. Nagy kérdés, hogy M nevet 
utoljára. Névethet az Újpest,, nevet
het a Hungária, de nevethet a har
madik, a Ferencváros is.

A rangadó árnyékában sem törpül 
el á többi mérkőzés. A Ferencváros
nak győznie kell a Törekvés ellen, 
ha'versenyben akar maradni. A Kis
pest (a Szolnokkal) és a Szeged (a 
Bocskaival) a negyedik helyért vias
kodik.’ Mind a Kispestnek, mind a 
Szegednek egyforma esélye van az 
előkelő negyedik helyre. Minden kü
lönösebb tét nélkül is érdekes a 
Gamma—-Taxi és a r Haladás—-Elek
tromos mérkőzés is.

A.z NBB-ben és az amatőrök front
ján is teljes erővel folyik ma délután 
a küzdelem.

Az NB állása:
1. Hungária 24 16 4 4 61:28 36
2. Újpest 24 15 6 3 57:31 36
3. Ferencv. 24 17 1 6 64:30 35
4. Kispest 24 14 3 7. 60:40 31
5. Szeged 24 13 5 6 51:39 31
6. Törekvés 25 11 6 8 37:35 28
7. Elektromos 24 11 5 8 44:42 37
8. Gamma 24 10 4 10 43:46 24
9. Bocskai 24 9 3 12 32:58 21

10. Haladás 24 9 2 13 42:53 20
11. Szolnok • 24 8 4 12 32:42 20
12. Taxi 24 5 4 15 34:64 14
13. Kassa 25 5 3 17 27:76 13
14.

* Nemzeti*
Törölve.

26 2 0 24 15:24 4

Jobb csatársora  
és fed ezefscra  révén  

az ú jp est az esé lyeseb b
őszi eredmény: 4:2 a Hungária 

javára.
A rangadó eredményét most sem 

könnyebb megjósolni, mint máskor, 
hiszen a rangadók rendesen meg 
szokták csúfolni a papírformát, az 
erőviszonyokat és általában azokat 
a mozzanatokat, amelyek egyik vagy 
másik csapat esélyes volta mellett 
szóinak. Ha azonban figyelmen kívül 
hagyjuk azokat a szinte megmérhe
tetlen mozzanatokat, amelyek a 
rangadókat a kevésbé esélyes javára 
szokták eldönteni, akkor a követke
zőket mondhatjuk:

Az Újpest jelen pillanatban több

felsze
relésekFUTBALL
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eséllyel rendelkezik, mint ellenfele.
A lilák támadósora ma körülbelül 

a legjobb az NB-ben. Minden megvan 
benne, amit csatársortól kívánni le
het. Van benne ötlet, technika, len
dület, gólratörés. Zsengellér jelenti 
az észt és az ötletességet, Vincze a 
szorgalmas építő, aki nem restel az 
ellenfél lG-osára hátramenni a lab
dáért, Kállai ugyanazon erényekkel 
rendelkezik, mint Vincze és van szive 
rá is szúrni a labdát, végül ott van 
a két gyors, harcos és gólratörö 
szélső, akit, ha csak kicsit is szaba
don hagynak, már veszélyben van 
az ellenfél kapuja.

A Hungária támadósora igen gyen
gén vizsgázott legutóbbi bajnoki 
meccsén. Ez nem volt véletlen, hiszen 
az előző meccseken Is körülbelül 
ugyanígy játszottak a kék-fehér tá
madók, csak több szerencsével. Puha, 
lendületet és keménységet nélkülöző 
csatársor ma már valóban csupán a 
szerencse segítségével döntheti el a 
mérkőzést a csapata javára. A rang
adóra átalakították a Hungária ötös
fogatát, kérdés azotíban, hogy „egy 
Dudás csinál-e t a v a s z t Noha Dudás 
kétségtelenül jól lő, a játékmodora 
nem sokban különbözik a kimaradt 
Mutterétől. A.z sem biztos, hogy 
Titkos a balszélen és Béki a jobb
szélen lényegesen javított-e ezen a 
soron.

A két fedezetsor közül az Újpesté 
a jobbik — éspedig a szélsöfedezetek 
révén. A védelemben a Hungária na- 
gyobb klasszisokkal rendelkezik 
ugyan, de a klasszis önmagában 
még nem elegendő. Sőt! Ha az úgy
nevezett klasszisjátékos azt hiszi 
magáról, hogy neki megalázó dolog 
emberre ráállni, hiszen ö klasszis
játékos, akkor egyenesen veszedel
mes és ártalmas ez a minőség a csa
pat szempontjából.

Az előzetes mérlegelés tehát az 
Újpestet mutatja súlyosabbnak. Csu
pán a következő kérdések merülhet
nek fel: »

1. Vájjon nem követ-e el az Újpest 
olyan durva szervi hibát, mint ta
valy az l:6-nál, amikor Szűcs össze
vissza szaladgált és Kardos úgy 
grasszálhatott, ahogyan akart, de a 
két kék-fehér szélsőt sem nagyon 
zavarták a kapurahúzásban?

2. Vájjon a lilák védelme nem 
fog-e megint gátlásokkal küszködni, 
amikor a kék-fehér támadókat látja 
maga felé rohamozni?

Az első kérdésre nagyjából ezt fe
lelhetjük: az Újpest nem játszik
nyílt sisakkel s valószínű, hogy a ve
szélyes Hungária-csatárok — kardos, 
Titkos, Vidor — nem lesznek kellő 
őrizet nélkül. Ha nem vigyáznak

Millenáris Sporttelep

Vasárnap, 26-án , d n 4  órakor
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bukósisakos mérkőzés
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rájuk, akkor bizony újabb 6:l-es ve
reség i« érheti az Újpestet.

A  második kérdésre a felelet: a 
lila védőknek a Hungáriával szemben 
tanúsított hagyományos gátlása szü- 
nöben van. Ez a gátlás egyébként is 
nem annyira Kardossal, mint inkább 
Cseh Matylval volt kapcsolatos. 
Csehvel kapcsolatban állították, 
hogy Futóék elvesztik a fejüket és 
ketten háromfelé szaladnak, ha 
Matyi megrázza a nadrágját. Cseh 
azóta már más vizeken hajózik, 
(tőle egy héttel később Kispesten 
reszkethetnek az újpestiek!), Kar
dos egymagában nem pistíthatja 
meg Futót és Feketét, különösen 
nem, ha Sziics rááll, amiként csü
törtökön tette ezt Kardossal a fiatal 
szolnoki Szűcs.

Természetesen — rangadóról lé
vén szó —  minden lehetséges. Lehet
séges, hogy a Hungária, miként már 
nem egyszer, összeszedi magát a 
rangadóra és rácáfol a benne ném 
bizókra. Rendes körülmények között 
azonban — Újpesten! — az Újpest
nek-ma mindkét pontot meg keH- sze- 
reznie.

Egy bizonyos: a közönség olyan 
küzdelmet láthat vasárnap, aminöt 
ritkán.

Jóslatunk: 2:1 az Újpest javára.

Ferencváros -  Törekvés
őszi eredmény: a Ferencváros

javára. " 1
Mindkét csapatnak a védelem és a fedezetsora az erőssége, a csatársor 

pedig a gyengéje. Csütörtökön a 
Ferencváros a IS. helyezettnek csákr egy gólt tudott rúgni, — azt is félig-meddig 
11-esből, a Törekvés pedig döntetlenül 
végzett a 12. helyezettel, szintén támadósora gyatra játéka miatt. Túl sok jót 
ma sem várhat egyik csapat sem a tá
madósorától. A jó — és rendszerben 
játszó — védőkkel szemben nehezen fognak boldogulni a csatárok. Mi a Ferenc
város győzelmét várjuk — több okból: 1. A mérkőzés az üllőí-úton lesz s ez 
komoly előnyt jelent a zöld-fehérek szá
mára. 2. A Ferencvárosban több a klasz- szisjátékos. 3. A Törekvés csatársorá
ban lámpással is nehezen lehet találni igazi lövőosatárt, a Ferencvároséban vi
szont mégis akad egy-kettő. Meglepetés a tartalékos Törekvéstől nemigen vár
ható. Ez csak akkor követkézhetnék be, 
ha a Ferencváros feladná jól bevált 
taktikai alakzatát, vagy pedig Könnyel- műsködnék. Tekintettel a Törekvés elég 
jő védelmére, nagy gólarányú győzel
met aligha fog aratni a Ferencváros.

Jóslatunk: 2:0 a Ferencváros javára.

G am m a-T ax i
Őszi eredmény: 3:0 a Taxi javára.
Egy bizonyos: az őszi eredményt nem 

fogja megismételni a Taxi, bár nincs is olya* rossz formában, amint azt egy 
már kiesett csapattól várni lehetne. A

UTE-páiya flipen, Mgpn-iii

Május 2 6 - in , vasárnap 
délután fél 6 órakor

NB rangadó mérkőzés 

előtte fél 4  órakor

UTE—FTC
Nemzeti Bajnoki B-mérkőzés



KOS Vasárnap, 1940 május 26.

ITT A HAJBA!

„ I C P “ p é i F á z g £ g X V i .
Beérkezési határidő 
VI. 1. déli 12 óra.

Kassa,—Szeged (0;3) .........
Tasi—Ferencv. (4:3)...,
Kispest—Újpest (2:2) ........
Hungária—Gamma (2:2)
Bocskai—Haladás (0:8)..
Elektr.—Szolnok (0:2) .. 
DiMÁVAG—SalBTC V. e. (1:3)..........
DiMÁVAG—SalBTC I. f. (1:2) ............
Pctverseny: A pontversenyben csak mérkőzés elmaradása esetén kerül számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
WMFC—MÁVAG (2:1)..........:....
Tatabánya—Dorog (0:3).........
Tokod—Uampart (3:3) ..........
(Zárójelben a legutóbbi eredmények)

A beküldő aláveti magát a feltételeknek. Minden szelvényhez ép és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint ötnél több szelvényt küld, az tegyen ide keresztet vagy 
csillagot:

Gamma azonban annyira megerősödött 
és annyira feljavult, hogy méltó ellen
fele lett nagycsapatainknak is. Ha akad 
is a Gammában egy-két gyenge pont 
r—. főleg a közvetlen védelmében és tá- 
madósorában —. egészben véve a Gam
ma remek együttes. A Taxinak egyetlen csapatrésze sem hasonlítható a Gammáé
hoz. Hacsak a Gamma nem száll túlsá
gosan elbizakodottan a küzdelembe, ak
kor simán nyeri a mérkőzést. Esetleg 
tekintélyes gőlaránnyal . . .

Jóslatunk: 3:1 a Gamma javára.

Szolnok—Kispest
őszi eredmény: 4:2 a Kispest javára.
Mindkét csapat meglepetést csinált 

csütörtökön: a Szolnok pontot vett el a 
Hungáriától. a Kispest pedig féltucat gólt lőtt a Haladásnak. Úgy látszik: 
feltámadt a kispesti csatársor, mivel 
megtalálták Cseh igazi helyét. A Kin
cses—Cseh jobbszárny kétségtelenül so
kat ígérő még a válogatott szempontjá
ból ia. A Szolnok elsősorban lelkes és 
elszánt védekezésének köszönheti győze
lemnek is beillő csütörtöki döntetlenjét, 
kérdés azonban, hogy a gólratörő kispesti támadósorral szemben is tud-e bol
dogulni ilyen eszközökkel, őszintén szólva — nem hisszük. Ez csak a puha, 
tologatós kék-fehér csatársorral szemben 
vezethetett sikerre. A Szolnok csak ak
kor ?*/erezhetne pontot, ezen a mérkőzé 
gén, ha a Kispest túlságosan elbízako 
dott lenne és ha Kollátli megtalálná 
góllövő cipőjét. Egyikre sem lehet ko
molyan számítani és így

jóslatunk: 4:2 a Kispest javára.

S z e g e d — B o c s k a i
őszi eredmény: 2:0 a Szeged javára.
A Szeged a hajrára igen belejött. Ezt bizonyítja többek között az Elektromos 

felett aratott győzelme is. A Szeged erőssége — miként hajdanában is volt a védelme és a fedezetsora. Csupán a 
támadósorába kellene egy-két jó erő és akkor magasabbröptű álmokat is szövö
gethetnének a szegediek. A két csapat 
közül kétségtelenül a Szeged a jobbik 
A Bocskai jó tavaszi kezdés után erő
sen visszaesett. Még akkor sem jósolhat 
ránk sikert a Bocskainak, ha a mér
kőzés Debrecenben lenne. hiszen 
Bocskai Debrecenben biztosan kapott ki 
az Elektromostól, a Szeged viszont Budapesten is le tudná győzni a villamoa 
csapatot. Szegeden símán kell győznie a 
negyedik helyre pályázó szegedi gárdának.

Jóslatunk: 3:0 a Szeged javára.
1

I e t o v á l n í  k d !

avagy

He n e  a  r i u n g á r l a  j á t é k  o s o l c a t

V é g r e  í J e q e n te g e  n

Zöld Ferenc bement a kávéházba s le
ült a szokott asztalhoz:

Zöld Ferenc; Jónapot Lila úr.
Kék Hugó: Bocsánat, én Kék vagyok.
Zöld Ferenc: Ah, úgy látszik színvak

lőttéin. Lila urat például most Kék úr
nak látom. De mindegy kérem.

Lila Leó: Mi az, hogy mindegy?
• Zöld Ferenc: Az kérem, hogy ön Lila 
Leó-e, vagy Kék Hugó-e. Legyenek az 
urak teljesen egyformák. Mindenben le
gyenek egyformák. Tőlem lőj jön az Új
pest. is nyolc gólt, meg a Hungária is 
nyolcat. Nekem ez nyolc...

EZ IS VALAMI
A Fradi-kávéházban arról folyt a szó, 

hogy most azután még a Fradi is baj
nok lehet.— No-no, jó lesz nem előre elköny
velni a Törekvés elleni lcét pontot.A népszerű csatár így szólt:

— Azért a Törekvést megverjük.— Igen . . . És Kassán a 11-esen kívül 
hány gólt lőttek?

— Egyet se. de viszont jól megijesz
tettük a kassai védelmet.

A HARMADIK LESZ 
A BAJNOK

Az egyik borúlátó zöld-fehér fezu’-koló
ezt mondta:

— Nem hiszem, hogy a Fradi nyeri a 
bajnokságot.

— Miért nem?
— Ivet bajnok között mindig a harma

dik nyeri.
— Milyen két bajnok köíött?
— A Kispest volt az őszi bajnok s 

most már biztos, hogy a Fradi lesz a 
tavaszi bajnok. Az igazi bajnok meg 
mindig egy harmadik csapat szokott 
lenni,

MIBEN BÍZIK A HUN
GÁRIA?

A Hungária szurkolói már egyenesen 
félnek, ha csapatukat pályaválasztással 
áldja meg a sors. — így beszélnek:

—* Itthon, kaptunk ki a Fraditól, a 
Bocskaitól, a Szegedtől és többek között 
itthon adtunk le pontot a Szolnoknak. 
Ezeket a csapatokat — a Szeged kivéte
lével — mind elvertük saját otthonuk
ban, Most az Újpest-mérkőzés előtt csak 
abban bízatok, hogy — nem a Hungária- 
úion játszunk.

b ír ó  é s  a z  Ál m a t 
l a n s á g

Biró Sanyi mondta pénteken:
— Annyira bántott a Szolnok elleni 

pontveszteség, hogy még hajnali négy 
órakor sem tudtam elaludni. De sebaj! 
Az Újpest ellen majd megmutatjuk. Fo
gadom, hétfőn hajnalban nyugodt ál
mom lesz...

A sarokból valaki rosszkedvűen így 
szólt:

— Miért? Gondolja, hogy annyit fog
nak kapni, hogy nem lesz már értelme 
bánkódni?...

A  KIRÁLY ÉS A DISZNÓ
Sebes Gusztinak mondták a csütörtöki 

mérkőzés után a munkahelyén:
— Irtó nagy szerencsétek volt a Szol

nok ellen, örülnétek kellett volna az 
egy gólos vereségnek és ehelyett kihúz
tátok döntetlenre. Nagy disznót fog
tatok .. .

Sebes nyugodtan így válaszolt:
— Tudod pajtás, úgy voltunk mi, mint 

az egyszeri kártyás ember. Királyt vár 
és — disznó jön . . .  De az Újpest ellen 
két disznó kellene!

ÚJPESTI FOGÁSZÁT
Az egyik kék-fehér játékos panaszko

dott tegnap a kék-fchérck törzstanyá- 
ján:

— Én nem tudom, más hogyan van, 
de én úgy megyek Újpestre, mintha a 
fogamat húznák ott ki...

Az egyik rosszmájú megnyugtatta:
— Ne féljl Ott „tömni” fognak...

A  JÁTÉK ÉS A KARTYA
Az újpestieknek nagy gondot okozott 

a vasárnapi összeállítás. Van három 
nagyformában lévő szélsőjük és nem 
tudják, hogy közülük melyik kettőt sze
repeltessék. Diki, a főszurkoló megol
dotta a problémát.

— Azt mondják, hogy akinek kártyá
ban szerencséje van, annak nem szokott 
menni a játék. Ki kell próbálni a. kár
tyázást. Ha valamelyik sokat nj-er, az 
nem játszik vasárnap.

Nem volt szerencséje Dikin-ek. Tóth 
Matyi nem kártyázott, Adám és Kocsis 
pedig annyit vesztett, hogy ettől ugyan 
sohasem dől el a probléma.

SZÁMOLÁS ÉS AZ ÚJ
PESTI VÉDELEM

Az újpesti csatárok nagyon elégedetlen 
nek voltak a védelmük csütörtöki működésével.

— Ha mi nyolc gólt rúgunk — mondta 
Kocsis —, akkor ott hátul biztosan bevesznek hetet.

— Még szerencsénk, hogy tudnak számolni, — toldotta meg Zsengellér. — 
Képzeld el, mi lenne, ha a Hungária 
elleti elszámolnák magukat.

A POTYAJEGYES
Nagy „gőzben’* találtuk szombaton 

délután az újpesti igazgatót. A 30I1 jegy- igénylővei kellett megbirkóznia.
— Igazgató úr kérem — állított be 

egy magát újpestinek valló illető —, 
a régi barátságunk kedvéért adjon nekem egy jegyet.

— De uram, — felelte az igazgató. — 
Én nem is ismerem magát. Ezelőtt so
hasem láttam.

Haladás -  Elektrom os
' őszi eredmény: S:1 az Elektromos 

javára.
Ha a HaladSa legjobb összeállításában 

SÍI hatna ki az Elektromos ellen, akkor talán volna esélye a pontszerzésre. A 
szombathelyi csapat védelme azonban 
igen tartalékos s a tartalékok tudásban 
bem érnek fel a régi emberekhez, amint 
ezt a Kispesttől elszenvedett nagy ve
reség ékesen bizonyítja. Az Elektromos 
nem valami remek, de még mai állapo
tában is jobb. együttesnek látszik a Ha
ladásnál. Hacsak valami váratlan dolog nem jön közbe, akkor Szombathelyről 
mindkét pontot haza fogja hozni a Jatorcautcaí gárda.

Jóslatunk: 2:L az Elektromos javára.
I

Bí z  NBB-Ssen
Bta a következő érdekesebb meccsek ke
rülnek sorra: KEAC—WMFC. UTE—
FTC. MAVAG—Vasas, Soproni FAC- 
Zutflő. MTK—Egyetértés. Pécsi VSK— 
Tatabánya, Dorog—Tokod, Rusj—SalgSE, 
özili MOVE—BSzKRT. Losonc—DiMA- 
VÁG. A legjelentősebb mérkőzés a Lo- 
aonc-DíKÁVAG. mert a DiMAVAG-nak 
már nem szabad pontot vesztenie, ha 
bele akár szólni a bajnokság kérdésébe.

Jóslataink:
Alföldi-csoport: <

KEAC—WMFC 1:2.Budakalász—Szegedi AK 0:3.
VTE—FTC 3:2.
MAVAG—Vasas 2:2,
Postás—Szentlörinc 4:1.
Cs. ülOVE—Rákoskeresztúr 2:0

Dunántúli-csoport:
Lampart—Komárom 3:2.
Soproni FA C—Zugló 2:0.
MTK—Egyetértés 1:2.Pécsi VSK—Tatabánya 0:1.
Dorog— Tokod 0:1
Álba Ibéria—Pénzügy 1:3.
Érsekújvár—Soproni VSE 1:0.

Felvidéki-Csoport: 
ftiísj—SalgSE 2:1. ’

.ózdi MOVE—BSzKRT 2:2.
Pereces—Nyíregyháza 2:1.Beregszász—B. Vasutas 1 :2 .
Losonc—DiMÁVAG 2:4.
Debreceni VSC—Munkács 4:1.
Kassai SC—Ungvár 1:0.

Részletes műsor
ÚJPEST—HUNGÁRIA 

Újpest, fél 6.
Újpest: Sziklai — Fűtő, Fekete —Szalay, Szűcs, Balogh — Adám, Vincze, 

Zsengellér, Kállai. Kocsis.Hungária: Szabó —• Kis. Bíró —Négyesi, Turay, Sebes — Béky, Vidor, 
Kardos, Dudás, Titkos.

FERENCVÁROS—TÖREKVÉS 
Cllöi-űt, fél G. Kékesi. 

Ferencváros: Csikós — Szoyka dr.
Polgár — Nagy II., Sárosi III., Pósa — 
Bíró II., Kiss, Sárosi dr, Kiszely, 
Gyetvai.

Törekvés: Kiss I. — Lőrinczy. Bánkún — Szűcs. Róják, Kónya — Molnár, 
Keszey, v. Karácsonyi, Kiss II., Hor
váth. ,

GAMMA—TAXI 
BEAC-pátya, fél 6. Lukász. 

Gamma: Háda — Szebehelyi. Szcber.i
— Király, Tóth. Borhy — Váradi, Sütő, 
Kovács, Toldi, Kemény.

Taxi: Tóth (Parádi) — Aradi, Koisza— Báthori, Szabó II., Varga — Darázs, 
Takács II., Pásztói, Seríőzö. Kohut. ,

HADADAS—ELEKTROMOS 
Szombathely, fél G. CJassen. 

Haladás: Körmendi — Tölgyesi, Kalb- 
tai — Pillér. Kiss, Héjjá — Szabó, 
Kovács II., Mórócz, Gazdag, Lovász.

Elektromos: Bakon — Pázmándy,
Pákozdi — Kapocs!, Gajdos, Martonos — 
Rozsán, G. Tóth, Szendrűdi, Fekecs III., 
Pálinkás.

SZEGED—BOCSKAI 
Szeged, fél G. Ipolyi.

Szeged: Tóth — Török, Raffai —
Baróti. Marosi, Bartók — Bognár, Gyar
mati, Lukács. Bihámy, Nagy.

Bocskai: Vörös — Nádas, Janzró — 
Nagy, Móré. Békési — Kristóf, Berecz, 
Turay II., Szilassy, Csókái.

SZOLNOK—KISPEST 
Szolnok, S. Temesföi.

Szolnok: Horváth — Barna (Draskóczi), Kispéter — Csabai, Szűre, Fazekas — 
Szántó. Kolláth. Nagy. SelmeCzi. Korom.Kispest: Boldizsár — Olajkár I..
Onody — Olajkár II., Zalai, Rá.tkai — 
Kincses, Cseh, Nemes. Déri, Kalocsai.

NBB-mérkSzé*ek
Alföldi-csoport:

KEAC—WMFC, Szeged, fél 4. Szökell. 
Budakalász—SzAIi, Budakalász, fél 6. 

Palásti.
VTE—FTC, Újpest, fél 4. Palkó. 
MAVAG—Vasas, Kőbányai-űt, fél 6. 

Ruck.
Postás—Szentlőrlne, Lóverseny-tér, fél 

G. Karácsonyi.
Cs. MOVE—Rákoskeresztúr, Csepel, 

fél 6. Schvvara.
Dunántúli-csoport:

Lampart—Komárom, Erzsébet-u., fél 6. 
Németh L.

Soproni FAC—Zugló, Sopron, fél 6, 
Kiss M. E,

MTK—Egyetértés, Hungária-út, fél 2. Paulik.
Pécsi VSK—Tatabánya, Pécs, fél 6. Kelesei dr.
Dorog—Tokod, Dorog, fél 6. Kollár.
Álba Regia—Pénzügy, Székesfehérvár, fél 6. Körösi Kiss.
Érsekújvár—Soproni VSE, Érsekújvár, fél 6. Perlínger,

Felvidéki-csoport -
SK Rusj—SalgSE, Ungvár, fél 6. Uj- váry.
ózdi MOVE—BSzKRT, ózd, fél 6 Lantos.
Pereces—Nyíregyháza, Pereces, fél 6. Szigeti L.
Beregszász—B. Vasutas, Beregszász, fél 6. Vass A.
Losonc—DiMÁVAG, Losonc, fél 6. Tl- haméry.
Debreceni VSC—Munkács, Debrecen, fél 6. Egresi.
Kassai SC—Ungvári AC, Kassa, fél 6. Szlavkovszky.

AMATÖRBAJNOKSAG 
I. osztály

Északi csoport: Testvériség—FT Kör,
Tatai-út Vv6. Galambos. M. Előre—MFTR MÁV Előre-pálya. fél 6. Molnár J. 
MSC—HAC. Újpest, Attila-utca, 3. 
Ligeti. Iir. kér. TVE—TTE, Nagy
szombat-utca. 5. K. Nagy P. Elektro
mos II.—BLK Pozsonyi-út J46. Iványi. 
Pamutipar—URAK Horthy Miklós.út 3. Istenes.

Keleti csoport: BSzKRT II.—Törekvés II. Ciprus-u. 12. Moldováhyi. Filtex— 
SzFC Keglevich-u. %S. Csa’ba. 1CAG— 
NSC Kispest %6. Ohernyák. Ganz— 
Hálókocsi Simor-u. 5. figner. BRS—-Har
gita Rákosfalva 146. Dobronal. PSC— 
DSE Pestújhely %G. Barabás.

Déli csoport: BMTE—FSC Budafoki-út 
%6. Návai. SAC—MAFC Soroksár 5. Mol
nár Imre. KTK—ETC Gyűmrői-út VíjG. 
Rónai. Hungária—PeMTK Kén-u. %6. 
Pusztai. Goldberger—M. Posztó Budafoki- 
út %6. Siklós. MAVAG II.—WMTK Kő
bányai-út y*4. Sárosi. KTC—KSSE Ceg- lédi-út, fél 6. Sallai II.

II. osztály
Északi csoport: UFC—UMTE Vörösvári- 

út 446. Mieskei. UTSE—Gázgyár Népszi
get M6. Harangozó. TLK—UVASC Báke- 
u. 146. Lombos. B. Magyarság—OTE Ta. 
tai-út, fél 4. Kocsis R. VI. kér. SC—UTE, 
II. Megyeri-út, 2. Szigeti J. Pannónia— 
BTK Pozsonyi-út 144. Andódi. Compak- 
tor-TSC Fáy-u. VÍ4. Szőüősi.

Keleti csoport: SzRTC—KMTE Ren-
dessy-telcp HG. Rendes. RTK—K8C Rá
kosszentmihály '46. Kőhalmi. BTC—Kis- 
t«*t Fehér-út. %G. Nevetni. Spárta—RÁC 
Maglédi-út 5. Vogel R. SzNSE—KTSE Állam! telep, fél 6. Cigán. ZAC—Autotaxi, 
Pestújhely, fél 4. Visegrádi.

Déli csoport: PeMTK II_Tipográfia,
Vágóhld-u, 5. Hernádi, KFC—FSE Kelen, föld 146. Skultéti. Fér. Vasutas—BIK 
Gyáü-út %G. Erlich. 33FC—P. Juta Fe- 
hérvári-út 446. Matisz. Goldberger II.— Kalapos. Budafoki-út. fél 4. Horkai Gy. 
Gamma—KAOE, BEAC-pálya, fél 4. Szabó II. Gy.

III. osztály
Nyugati csoport: Testvériség II.—VÁC Tatai-út 144. Halász F. NTC—BSC Nép

sziget 12. Kárpáti. III. kér. TVE II.—OTE 
II. Nagvszombat-u. 3. Jánosi. Pannónia 
II.—-W'oSC. Pozsonyi-út, 8. Ruck V. Pa
mutipar II.—M. Textil. Horthy M.-út 1. 
Horváth J. dr.

Északi csoport: KSSE Ü-KSC H. •

— Ba csak ez az akadály — vágott vissza a jegykérő —, akkor megígérhe
tem igazgató úrnak, hogy a jövőben 
gyakrabban fogom felkeresni.

TETOVÁLT JÁTÉKOSOK
A Hungária egyik rosszkedvű szur

kolója mondta:
— Négy, meg üt ponttal vezettünk s 

most búcsúzhatunk a bajnokságtól. Leg
alább a vezetőség tetováítassa a játéko
sokat szép képekkel.

— Micsoda?
— Igen, hogy a pénzünkért valamit 

lássunk is.
ADAM — PARADICSOM
NÉLKÜL

Az újpestiek is félnek egy kicsit. Az 
egyik szurkoló ezt mondta:

— Nem lehet baj. Adóm nagyszerű.
— De Vasárnap nem fogja magát a 

paradicsomban érezni.
— ?— No hallja. Bíró mellett.

ERŐSÖDIK A TAXI
A Gammáitok izgatottan kérdezték szombaton:
— Nem ment el újra egy játékos a Taxiból ?
— Nem.
— Bála Istennek.
— Miért kérdi oly hevesenI
— Mert valahányszor elmegy egy já

tékos, mindig erősebb lesz a Taxi.
„KIS" MÉRKŐZÉS

Az egyik Fradi-szurkolót nagyon bonz- 
szantolta, hogy szombaton délután foly
ton az Újpest—Hungária mérkőzésről 
beszéltek. Dühösen kifakadt:

— No és a Fradi—Toriról nem beszélsenki?
— Ugyan... Ilyen kis mérkőzésről,
— Miért kis mérkőzés?
— Mert csupa Kiss játszik. A Törek

vésben Kiss I. és II., a Fradi csatárso- rában Kiss...
— ...mondjon még egyet!
— Kérem. Ott van még a kis Sárosi is...

DANI NAGY NAPJA
Már szinte hagyomány a Fradiban az, 

hogy az FTC-böl a fiatal jobbszélsők 
úgy tűnnek fel, mint az üstökös, de 
azután úgy is tűnnek el. Rátkai, Bíró 
II., Juhai . . . Mind. úgy indult, hogy 
hosszabb ideig ragyog, de nem Így történt.

Most Biró II. visszakerült a Ferenc
városba s a fentiekre célozva mondták neki:

—_ Te gyorsabban jöttél vissza, mint 
az üstökösök. Azok visszatértére legalább 
S0 évig szoktunk várni, de ha most 
ner>l fogsz jól játszani, akkor azt hi
szem, te még ötven év múlva sem kerülsz vissza.

Gyömröi-út %12. Ágoston. PMTK—M. Előre II. URAK-p. 144. ifj. Magyar. 
BVSC II.—KEAC Szőnyi-út %10. Balázs L. Juta—Postás II. Fáy-u. 146. Kálóczi. 
RESC—PATE Uralc-p. 146. Hyross.

Keleti csoport: Cs. MOVE II.—FTC II. 
Csepel %4. Benedek. Függetlenség— SzFC II. Fehér-út 142. Sós. Fér. Vasutas 
II.—SAC II. Gyáli-út V-4. Harsányt. 
Ganz II.—NJTC Simor-u. 2. Papp A. SzTE—SzAC II., Szomeretelep, 5. Bácskai.

Déli csoport: BBFC—LoFC Lenke-útVs4. Nagy L. BMTE II.—FSC II Budafoki-út ya3. Horváth II. L. 33FC II.—Sz. 
Juyentus Fehérvéri-út 10. Bernát. Goldberger III.—M. Posztó II. Vörösvári-út %4. Paróczai. Kelenvölgy—MAFC II. Fe. hérvári-út, fél 4. Újlaki.

IV. osztály
Nyugati csoport: BAC—FT ICör II VH. 

röavári-út í42. Békési. ZSE II.—UMTE II., öv-utca, G. Platt. Vasas II.—HAC 
II. Szőnyi-út 8. Haesi. PSC II.—URAK II. Pestújhely %1. Burdái.

Északi csoport: UFC II.—BTK II. Vö- 
rösvári-út Vs9. Szántó. UTSE II.—Gázgyár II. Népsziget 9. Kiss Zs. VI. kor. 
SC II.—NSC II. Váci-út 8. Nagv F. P. 
Remény—Juta II. Rákospalota >,46. Fekete.

Keleti csoport: SzRTC II.— Föv. Alt. 
Rendessy-telep 144. Müller Gy. WSC III. 
—KMTE II. Wekerletelen 10. Mészáros.
I. Szondi—Hálókocsi II. Wekerletelep 
V26. Korányi. SzNSE II.—Hargita II. Al- 
Jamitelen Hl. Szalai I. BRSC II.—Taxi II. 
Rákosfalva %3. Turesányi.

Déli csoport: ETC II.—Kalapos II. Erzsébetül. 9. Szakáts L. Hungária II.— 
KTK II. Kén-u. %2. Bella. VKSE—KFC
II. Vámmentes-kikötő 5. Ooda. Cs. MOVE
III. —HEAC Csepel H2. Szántai.

V. osztály
Nyugati csoport: BAC II.—BLK II. Szentendrei-út 3. Soós TC. TLK II.— 

MFTR II. Béke-u. %4. Pálmai. B. Ma
gyarság I I—TTE II. Rákostér Hl. Fe
kete J. RESC II.-PTSC II. URAK-p. %10. Komár.

Északi csoport: RTK II.—VÁC II.
Rákosszentmihály H2. Pöcze.. Spárta II. 
—KEAC II. Maglódi-út 3. Fehér B. 
BVSC III,—RÁC II. Szőnyi-út 1. Kopházi.

Keleti csoport: HEAC II—WMTK III. 
Gváll-út 9. Csányi D. Filtex II.—SzFC 
III. Keglevloh-u. 8. Dezső. Ganz III.— 
NJTC II. Szemeretelen 3. Mocsári. P. 
Juta II.—Tipográfia II. Vágőhid-u. 1. Fekete A.

Déli csoport: BBFC—OSnS Lenke-úf
H5, Fehér M. Gamma II.—M. Poszt* III. 
Bánát-11. Váll. Sehiifíor.

Előkészítő osztály
Déli csoport: Spárta III-—BTC II. 

Magiódi-út II. Cs. Kelemen VKSE II.— OSOS II. Vámmentes-kikötő 3. DvQrzsák. 
Ganz IV.—Postás III. Szemeretelen HIÚ. Káli Nagy. Törekvés IV.—Függetlenség 
II. Bihari-u. H4. Kácsor.

Északi csoport: ZAC II.—WoSC III., 
Attila-utca. fél 10. Borszéki.

A WMFC tegnap délután a kővetkező 
csapattal utazott Szegedre, a KFAC 
elleni mérkőzésre: Tihanyi — Kállai,
Korányi T. — Keresztes. Gere. Szalai — 
Bükk, Perec-seri, Szabadkai. Harangozó, 
Pintér. Tartalék: Szirmai és Tóth III.

Budavári, a Dorog jeles kapurédöie 
Vasárnap megsérült. Csütörtökén a Zugió 
ellen azért védett Gárdos.

om  * n g m m m m g» líedt/eucs'zdi/éidty XYI.
Beérkezési határidő 
VI. 1. déli 12 óra.

Kassa—Szeged (0:3) ....
Taxi—Ferencv. (4:3).............
Kispest—Újpest (2:2) „
Hungária—Gamma (2:2) 
Bocskai—Haladás ú>:8)..
Elektr.—Szolnok (0:2)..........

>4 DiMÁVAG—SalBTC v. e. (1:3) .............
DiMÁVAG—SalBTC I. f. (1:2) ....
Pótverseny: A pontversenyben csak mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtversenyt dönt el.
WMFC—MAVAG (2:1)..

ÍJ Tatabánya—Dorog (0:3)..
Tokod—Lampart (3:3) .......... :----
(Zárójelben a legutóbbi eredmények)

Név: ..........................................
Cím: ........................... . . . .... ....

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint öti.él több szelvényt 
küld, az tegyen ide keresztet vagy 
csillagot:

B űt V I L I  YL1TYXXT X X IT n m T X te

Az urnapí forduló eredménye;
1. Balogh József, 2. Lehel
Sándor, 3. N oszkó Ferenc —
Az ötszelvényes csoportban: 1.
W eisz Zelma

3sO megugrott
Az úrnapi forduló sok bosszúságot 

okozott a pályázóknak: a Hungária és
a Törekvés csak döntetlent ért el, az 
Elektromos kikapott s még Pécsett is 
meglepetés értő a latolgatókat. Az ilyen 
fordulók sok változási idéznek elő a 
pontversenyben. Ezúttal is igy történt. 
A lóversenyben ,,3:0”  például három
pontos előnyt szerzett. Minthogy azonban 
még négy forduló szelvényeit kell be
küldeni, még sok változás várható.

Ezúttal a szokottnál kevesebb idő állt 
rendelkezésünkre a kiszámításhoz. Ha 
tehát egykét kisebb hiba bocsúszott 
volna, úgy elnézést kérünk a pályá
zóinktól. Aki szerint valami tévedés van 
a számításunkban, lehetőleg, postafotr 
dultával jelentkezzék.
A XIV. HETI VERSENY EREDMÉNYE

Általános csoport: T. díj: 29 pengő.
Nyeite: Balogh József, Debrecen, Tele
li i-ti. 75. Eredménye: 27 pont. (7 találat, 
közte 3 teli.) — II. díj: 15 pengő: Nyer
te: Lehel Sándor. Huszt, 24/11. zlj. E.: 
26 p. (8—1). — III. díj: 10 pengő. Nyer
te: Pudvás (Noszkó Ferenc), Bp. I.. Or- 
szágház-u. 6., fodrászüzlot. E .: 25 i>. 
(7—2). Pótv,: 3—5 pont. — IV—X. díj: 
5—5 pengő. Nyerte: Bősze János, Bp.
IX . Ranöldcr-n. 25/h. — Dusi (Szűnni 
Károly). Bp. IX . Tinódy-u. 2/d. Mind
kettő e.: 25 p. (7—2). Pótv.: 3—0, ill. 0--S 
p. — Zöld csillag (Ilock József), Bp. 
V i l i .  Kemény Zs.-u. 9. fsz. 9. E.: 24 p. 
(f—3). Szent© István, Csillaghegy, And- 
rássy-ti. 69. — Petro Lajos, Szemere. — 
3:0 (Varga Jenő—Ncuhercz József), Kis
pest, Jókni-u. 78. Mindhárom o.: 23 p. 
(7—1). Várszegi Gézáné, Újpest, Vasvári 
P.-u. 2. E.: 22 p. (6—2). Pótv.: 5 -3  p,

ötszelvénycs csoport: I. d íj: 10 pengő. 
Nyerte: Weisz Zelma, Kispest, Ülló’i-lit
125. I-:.: 25 p. (7-2). Pótv.: 3—3 p. —
II—III. díj: 5—5 pengő: Nyerte: ifjabb
Villányi Géza, Eger, Gimnáziuin-u, 1. 
E.: 25 p. (7—2). Pótv.: 3—0 p. Molnár 
Káímánné, Újpest, Mussolim-u. 49. E,: 
23 p. (7-H . ,  . .

22 pontot szerzett, do a potversenyben 
Várszegi Gézáné eredményénél rosszab
bat ért cl s így nem nyert: Dréhcr S..
Északi fény. Fala, Bcroznay S.-né, O. 
Rózsa, Tutu, Herezeg J „  .Tóba rá (ok, 
Pópa, Visnyovszky F „ Roieh A „  Langa 
E „ Kinézel J.-né, Kondor Z.

A díjakat, esetleges felszólalásra való 
tekintettel, csak .csütörtökön adjuk pos
tára. Felszólalást keddig fogadunk el. 
— A  csúes- és leli talál átverőén y állásá
ban változás nincs.

A FOVERSENY ÁLLASA
(A jövő héten minden versenyt részle

tesen ismertetünk.)
Általános csoport; 337 pontos: 3:0. 3S4: 

Gyöngyös. 327: Zöld csillag. 326: Balogh 
.1. 323: Bőszo- J. 321: Giiueöiszokér. 320■ 
Visnyovszky F. 317: Dréher S., Kehloch- 
ter M. 315: if.i: Ár, AHC. Dorka, Tutu. — 
ittszelvényes csoport; 283: Langa E. 2R0: 
Kondor Z. 278: Tátrai Ti. 277: Szobányi 
•T. 276: Tószögi Zs„ Schröder !. S74-
Ceakazértts, A fiaim, Sűhwartz I „  La
tor. 273: Soltok V.

ÜZENETEK: Böjté .1.: Nem. Balogh
J.í Igaza van. Előd; Megérkezett,

Sződl. a BSzKRT jeles fedezete szírt 
nem játszott csütörtökön a csapatában, 
mert — elkésett, Ma már játszik az Ózd ellen.

MOLNÁR A JOBBSZÉLSÖ 
A TÖREKVÉSBEN

Nyolc johbazéiíét fogyasztott el eddig 
a Törekvés a tavaszi idényben. A csa
pat níoisó mérkőzésén a kilencedik sze
repel; Molnár. Kényszermegoldás, mert 
Zörgőnek a rlpő feltörte a lábát, nem 
játszhat. Szeder edző ezt mondja a csa
társor új összeállításáról:

— Tekintve, hogy nemcsak Zürgő sé
rült, hanem Pusztai is. Molnárra kerül* 
a sor a Jobbszélen. Molnár sokoldalú já
tékos, csatárt és fedezetet egyformán jól 
játszóit. Remélem, nem lesz megillető- 
dőli.

— Nyugodtan állunk ki a Ferencváros 
ellen, a csapat mást nem fog ideges
kedni. Csak annyit akarok mondani- 
bogy becsülettel akarjuk befejezni •* idényt.
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k a n d i k  és Senkey  
bísik^ de nem  
elb lzakodofí

Senkey  Imrével, a Hungária jeles 
(edzőjével beszélgettünk tegnap 'dél
után a ma sorra kerülő nagy csatá
ról, az Újpest— Hungária rangadó
ról.

—- Gondolja —  kérdeztük elöljáró
ban Senkeytől —  hogy Kalmár jobb 
lett volna a  csatársor közepén, mint 
Kardos ?

—  Kalmár mindenféleképpen csak 
jobban játszhatott volna, mint Kar
dos legutóbb, habár a szerepeltetése 
kockázatos lett volna. M ég jó, hogy 
Jenő sérülése most történt az edzé
sen és nem a mérkőzés 5. percében,... 
din azért bízóm abban, hogy Kardos 
megembereli magát...

—  M elyik a legjobb csapatrészük ? 
—- A  védelmünk. Különösen, ha be

tartják. az utasításaimat. Továbbá a 
csatársorunkban is látok fantáziát,, 
mégpedig akkor, ha Kardos kijátszó, 
az „ujpesti“  formáját...

—  Nem tartja  különösnek, hogy  a 
Hungária a tavasszal elvesztett mind 
az öt pontját a Hungária-úton hul
latta el?

—- Sajnos, így áll a helyzet. Ide
genben minden mérkőzésünket m eg
nyertük...

M ajd nevetve folytatja  Senkey 
edző:

—  íg y  tehát a kabala is mellettünk 
szól. M ég megérjük azt, hogy a 
Gamma ellen fel kell adnunk a pá
lyaválasztási jogunkat, ha győzni 
akarunk...

—  Mi az érzése? G yőznek?
—  Ha a, fiúk betartják az utasítá

saimat és átérzik a helyzet komoly
ságát, akkor feltétlenül győznünk  
kell...

M ost Mandik Bélát szólaltatjuk 
meg.

—  Sajnos —  mondja a jeles ve
zető —  nem tudtuk megtartani több- 
pontos előnyünket, és ezen a. mérkő
zésen kell eldőlnie a. bajnokságnak, 
Bn azonban bízom a védelmünkben, 
m ert megbízható, a fedezetsorunk
ban, mert szorgalmas és a csatár
sorunkban, m ert —  ebben az idény
ben még ivem mutatott semmit és 
kell, hogy végre kijöjjön belőle vala
micske forma, valami „kézzelfog
ható"... Akkor pedig a győzelemben  
is bízom, de hangsúlyozom, nem va
gyok  elbizakodoit...

A  mai mérkőzés sok érdekes k ér
désre hozza m eg a feleletet. M eg- 
1örik-e a Hungária kabalája, vagyis 
az, hogy tavasszal idegenben m ég 
néni vesztett pontot, kijátsza-e K ar- 
y ° s  a  ̂ szokott „ú jpesti" form áját, 
ismét régi fényében csillog-e m ajd  a 
kék-fehér védelem, stb.

Ma délután elválik a M egyeri- 
ütőn...

isse
Hogyan fog festeni 
az NB 18. tagozata ?

A  ba jn ok i h a jrá  izgalm aiban  sem  
fe ledk ezik  m eg  az M L Sz ü gyvezetése 
az N B  szeptem berben  induló útrend
s z e r t  ba jn ok ság áról. M int ism eretes, 
ősztől kezdve az N B  I. tizenn égyes 
létszám ú cso p o rt ja  a la tt az N B  II. 
k ét tizenn égyes létszám ú csoportta l 
f o g  indulni.

Gidófalvy P á l dr. az M L S z m i
n iszteri b iztosa  vasárnap  délelőttre 
értekezletre  h ívta össze az a lszövot- 
segek  vezetőit. T ervezetet fo g  eléjük 
terjeszten i, am elyből kitűnik, h og y  
m elyik  csa p a t hová  kerül m ajd .

A z  N B  I. m ezőnye  m á r csa k  eg y  
pon ton  lehet k érd éses:

1- H ungária , 2. Ú jpest, 3. F eren c
város, 4. K ispest, 5. Szeged, 6. T ö 
rekvés, 7. E lektrom os, 8. G am m a. 9. 
B ocska i, 10. H aladás, 11. Szolnok, 
12. W M F C , 13. T okod , 14. SalBTC, 
v a g y  D iM A V A G .

A z  N B  II. m ezőn y e  tu dvalevőleg  
fők én t a m ostan i N B B  h árom  cso 
p ortjá n a k  vezetöhelyein  v é g z ő  csa 
patok ból f o g  összetoborzódn i. A  
m ostani helyezés, illetve valószínű  
végeredm én y figyelem bevéte lév el á l
lították  össze az a lább i n évsort:

A ) csoport: 1. K assa i A C , 2.
SalBTC, v a g y  D iM A V A G , 3. ó z d i 
V T K , 4. SK  R u sj, 5. S a lgóta rjá n i SE, 
6. B V SC , 7. L am part, 8. P én zü gy , 9 
M A V A G , 10. U T E , 11. K elet b a j
noka, 12. É szak b a jn ok a , 13. B uda
pesti L K , 14. M O V B  ba jn oka .

B) csoport: 1. T axisok , 2. Soproni 
F A C . 3. S opron i V SE , 4. G yőri E T O  
5. K E A C , 6. B S zK R T , 7. Z ugló , 8. 
V asas, 9. F T C , 10. G anz T E , 11. 
N yu ga t ba jn oka , 12. D éln yu gat ba j 
n oka, 13. D él ba jnoka, 14. K özép  
ba jnoka.

A z  elosztás tervezete  jó l  sikerü lt 
já té k e rő  szem pon tjából. A lig  lehet 
kü lönbséget fö lfed ezn i a  két csop ort 
k özött. H at-hat fővá ros i csapat ju 
to tt  m ind a két csoportba .

A z  egyetlen  a g g á ly  a B ) csop ort 
bán  je len tk ezik : Túl nagynak látszik 
a távolság Sopron és Szeged, vagy  
Békéscsaba közt. E zt a nehézséget 
azonban  u tazási k edvezm én yekkel 
f o g ja  az M L Sz m iniszteri b iztosa  
m egoldan i.

M inden va lószín űség  szerin t a v a 
sárnap  délelőtti értek ezlet m agáévá  
f o g ja  tenni ezt a beosztást.

A z  N B  III. n ég y  csop ort já ra  v o 
n atk ozó  tervezet m ég  csa k  n a g y  k ö r 
vonalakban  kész. V ég leg es  döntés 
csak  a  m ost fo ly ó  b a jn ok i küzdelem  
b e fe jezése  után várható.

A paraszthajszál
a számok tilkrében ..
M in  d ő l  el az idei bajnokság?

MEGSZÜLETETT A GAMMA-HAJRA.
A. Gamma tanyáján még sokat be 

Szélnek a csütörtöki, az Újpest elleni 
hajráról. A második félidő utolsó 20 
Percében megmutatta a csapat, hogyan 
kell szív-vei harcolni. A szurkolók na
gyon keseregtek a mérkőzés után.

— Ez az óriási erőfeszítés legalább az 
egyik pontot megérdemelte volna hangoztatják.
. De a labdarúgáshoz szerencse is kell 
cs a csatársornak az első félidőben is 
úgy kellett volna játszania, mint a haj 
raban. Tóth Lajos pompás játékán fe
lül most főleg annak örülnek Budán, 
hogy, úgy- látszik. Sütő Karcsi is meg 
találta önmagát és kiheverte azt a lelki- 
Kavart, amelyben a berlini válogatott 
mérkőzés óta szenvedett. A szurkolók 
véleménye szerint Tóth a mezőny leg
jobbja volt. de Sütő is igazi „svájci" 
formát mutatott, ezt legjobban pompvs 
gólja mutatta.

A Taxi ellen változatlan összeállítás
ban játszik a csapat. A vezetők hangoz- 
tatjálc. hogy a mérkőzést az első perc
től kezdve komolyan kell venni, .mert a 
faxi veszélyes ellenfél. A. Törekvésnek 

fs nehéz perceket szerzett, csütörtökön. 
•■K®hjény küzdelem lesz, de remélhetőleg 
győzünk , — mondják Budán

A kispest játékosai raft délben fél 
lé-kor együtt ebédclinek az egj-ik Rá- 
koözi-uü étteremben, onnan 12-knr mon- 

ki a Keleti pályaudvarra. A Keleti - 
t.o fél Lkor utaznak c] Szolnokra, 12 
játékossá! és 3 kísérővel. A Haladás 
cl!°nj csapat játszik Szolnokon L.

g E A C -p á ly a  féhéiyári-ül 16.
Május 26-ún vasárnap 
délután fél 6 A rakor

G A M M A — TAXISOK
Nemzeti Bajnoki tnóJ kőzés 

előtte lé] 4  órakor
Gamma l l .-K A O É
amatőr bajnoki mérkőzés

A Szombathelyi FC 
mar az NBB ben van

A  csütörtök i ford u ló  eredm ényei 
után a. S zom bath ely i F C  m á r nem  
vesztheti el a  n yu ga ti a lszövetség  
b a jn ok sá g át! E z p ed ig  a zt jelenti 
h o g y  az S zF C  m ár az N B B -ben  van! 

A  ba jn ok i táb lázat N y u gaton  íg y
alakul m ost:

1. Szom b. P C 23 19 2 2 75:20 40
2. P ápai PSC 22 12 5 5 51:38 29
3. H ubertus 20 12 3 5 66:46 27
4. F ű zfő i A K 21 11 3 7 62:42 25
5. K om , F C 21 11 2 8 49:29 24
6. G yőri A C 19 10 4 5 48:30 24
7. S ió fok i SE 22 8 4 10 46:55 20
8. II. kér. SC 22 7 6 9 40:67 20
9. H aladás II. 22 5 7 10 38:47 17

10. E lőre 21 6 5 10 34:51 17
11. D A C 22 5 7 10 34:45 17
12. U nió 21 5 3 13 34:49 13
13. K inizsi 20 4 4 12 37:62 12
14. E T O  11. 22 3 5 14 18:51 11

KISS ERNŐNEK NAGY SIKERE VOLT 
ŰRNAPJÁN SPLlTBBN

A belgrádi Pólitikn így ír a megver 
játékvezető működéséről: ..Kiss játék-
vezető nagyon szigorú és pontos váll. A 
legkisebb szabálytalanságokat is megto
rolta úgy, hogy ez az erős élénk já 
ték minden zavaró esemény nélkül folv 
le. Tárgyilagosan vezette a mérkőzést’.’ 
A Jutornji List így Í1-: „A  játékvezető 
femekül vezette a mérkőzést." Ellentétes 
bírálatot kép Kékesi, aki Üágrábban : 
BSK—HASK mérkOcst vezette. A Poli 
tika szeriül sokat hibázott a lesálldsok 
bán és a dánosokban. Amikor kellett 
volna, rendszerint, nem fújt és ha fújt, 
akkor sokszor e'késett. A Jntarnji Lial 
viszont azt írja, ho-gy Kékest jól és tár
gyilagosan vezette a mérkőzést. A sza- 
badkni Napló szerint is Kékesi kifogás
talanul vezette a mérkőzést.

UJ HÁTVÉDEKKEL, EJ JOBBOSSZE- 
KÖT0VEL ALL KI A 1IALADAS

Az Elektromos csapata jó félórás 
késéssel érkezett meg Szombathelyre 
Kováts Dezső dr mondotta:

— Senki sem maradt le a vonatról, 
dől, sőt kellemesen utaztunk. Még 
mindig nem döntöttünk, hogy Bnzási, 
vagy Rorsáli lesz-e a jobbszélső.

— Jő mérkőzést, nyílt küzdelmet várok. 
A hatodik helyre pályázónk.

A Haladás részéről Fnlágyi László 
intéző és Lyka Rezső fogadta a vendé
geket. Ott kint az állomáson tudtuk 
meg a Haladás végleges összeállítását. 
Ebben sok a meglepetés. Tölgyesi és 
Kalotai a két hátvéd és Kováes II. a 
jobbösszekötő!

— Kőműves elnök urunk véleménye az, 
nogy most, amikor már a kiesés veszélye, 
nem fenyegeti a csapatot, ki kell próbál
ni a fiatalokat. Alkalmat, kell nekik adni 
arIa*,hogy kemény küzdelmekben bizo
nyítsák be tehetségüket — mondotta 
Ralagyi intéző. — így  került a Hátvéd- 
? ’?*” ?■ Tölgyesi és Kalotai, jobbösszc- 
kotobc pedig Kovács II,

V a llju k  be, ilyen  m ár rég  nefn 
vo lt ! K ét fo rd u ló  van  m ég  hátra  és 
a három  n a g y csa p a t k özü l

ak árm ely ik
lehet ba jn ok . M egn yerh eti a H un gá 
ria, m egnyerheti az Ú jpest, de m e g 
nyerheti m ég  a F eren cváros  is. N em  
lehetetlen, h o g y  a b a jn ok sá g  g ó la rá 
nyon  dói el, ső t  az sem  lehetetlen, 
h og y  a harm adik  is csak  gólaránnyal 
csúszik  le  a  h arm adik  helyre.

I lyen k or s ira tjá k  a  szu rk olók  a 
könnyelm űen  e lh u lla jtott pon tok a t s 
a könnyelm űen  b ek apott gó lok at. 
I lyen k or szaporodn ak  m eg  a  matema
tikusok hazánkban , ilyen k or o szta 
nak, szám ítanak  a  szu rk olók  és a g 
god alm asan  néznek  fö l  a p ap írlapról: 

—  Tegyük fel, hogy a Fradi négy- 
nullra veri a Torit és ugyanakkor a 
rangadó, mondjuk, kettöt-kettö lesz...

Jelen  cik k ü n k et azokn ak  a ján lju k , 
ak ik  lusták szám olni, de m égis k í
vá n cs iak  e g y  k is  la to lga tásra .

Jelenkor. . .
Egy pillantás d bajnoki

1. Hungária 24 16 4
2. Újpest 24 15 6
3. Ferencváros 24 17 1
íme, így állrak a vetélytársak.

látható, a Hungáriáé jelenleg a 
jobb gólarány, 
látható, hogy

táblázatra:
4 61:28 38 
3 57:31 36 
6 64:30 35 

Mint 
-  leg- 

mellékesen pedig az is 
a Ferencváros szívből

utálja a döntetleneket, inkább győz, 
vagy kikap, de félmunkát nem végez.

Noha a Szerkesztői üzenetek című ro
vatban a pingpongasztal méreteivel 
együtt néhány százszor már meg^-tuk,

hogyan kell gólarányt, számítani,
most leírjuk még egyszer.

(A gólarányszámítás az élet Örök kér
dései közé tartozik . . .) Az adott gólo
kat elosztjuk a kapott gólokkal s minél 
nagyobb á hányadok, annál jobb. 8:1 
például jobb gőlarány, mint 4:1. 8-ba.n 
az 1 megvan 8-szor, a hányados tehát 8.
4-ben az 1 megvan négyszer, a hánya
dos tehát 4. Ez eléggé egyszerű. (Nem 
mintha abban reménykednénk, hogy ezt 
a kérdést nem teszik fel többé a Szer
kesztői -üzenetek válaszolójánál:...) 

Nézzük tehát’ a gólarányokat!
Hungária 61:28 =* 2.1785

Újpest 57:31=1-8387
Ferencváros 64:30 = 2 1333 

A leggyengébb gólarány tehát az 
Újpesté, a Hungáriáé pedig több, mint 
üt századdal jobb, mint a Ferencvárosé.

A Fakadó ered- 
r e s é n i f e

Ahhoz, hogy a Ferencváros pontrzám- 
ban beliozza a másik két vetélytársát, 
ahhoz kettőre van szüksége:

1. Meg kell vernie a Törekvést, 
tt. A rangadónak döntlennek kell 

lennie,
(Ha a Ferencváros csak döntetlent 

ér el a. Törekvés ellen, akkor baj- 
i-.oki esélyei nagymértékben elhemd- 
lyosödnak. Ebben az esetben nem- 
csak döntetlenül kell végződnie a 
rangadónak, de lehetőleg kapjon ki 
mind a két csapat, az utolsó for
dulóban. Ha a rangadó eredménye 
döntetlen lesz és az Újpest éppen- 
úey. mint a Hungária döntetlenül 
játszik az utolsó fordulóban, akkor 
még mindig van .reménye a Fe
rencvárosnak a bajnokságra, akár 
crak egy döntetlennel is a Törekvés 
ellen. Az utolsó mérkőzését termé
szetesen meg kell nyernie. Ebben 
az esetben a három nagycsapatnak 
egyformán 38 pontja lesz és a gól- 
arány dönti el a bajnokság és a 
második hely kérdését. Ha a rang 
adó döntetlenül végződik, ebben az 
esetben a Ferencvárosnak akkor is 
van esélye a bajnokság megnyeré
sére. ha kikap a Törekvéstől. E’hhez 
persze az kell, hogy a két vetély- 
társ kikapjon az utolsó fordulóban 
a Ferencváros pedig győzzön. Ez 
változat egyformán 37 pontot jutta 
mind a három nagycsapatnak az 
idény végére. No de maradjunk 
egyelőre a rangadónál.)

Ha a rangadót valamelyik csapat 
megnyeri, az igen közel jut a bajnokság 
megnyeréséhez, de — meg kell nvemie 
az utolsó mérkőzését is. Ha az 'utolsó 
mérkőzésé döntetlen’. a Ferencváros 
pedig megnyeri mindkét hátralevő mér
kőzését, akkor — megint csak a logar
léc dönt, vagyis a gőlarány.

Annyi bizonyos, hogy — ha már vala 
melyik csapatnak meg kell nyernie a 
rangadót — a Ferencváros azon imád 
kozik, hogy

inkább az Újpest
nyerje meg, mert az Újpestnek rosszabb 

golaránya, mint a Hungáriának, az 
eseueges végső gólarányszómítási össze
csapásban kevésbé veszélyes ellenfél 
lehet, mint a Hungária.

Nem vitás, hogy a három nagycsapatot 
döntetlen rangadó hozza egymáshoz 
egészen közel. Ekkor mind a három 
nagycsapat — feltéve, hogy a Ferenc
város megveri a Törekvést — 37 pontos lesz.

A döntetlenek
Ha a rangadó döntetlenül végződik, 

következő gólarányok állhatnak elő:

0:0-nál ugyebár nem változik a rangadó 
két résztvevőjének a gőlaránya.

l:l-n é l
a következő a helyzet:

Hungária 62:29 -  2.1379
Újpest 68:32 =1.8125

(A gólarányok méltón romlanak . . .)
Ha

2:2
lesz az eredmény, akkor:

Hungária 63:30 “ 2.1
Újpest 59:33 = 1.7S78

(Romlik, romlik . . .)
Vegyük a

3 :3-at
végül:

Hungária 64:31 = 2.0645
Újpest 60:34 *» 1.7647.

(Még rosszabb! Ettől hízik a Fradi .
Ennyi talán elég. Akinek van idéje 

számítsa ki magának a 4:4-es, az 5:5-ös, 
a 6:6-os eredményt. Bizonyára lesz 
olyan ferencvárosi szurkoló, aki kiszá 
luftja még a 10:10-es eredményt is. Ha 
nem is lesz ennyi az eredmény, de — jó 
elnézegetni. . .

H o g y a n  g y ő z  
a F r a d i ! . . .

Tegyük fél először is. Hogy a Ferenc
város győz — még hozzá nem is kap 
gólt, A Ferencváros jelenlegi védelmét 
és a Törekvés jelenlegi csatársorát, 
tekintve ez a legkevésbé sem lehetet 
ler. . . .

Ferencváros—Törekvés 1:0.
A Ferencváros gólaránya 65:30 ** 2.1666.
(Már majdnem három századdal jobb. 

mint a Hungáriáé — l:l -e s  rangadó 
esetén.)

Ferencváros—Törekvés 2 :0.
Gólarány 66 :30 «  2.2.
(TJjabb javulás. IJIár 0:0 is lehet 

rangadó!)
Ferencváros—Törekvés 3:0.

Gólarány 67:30 = 2.2333.
Ferencváros—Törekvés 4:0.

Gólarány 68:30 = 2.2666.
Ferencváros—Törekvés 5 :0.

Gólarány 69:30 — 2.3.
Tovább ne folytassuk! Mert ha nem i- 

rúgott sok gólt a Törekvés —- nem is 
kapott sokat. Ne tömjük ki a Torit . .

ü a  gólt kap a F rad i..
Nézzük meg most egy lidércnyomásos 

B) Közép tag álmát: gólt kap a Fradi 
Csak egyetlenegy icipici kis gólt.

Az eredmény
2:1.
“ 2.129. (2:2-ffs rangadó 

mindig jobb, mint

(Ehhez l :l - c s

Magadás»pálya, Szombathely
Vasárnap, május 2 6 -á n  

délután f é l  6  órakor

Haladás- 
Elektromos

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

A gőlarány 66:31 
esetében ez még 
Hungáriáé.

Az eredmény
3:1.

Gőlarány 67:31 = 2.1612. 
rangadó is elég . . .)

4:1.
Gólarány 68:31 = 2.1935.

5:1.
Gólarány 69:31 -  2.2258.

E két utóbbi már a 0:0-á» rangadót Is
elbírja. Tovább ne is folytassuk.

Frad i, b r r r . . .
Legyünk kegyetlenek és Kondoljunk 

arra. hogy mi lesz. ha a Ferencváros 
netán úgy győz, hogy két gólt kap.. 
Rossz rá gondolni, kedves Zöld Ferenc 
de legyünk férfiak és nézzünk szembe 
tényekkel.

3:2.
Góairány 67-32 ”  2.0937. (Bizony ehhez 

3:3 kell a rangadón...) •
4:2.

Gólnrány 68:32 «“ 2.125. (Ehhez elég 
2:2 is.)

5:2.
Gólarány 69:32 — 2,1562. (Már I:l-nél 

sincs baj!)

Az utolsó forduló
Ezzel fejezzük is he számításainkat

Vessünk egy pillantást az utolsó fór 
dulóra.

A Hungária a Gammával játszik . 
MTK-pályán. Kém éppen könnyű mé 
közös...

Az Újpest a Kispesttel játszik — Kis
pesten. Ez sem. rossz mérkőzés...

A Ferencváros a Tavival játszik — a: 
MTE-pályáB. Ez látszik a legkönnyebb 
nr-k.

Ha tehát döntetlen lesz a rangadó és 
győz n Ferencváros nz utolsóelőtti fo r 
dulóban, okkor a fenti mérkőzéseknek 
lesz egy kis szavuk a bajnokság eklön 
télében.

az
ér

P ó sa g ó l ja . . .
Ha az utolsó fordulóban egyforma 

pontszáma le z a bárom csapatnak, vagy 
az első kettőnek, akkor a gólarúnv 
dönt. Ha a Ferencváros versenyben les 
akkor egy kellemetlen operáció vár r... 
Nem Jog számítani a Nemzeti elleni 
mérkőzése gólaránya. Az MLSz szabó 
lyain.-k 208. §-a intézkedik erről az eset
ről és o paragrafus szerint: .....a gól
aránynak ebből a célból való kiszámító 
sínél csak azoknak a bajnoki mérkőzé
seknek az adott és kapott góljai véhetőb 
figyelembe, amely mérkőzéseknél szere- 
pelt ellenféllel ugyanannak a bajnoki 
fordulónak a mérkőzését a másik egyen
lő pontszámmal bíró egyesület is régig- 
játszotta.”

A helyzet az, hogy a Nemzetivel az 
őszi idényben csak a Ferencváros lá t
szott, a másik kettő már játék nélkül 
0:0-as go.aránnyal kapta meg a kút 
pontot. Ha lehat a gólarány dönt. akkor 
a Ferencvárosnak le kell mondania a 
Nemzetinek régeit gólokról. Azaz — 
gólról... Ezt  ̂ a mérkőzést ugyanis okló- 
bér o-án :i Fcreucváros miiülÖssvo -egyet
lenegy kis góllal üyfcrte meg, — azt is 
Pasa lőtte 31-esből...

\ égül csak annyit. Iioítv ha a gól- 
arany sem dönt, akkor a több gy ősei cm 
üont, ha az ecm. akkor az ogymás ellen 
étert eredmények, ha. az sem, akkor 
több 'Adott írói, ha az *cm, akkor — bli 
lo n rJo n tőmé r kő zés...

Keni lenne rossz mérkőzés...

a

Q zradíj (ifid re
n a g y  q o n d ja

Hát én merre menjek, hát én 
merre szálljak?

M ert ugyebár itt van a, rangadó, 
amelynek a kimenetele végzetesen  
fontos a Fradi bajnokságára nézve. 
Tegyük fel, hogy a Hungária berúg 
egy gólt, akkor szükség van elszánt 
és jótorkú irodistákra, akik léiket 
öntenek a lankadó Újpestbe és har
sány bíztatással újra és újra roham
ra küldik az újpesti fiúkat. Lilát fo 
gok látni, úgy kiabálok majd, hogy  
„haj-rá U j-pest! Haj-rá U j-p est!"

Mondjuk az Újpest egyenlít, sőt 
m ég a vezető gólt is berúgja. Mit csi
nál ilyenkor egy lelkes fradista,? 
Dübörögve biztatja a Hungáriát, 
Ilyeneket fogok kiabálni:

—  Hun-gá-ri-a! Hajrá fiúk! Pisti, 
most bele! Gyerünk, Vidor egyedül!

Kissé szokatlan lesz, nem mondom. 
Lehet, hogy majd nyelek egy-kettőt, 
de a m eggyőződés nem fog hiányozni.

Három-háromnál már megkezdem, 
a szurkolást a védelmeknek. Vigyázz  
Tóni! Suttyó em bert! M enj rá Futó!

Tüntetni fogok a durva csatárok 
ellen és követelni fogom , hogy sza
badrúgásokat adjanak a csatárok 
ellen.

Ha netán mégis lő valamelyik csa
pat gólt, akkor minden megmaradt 
erőm végső összeszedésével ki fogom  
szurkolni az egyenlítést.

Mindez rendben van, de... mi lesz 
addig a. Fradival?

Jó, jó, ki kell tömni a Törekvést. 
M i tudjuk ezt, de hátha a Törekvés 
nem tudja. A  Törekvés .döntetlenül 
játszott a Kassával, a papírforma 
szerint tehát tizenegyessel nekünk 
kell győznünk l:0 -ra . Mondjuk ke
reken 2:0-ra. N em  bánom, legyen  
három-null. De ki fogja ezt kiszur
kolni f Hát én nem láthatom, amint 
Lapaj bombája kiszakítja a hálói? 
Nem láthatom, amint Sárosi doktor 
bácsi m egeszi a kullancsá t- ? Nem  lá t
hatom, amint a. Törekvés a, hatodik 
gól után föladja a kilátástalan har
cot?

Döntöttem ! K im egyek mind a két 
pályára!

M egnézem Újpesten fél Ji-kor az 
UTE— FTC NBB-m érkőzést, utána 
pedig kim egyek a Fradi— Töri re ,.

Az NBB ú rn ap i
legfőbb 11-e

N em  v o lt csü törtök ön  te ljes  fo r 
duló az N B B -ben, de a zért össze
á llítottuk  az Ű rn ap ján ak  leg job b  
N B B  11-ét a k ővetkezőképp en .

B arak
T ok od

Z sorna  F elfö ld i 
L oson c D iM A V A G

Balogh K ovács Dobos
M unkács Salg. SE  ó z d i M O V E
N ém eth  G erle L a czk ó

S F A C  É rsek ú jvár Sa lB T C
B alázs F azek as
SalB T C  D iM A V A G

A fforifwÉó legfőbb 
BLASz tizenegye

Megindult, az amatörfronton a hajrá. 
Nincs megállás. Minden egyes pontnak 
kétszeres értéke van — különösen az 
alsó régiókban. A bajnokságért már 
csak az Északi-csoportban van küzdelem, 
a másik két csoportban a WMTK és a 
Ganz bajnoksága elintézettnelc tekint
hető. Az osztályok alján azonban min
denütt nagy versengés folyik.

A forduló legjobb tizenegye: Frankó
BSzKRT II. —- Juhász (Testvériség) 
Beim p'SC — Balogh ETC, Mezei GSE. 
Novdlc II. WMTK — Viola BLK, Jakab 
NSC. Kiss WMTK, Bürzsei ír. ( I l i  kér. 
TVE). Penderíti GSE.

A tartalékcsapat: Irsik HAC — Lovas 
KTC. Padi- (FSv. TKör) — Budai 
(Ganz), Karlovics SAC. Márkus PSC 
— Kopfer HAC, Szabó (Hungária). Ko
morét tó MAVAG II., Lovas (Elektromos 
II.), C-udra. FSC.

........ . o ám

NEM ES G óLK IR A LY SA G A
már valószínűnek látszik. Csütörtökön az 
előnye három gólra növekedett. Az élen 
most ez a helyzet: 

ti gólos: Nemes.
18: Nagy (Szeged.
17: Morócz. Olajkár TI., Sárosi dr 
18: Kiszely, Turay II 
H : Serfözö.
II: Cseh, Lukács (Szeged).
1 2 : Hidasi, Toldi.
1 1 : Dudás. Fáljnkás.

. (Kispest), Palatínus, Szabó (Haladás), Zsenge 11 ér.

Barátságos mérkőzés
J*omá£  M TK—Budakalása 4-0(3.0). Pomáz. Erős küzdelem, fölénve^ 

győzelem. Góllövo: Katona Raab III 
Muzsik (öngól) és Molnár. *

FTC-pálya II, ŰUmi |2g,
^íájus vasárnap

dóíután fél €1 órakor

ferencváros-Tőrete
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 4 órakor
ifjú sági b a jn ok i m érkőzés



A dradjanski javított 
a helyzetén Űrnapján
A  s z a r a j e v ó i  S l a v i a  
a  j u g o s z l á v  l a b d a r ú g á s  I 
ú j  c s i l l a g a

Zágráb, május 24.
A  jugoszláv országos bajnoki j 

tiöntci körm érkőzés mindig érdeke
sebben alakul. A  szerb liga és a | 
kovát liga 3— 3 legelöl végzett csa
patának a  bajnoki rendszer szerint ] 
való döntő m egütközése olyan heves A  FEREN CVÁROSI TO RN A CLUB 
harcot hozott, hogy —  mint ismére- 51. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉ

Szombaton este 7 órakor tartotta 
f ? V A  p:zekn®k a m eg szokásos évi közgyűlését a Fe- 

n  rkozeseknek a levezetésére, hogy rencvárosi Torna Club az FTC  szék
t ő l  63 t“ gyilagoSSagat biz- házában. A z elnöki m egnyitó után

Az óriHio-; rv,no-TQ-,«t- T . , Herényi Sándor főtitkár adott álta-
h f  ?. meglepetések m eg job - János összefoglalót, m ajd  a távollevő
nvPván,?]f A L m U7;f  f n  7 an mCg- Nádas A do!f helyett ismertette az 

d- kl déí ’ AZ Ur1napl elmúlt év költségvetését. Ezt a köz- 
L t h n z t e í  T r CSak,e^  m eglepe- U y ü lés  elfogadta. A  beszám oló után 

A A  A im  A  senki sem  m ert került sor a tisztikar megválasztá-
?ó pledménvpTe,ft-a szera;|evo1 S!avia sára. A  szavazás a legrövidebb időn 
jo  eredményei után sem —  h ogy  a jjeiüj m egtörtént s ennek eredménye-
toTaneiF^,?Jt^t^ \ - StI Cerw képpen a közgyűlés m egválasztotta
Vv ThYhít Ú T  .HaT ukT  elnökké Usetty Béla dr-t. Ügyvezető
A Z T  bekovp kf zctk  elnök M ailinger Béla. A  választás
A „;SlaMa ieSJobb haro‘n  Játékosát I után az elnök a közgyűlést berekesz

n aranKyban, ? yozot,t:  tette és a tagok közös vacsorán vet Ezzel a Slavia idegenben lejátszott tek részt-
mind a négy mérkőzését megnyerte.
Minden valószinüség szerint tehát 
ott lesz az első három  hely egyikén.
De m ég a bajnokságra is pályázhat!

A  táblázat állása mindent elárul:
1 . BSK 5 4 10  11:5 9
2. Slavia * 5 4 0 1 8:4 8
3. Gradjanskí 5 3 0 2 13:5 6
á.H ajduk - 5 1 2 2 9:9 4
5. Jugoslavija 5 1 1 3  7:12 3
6. H ASK  5 0 0 5 5:18 0

ssraar
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Iványi vezeti a rangadót
A  felkért, jugoszláv játékvezetők i Mihály vezeti, 

lemondása folytán a  rangadót Iványi I

Vasárnap, 1940 május 26.

NŐK SPORTJA iNagy az érdeklődés
a kism©íer©sok köré
ben az MKSz fsipilgeii 
v e r s e n g ©  i r á n t

Hírül adtuk, h o g y  az M K S z kézé-*

CÉGLIGABAJNOKSAG 
I. osztály

Welss Manrréd—WaS€ 3:2 (1:«). Ká
li osfalva. Vezette: teteives. Jó iramú
mérkőzés, megérdemeli g’yézekrn. Gól 
lövő: Jlovszky, NorzóI és Sehüfcz, illet 
v© Krausz és Gigter (11-eeből).

SaSC—EnSC 5:0 (1:0). Gyömrői-út. Ve
zette: Kovács III. A .SaSC remekül ját
szott. Góllövő: Berzi. (3) és Csapó (2). 

KeSC-—Kistcxt .1:2 (1:1). Kispest. Ve 
A  G rad jan sk í m ost m ár va lam it I zette: G-erő. A  lelkesen hajrázó KoSC 

ja v íto tt  a helyzetén. A  csa p a tot a| l ! ?"ra .: 9 8“ *Jfr;rimnc,i„ ,r-_ s* v. - , , 1  C7ip: es Simon tengői), illetve Boda (2).
Jugoslavia. elleni m érkőzésén  k om oly  DaSC—MaSC 4:9 (#:»). Ov-rt. Vezette:
b a jok  érték . W ö lfl és Glascr sú lyo-1  Sknltétí. A  Ma-SC zx utolsó 20 pereben 
san m egsérü lt. Glaser sérülése a sű - I esett vissza. Góllövő: Köles (2), Fekecs 
lyosabb. Á llító la g  izom szak adást I Krh L r(o? £ ” '2'
szenvedett. M ég  kellem etlenebbé te-1  Vezette: Sándor. A  ChSC több g ó l t T I - '  
szí a G rad jansk í helyzetét, h o g y  betett volna. Góllövő: Szekszárdi, Ko-
U r c h a tarta lék k apu s je len leg  nem  I vsfcs. illetve Deszke. 
ta rtózk od ik  Z ág rábban . A  G rad jansk í | " f é c

tett. fróllövő: Staudinger, illetve Kri-
ván OTosből).

MVaSC-HFISC 4:1 (2:1). Rimor-n. Ve- 
de a  b a jn ok i c ím re  n em  is gon dolh at J f f l .

előjelei a jövőre sem rózsásak tehát. 
A KK-ban való részvételt jelentő I 
harmadik helyet ugyan megvédheti.

Schwartz (2), SzaUmay és Balog, illetve

II. osztály

már.
Bukovi M arci a kővetkezőket mon-1 Horváth 

dotta:
—  Játékosaim idegileg kimerültek, , „  on . . .  . . _

f j j T pA áT  Utai erT T  • M ef  “ U ^ :  Skaiitwér. DrSC—-LáSC” ?:2 ' fl:WÍVisszaesés. A  sok sérülés is erősen j Újpest, Attila-n. Vezette: Strompf. 
viszavetette a csapatot. Bízom benne, ViSC—Budakalász 5:1 (5:ú). Saen-t László 
hogy sikerül újra tip-top formába  I í®r- Vezette: Torissnái. — BFaSC—Opel 

«  csapatot a bajnoki kör-
mérkőzés végere. Addig tartjuk — I Tátira F. — HGőSC—HMiiSC 1:1 C0:0). 
legrosszabb esetben  —  a harmadik j Kvasoay-út. Vezette: Páldi. — SeSC— 
helyet és ez m ég a KK-ban való I 'Z''|SG .8:8 (3:3). _ Soroksári-út. Vezette: 
részvételt biztosítja.

« a 0 8 g í ü S B *

KÖZÉPMAG VAR AI.riZOVETSÉG 
I. osztály

1. D. Magyarság
2. Váci Reménység
3. Szolnoki MÁV II.
4. Váci SE
5. Vecsésí SC 
«. Gödöllői IK 
7. Ceglédi MOVE 
3. Rákoscsabai TK 
9. Tokodi ÜSC II.

10. Monorí SE
11. Punabaraszti SC*
12. BKSC*

* Visszalépett.
I. B) osztály 

Rákosvidéki csoport

Bereczki. — AFSC—Gamma 2:0 (2:0).
. AU-amitelep. Vezette: Saljai. — KáSC 

F. P. | VaSC 2:1 (2:0). Budafok. Vezette: Ste- 
fancsik. — AmSC—MFéSC 1:1 (0:0). Uj 
post. Vezette: Bukó.

III. osjstály
MGSC—CsiSC 7:0 f2:0'). Po7/sonvi-út. 

19 17 1 1 77:15 35 ! Afczette: Mácsai. — FSCHSC—HrSÖ 3:0
19 14 1 4 61:30 29 1 (1:0). Szent Iiászló-tér. Vehette: Rosla
18 13 2 3 36:12 28 — IJSC—Stiihmcr 2:1 (0:1). Félbelakadt
19 12 3 4 45:20 27 Febér-»)t. Vezelte: I^va^. — HUsSRG
■?n 2 7 47:38 22 1 CepSÖ 0:0. Zágrábi -út. Vezette: Fehér

’T- -  OMSC-PoSC 1:1 0:0). Gváli-út.
19 C 7 5 3K:!2 ÍSI y cw»<‘e i. 8tre.ichér. — HaSC—SCHSO 4:2

211 i  T  ti  í»:2? I MPeSC—MeSC 1:1 (1:0). Kéü-u. Vezette20 3 3 34 12.71 9 Galambos. -  MeSC-TuSC 2:0 (1:0). Bit 
dafok. Vezette: Faragó. — StaSC—RoSC

(0:1). Csillaghegy. Vezette: Skali- 
tzer II.

A MAFC NŐI ATLÉTIKÁT VERSENYT 
rendezett tegnap a MAíü-pályán. Igen 
tehetséges a 14 éves Fekete Ilonka —
100 m : 1. Pillér Edit TFSC 14, 2. Há- 
tnos Sva TFSC 14.1, 3. Lédermayer j
Ilona Köszöni 14.8. Szép küzdelem. _ ____
K T B °9% , *2 . Takács Klára4 TFSc T ot! I ? ?  Z T *  *  kism ot'0'ros sPort «ejÍe»Z- 
•3. Sebes Ilona MTE 8.63. — ív . o . . - jtesét és m űsorára, ik tatta  június hó
1. Nemere Rozália TFSC 9.07. 2. Túr-1 végév e l az első k ism otorós N a g y -

í” {at: ^  . ha"Lédcrmayer Ilona Koszorú 130, 2. Poty- I .. érdeklődést kelt k ism otorod
ki évit z Ilona MTE 130, 3. Legá.ny Lenke I körökben , de jelentőssége túlnő a
K o fr o n i^ iy T  V '  R ^vW ^*te?t%<Íl0'nV  honl keretek en . m ert ez lesz az e lső  
váczy Éva TFSC 125. *— 00 m .-T ’ y f :  I sebesség i k örversen y  a  v ilágon , m e- 
kete Ilonka Koszon) 8.6, 2. Méreg Mar- I 'y e n  k izá ró lag  100 k em -en  aluli 
f ’o T ír fC 8'7’ , Péczely Margit TFSC k ism otorok  veszn ek  részt.
Távollal™  T P iM ^ E d it TFSC 487. 2! . A  m agán m en ök  m ellett n ag y  az
Lédermayer Ilona Koszorú 477, 3. Poty- I érdeklődés g y á r i körök ben  is. A
kievitz Ilona MTE 452. — 80 m gát: l. Csepel és a  M átra  „is tá lló "  készü l

, Turcsanyi Kiara TFSC 15, 2. Képes a nasrv összecsnnáera annál inO Éva TFSC 15.4, 3. Németh Irma TFSC 0;s;szec.sapasra, annal is in -
. - • ----- oí I 15.6. — Távolugrás IV. o.: l  Potykie-1 Kac*b> Biert az M K S z elgondolása

_  T <? 7 SjtZc.nItóna MTÍ5 452’ 2. Hoiíy Margit I szerint kü lön  in d ítják  és külön  ér-— nat csak amondó vagyolc, Szerkesztő I TFSC 430 3 Péc^elv Mar-írít tttqp I 4Ai.ft1ílr , , J
úr hogy kár volt nem beengedni a Hun-\ 413. -  Gerelyhajuk- l ^ r n o s  ^  azok at a versen yzők et es
ffána-utra a szolnoki Szántó Öccsét. Aki- 1 git MTE 32.43, 2. Dely Erz^bet I KePöhet, m elyek  g y á ri je lleg g e l

Á utotta €̂? vf a srohl-°ki,ak \ WMTK 30.00, 3. Kovács K Iáira TFSC I hírnak. A  m agán kézben  levő gép ek  
a l S t T f ü  f e T eanp 2Ía kat0na ’S w  2 ^ k . _ l ^ W V ^ Í  Horváth tu la jdonosa i íg y  nem  kerü lhetnek

~  értem a dolgot, Ferefere. HU MTE 26.26. 3. Takács Klára *Tf s c  I abba  _ a helyzetbe
szén nem Szántó II, rúgta a gólt a Hun- I 25 67 __ IV

% % T í £ 7 o T a 8^ o k  t a ^ dntÓ 7 / T  ? T á r n T f , t L  S ‘  v ™ K I ^ f r t m á a y ó k n á l  gyorsa b b  g e -
— De játszott a többi szolnoki fiú he- j,~xi m  m- TFSC (N^merT Pifter ' m 7  Pekkel legyen ek  kén yte len ek  m eg - 

iyette. Szerkesztő úr, én még nem láttam regl H tooá ) W .l (Nemere- Pil,er’ Mé' b irkózn i, a  m agán m en ök  esélyei
ilyen dühösnek Wéber Lóját, a „-nivoA _______________________  tehát vem m it .....
kiak edzőjét. Azt mondta, hogy ö régi , rS, „ ,  „  ---------  1 enaC sem m it
MTK-játékos volt, mindig szerette a kék- I tjöz,iVÍ5

de ha már hiába kér egy | Egryesiüetközi páros versenyek. Az I indulása folytán ,
áaétiiki padAjAt követve, az úszók is | A  versen y  szabá lya it m ost dől

— -  1/ l c u t -  { á ,  U ú> a  f c ű f t u á e  

szicfteú, S’zcckes’zt'á úc !
■7-  Hallja, Terefere! Ne kínozzon a ^ va, 

fejtörőivel! Mondja már tovább a légből í 15.6.

sem csökkennek a 
I gyári versenyzők és gyári gépek

pót.jegyet, akkor majd ő megmutatja . . . ____ _
Megjósolta, hogy a Hungária vért fog I megrendezik" az egyesületek közötti 1 ov,^6Tr i, í '  i-
tzzadnr a pontokért. . .  páros versenyeket A  tervek szlrint g  Z,Ẑ k  kl,’ aZ MI<Sz ham arosan
, ~  f  be rs következett. Azzal a kü- június 2-án és 9-én bonyolítanák le a. I n y ilvanossá g ra  is h ozza  őket. A z  
iT 'em fgnoutlVdLplTJfn tzvadsáí/ -^L^párosítáa a következő :| M K S z  tettrekész vezetősége  eg y éb -
' T ° k f n t  s tr k e lfÚ  úri A Kungáriá- K V I ®  h ^ . S ^ ^ K  ^ h  "  SZÜksé^  ^
nak még egyszer sem volt. a Szolnok | nem állapították meg. Egyesületenként I h oKy a  versen y  és az edzések  
olyan nehéz ellenfele, mint most, amikor \ 2— 2 versenyző indul a következő ver- I cé lja ira  kü lön  üzem anyagadacrokattartalékosán állt ki s amikor a 

es
a Hungáriának.

pontra I senyszámokban:
neki már koránt sínes akkora "szüksége,\~Ky:öVa7 ‘áw“ ”m*' meík 100 m^hát ^végül I ^ erc^ en a  V«rsenyz.6k szám ára . A  
----- '  -  “ ...... 3 X 200 m gyorsváltó. Mh.ösítéii'  veszély | k lsl™>to n>s sp ort fe jle sztése  egybenmint

# nélkül résztvehet az egyesület bármilyen I az ország motorosításának is hat- 
tartozó versenj-zöje. Az hatős elősegítöje, az illetékes ható-

Miklós jubHeumiSZX d t?d U  p o n to d b a ’ I sá&ok ^  nem ,fo í nak elzárkózni 
_ .  . Júnins. 2-án az ózdi uszodaavató ver- I Attól, hogy a külön Üzemanyag-
Kispeter szombaton játékra jelent-| ®ei.yre_  ̂a ^fővArosi^^élgárdának mintegy | mennyiség felvételezését engedé-

K ISPÉTER JÁTSZIK !

lyezzék.kez^tt a Szolnoki M ÁV vezetőségé- Hésztvesz a ver
nél. A  jelentkezést öröm m el vették s UbdSapata JeS raÓ'  Vizi
természetesen a csapatba is bekerül. I . A MUSz intózn hízott sági ülésén
A  job b h á tvéd  szem élye csak közvet- kiküldést tárgyalták. I E lm a ra d ... Elmarad a Hollandia kő.
lenül a mérkőzés előtt dől el. Barna j kari meghívás elvî  eífogadás"h" n*mzet* I ' l111 háromnapos országút^ távverseny
és Draskóczi közül kell a vezetőknek elmarad a Belgium körüli háromnapos 

torna is. Elmarad a Tour de Franca — 
így döntöttek a francia kerékpársport ▼v~. 
zetői — s elmarad most, mint értesülünk, 
a Spanyolors/Ag körüli verseny is. K.ét 
körverseny biztos csak e pillanatban 
Európában: az egyik a most indult
olasz körverseny, a jnAsik a június vér

választaniok. H a CscíboÁ nem jön  I k e b é jRPA K  
meg, akkor egyéb gondjaik is lesz
nek a vezetőknek. Ez esetben Selme- jHMVHjs 3. 4n AZ OSTMARKI BUKÓ- 
czinek vissza kellene mennie a fede- I ‘ TSAKOS % A 'd a iÍrsmtin r a ,it o l  bu
zetsorba, a  balösszekötő pedig va ló -I . . ... . . . . .  , .. .—- ....,............ „ a. .,„ ,„1,.-,
szinülcp- IAik-árs r lpnnn I k 1 kerekpa/ro« ateovotseg en-| gén döntésre váró Magyarország körüliszm uieg  Lukacs I lenne. I kapott arra, hogy magyar min- négynapos mékőzés

t-H TO h ük ősi t><iikoé>'ai kétióvi i dötartn.n'LTa I
amiatőri osztályosáéiban is rajihoz állhas-1 A SZÓFIA—TÁRNÁ TAW BR8BNT 
sa«atk. Ez a kiválttógosság most lehe- HERTETT BULGÁRIA KÖRÜLI HÉTv 

Az URAK a világháborúban hősi halált I t ovo teszi, hogy Becsben hétről-hétre I NAPOS ORSZÁGÚTI TORNÁRA HÍVTA 
halt tagjai emlékére szombaton este i sraaitőr buboeisailtos tornák jussanak dii IMEG A BOLGÁR SZÖVETSÉG A MAGYAR, 
kegyelete* ünnepséget, rendezett a pálya-1 lőre. Ezt az alkalmat, rgrad'ta most meg VÁLOGATOTT NÉGYESFOGATOT 
.ián levő Hősök Emlékoszlopa előtt. Az I az MKSz arra, hogy júnins 2-án döntésre I A bolgár szövetéé- átiratban közölte ar. 
unneiDi beszédet vitéz Fraknőy Gyula dr into palya.vemenyero meghívja Ostmank MKSz-el. hogy a tervezett Szófia—Várna 
tartotta. I * "  válogatott bakocusakosat, akiket a J távverseny rendezésétől eltekint a

A délnyugat? alosztály! dőnlftk u á lr i-í  ai?u Tnotorvwiotéw^ | helyette a Bulgária körüli hétnapos**^r-. ,, . . T 1 - 1 ,l,a,4 ** 1 VP.r-5tC*n.Xr-7d>L' AlllWI álli.lt, /wehflxnovkn ~ U51 I ..4.    Amié ' 1- "W- ~ "jaS. Xi.T- í*Títe-_ oirnválasztási jogát kisorsolták. Ezek s®e-1

22 5 1 16 15:56 11 
22 — 1 21 3:14 1 |

1 . Péceli AC 19 15 1 3 71:17 31
2. Cinkotai TK 18 13 3 2 78:22 29
3. Rkereszturi TE II. 17 11 3 3 67:20 25
í. Maglódí MOVE 19 11 1 7 40:28 23
5. Gyömröí SE 19 11 1 7 50:53 23
6. Rákosi VSE 20 9 3 8 41:46 21
7, Rcsabai TK II. 18 7 1 10 30:81 15
8, Isaszegi MOVE 17 7 — 10 23:47 11
9. Gödöllői IK II. 18 6 1 11 25:52 13

10. Rcsabai MOVE 17 4 1 12 21:77 9
H, Csömöri MOVE* 22 6 4 13 47:14 15
12. Kistarcsai SC* 22 4 — 18 20:56 8, Visszalépett.

Váci csoport
1. Alagi SC 21 17 3 1 57:19 37
2. Dorogi AC II. 2115 1 5 74 :31 31
3. Nagytétényi ISE 21 12 3 6 39:29 27
4. Érdi PLE 19 12 3 4 46:31 27
5. Fetsögödi TK 18 9 4 5 27:19 22
6. Ercsi Eötvös SE 19 9 3 7 40:36 21
i. Fóti SE 19 9 3 7 35:37 21
8. V. Reménység II. 20 8 3 9 38:52 19
0. Veresegyh. MOVE 19 6 4 9 30:46 16

10. Váci SE II. 18 5 5 8 32:39 15
11. Kipa.lag'i SE 18 5 4 9 27:41 14
32. floiatmegyei TSE 18 5 3 10 23:45 13
33. Fóti Testvériség 19 4 4 11 20:62 12
14. Nagymarosi AC* 26 1 25 2:3 1# Visszalépett.

K o rrek t csikós  
cüwatöltönyök
Gau«ier

szab ótó l
VII., Erzsébet-kőröt 4. sz,

KISOK FUTBALLRAJNOKSAG 
Kaposvár: Kaposvári fd,sókor.—Győri 

fém- és textilipari szakiskola 4:1 (0:0).
V 'jcflc: Szigeti L. (Bp.l. Lanyha első
félidő után a. második félidőben rontok' 
kijzdéfem folyt. Meixner a 6. percben 
vezetést szerez Kaposvárnak, egy pero 
múlva Horváth egyenlít. Utána, feljön 
a hazai csapat. Moixnrr. ICordé és Szabó 
szerzi a további gólokat. ,Tói játszott: 
Karötsai. Molnár, Sípos, Kordé, . ill. 
Pásztor és Baracskai.

Ligadij
. SeSC II.-DG SO  4:2 (3:2). Soroksári 
út. Vezette: ífj. Kádár.

« 0 8 ( s =

A Cs. MOVE-ban ho«5zú szünet mán 
ismét_ Papp irányítja a lámadóeort. A 
kitűnő középcsatár szolgálati beosztása 
miatt pár hónapon át nem állhatott csa
pata rendelkezésére. A Rákoskeresztúr 
elleni összeállítás: Csák — Városi, Kő- 
"ári — Herendi, Horváth I., Rákosi II. 
— Mátrai, Gáti, Papp, Dióssi, Kardos.

Hetényi-Heim, a Kecskeméti AC jeles 
csatára a szegedi KEAC-ba lépelt.

Laczó, az MTK régóta pihenő csatára 
játszik ma balösszekötőt a kék-fehérek 
csapatában

A WMTK összeállítása a MAVAG TT. 
ellen: Srakoros — Nagy, Lenes — No
vak I., Bakos, Nová:k I I . — Fiizesey 
Kárai, .Kies, Fehér, .láger.

Vaiga, a Bocskai volt .ioles kaptivédője 
lett a Miskolci VSC edzője.

A KEAC így áll ki a WMFC ellen 
Iglóí II. — Kolozsi, Tóth III. dr -  
Hértelendi. Terhe, Molnár — Tóth II., 
Kovács II.. Tihanyi. Hetényi, Kirinyi. 
Ha Tóth II. nem vállalja a jobbszélen 
való játékot, akkor helyette Vida III. 
kerül a csapatba.

A Bocskai új halszárnnyal megy 
Szegedre, mert Fille.ki sérült, Elek 
pedig nem kapott szabadságot. Szilassy 
lesz a balösszekötő és Csókái a bal- 
szélső. A csapat debreceni tagjai délután 
ötkor indultak el Debrecenből és a 
pesti különítménnyel Cegléden találkoz
tak. Szegedre tíz óra után futnak be. 
Kísérő Palotás edző.

A pécsi kölyökválogafot-t június 3-én 
Kaposvárott mérkőzik a kaposvári kö- 
lyökváiogalottal.

A keresztény nemzeti aroatörtábor első 
körzetvezetőt összejövetele lezajlott. Az
összejövetelén részletesen megtárgyalták 
a körzetvezétők feladatkörét. és el
határozták, hogy a tervbe vett körzeti 
összejöveteleken' nemcsak az egyesületek 
panaszait és kérelmeit fogjá.k megbeszél
ni. hanem szabálymagyaráző előadásokat 
is fognak tartani. A  körzeti összejöve
telek időpontját úgy fog ják  megállapí
tani. hogy a megbeszéléseken a BLASl 
egyik vezetőségi tagja is ré«stvehí«s»ea.

versenyzők ellem állít osatasorba a Mii- I sényt bonyolítja lé. Hz a mérkőzés 128(1 
rint az első mérkőzésem a "h a ia i" d * , -  I “ " r,soft km-es távon állítja szembe a küzd

d a t o n ^ ^ i  a ljS tá f/^ T jn ok a  * 5 Í S VA? ? IÉT TARSEGYESÜLETE VAN fgénybe tefznek v'évl. A bolgár k ö v e te”  pe 8 alosztály bajnoka. I MAR AZ MKSZ-NEK, A TAVALYI ség a magyar válogatotton kívül a jugoa
HARMINCHATTAL SZEMBEN I szláv, a román, a görög és török váló- 

A z MKSz hírverő tevékenységén ok első, I rajthoz por ĉ' b° ' ovasokat ^  ™ ghivja  1
r í ^ Û anr°mf S.atho\ CTke^ tt-,Tesr.,,'app*(4 A verseny időpontját a bolgárok mé* ülésem be jelenteit te, hogy a kerékpáros nem határozták meg. 
tomog^poriot cIoBeg-it-o _ vidéki egyesii-1
lebek élctboihívó iiiujiikásFiá ga már eddigi \  VIII. FORT) TI L é :
is várakozóéin felüli sikert hozott. Moz-I BUDAPEST—GYÖNGYÖS—BUDAPEST 
ga'Iima előtt raiudosf^ö harminchat társ-1
egyesülettel rendelkezőtt a. szövetség. s| Az országúti bajnokság második 
most, a szervező és hírverő munka első I helyezettje. <az MPSE rendezi ma„ 
hómaipja után már hatvanhét az ogyesii-1 vasárnap délelőtt a gödöllői országút 
letek szánra. I 10—80—10 km-es terepszakaszán vándor-

S p o rto ló k n a k
„F A R IN A  a  n i D O N * '

UNSCAL
ERŐSÍT — FRISSÍT!

Minden |obb szafcazletben Saphatö!

Tótv, -óA -Í A  ' -SSli—“  I i győzelemmel a Törekvés és az MPSE-
Osbőth Kovára ’ ITT I gh’ T°  d®SI IL ’ | HABOM CSOPORTBA SZAKADT AZ legénység. Az I—V. osztályos verseny- 

á v u i c  , ■■ , 1 EGYESÜLETI MEZŐNY AZ ORSZAGI TI I zők 140 km-es távon, az ifjúsági, idős és
PBTC-TÍRAC km érSzértan (T ^ P B T C  b a jn < >KSAG HATODIK FORDULATA U .) vaskerekes osztály indulói 80 km-es K-z ... 1 meraozest. (A i  6TC UTÁN I tavon, a B) vaskerekesek 50 km-en és
i i í t w i  ts egyesbiro az óvast a ‘ végül a C) vaskerekesek 30 km-en merik

,eto „hiDat miatt elfogadta es a Az egyesületi országúti bajnokság hosz-| össze erejüket. A vándordíj végleges
meikozes njrájátszását rendelte el. A I szú időn keresztül csak a sportlapok sta- I elnyeréséhez három győzelem szüksége-s,sín I ti K7.fi lm í rtamv-lívcriv-i/-. Nr/-vl+ A ~r I A mai XM.nnXn •;4-á<SI-tri'g. inrlulrtmérkőzést Pécsett játsszák, június 16-á

K OSÁRLABDA
I. osztályú női kosárlahdabajnokság 
BEAC—FeSC 17:13 (5:2). Vezette: Kör-

tisztikai csemegéje volt. Az egyesületek A mai mérkőzés rajtjához 320 induló 
és a versenyzők maguk is úgyszólván áll. 
semmit sem , törődtek azzal, hogy az első,

mendi és Hercz. Pompás küzdelem. 
A BEAC-nak nagyobb szerencséje volt

vagy a második osztályban küzdenek-e, 
annál kevésbé, hogy a negyedik, vagy a 
nyolcadik helyet tartják. így  volt ez a 

' három-négy évvel ezelőtti időkben.
Ma azonban a bajnoki csatározás már 

cél. Az egyesületek hatalmas anyagi ál-

DA1BOLD. A DÁN MOTOR VEZETÉSE!! 
BAJNOK IS BUDAPESTRE JÓN

Az MKSz gazdag éf változatos neme 
zetközi pályaműsort. állított ös^Ze. A 

__________  ________ _  ̂ t iij Mctzét, múlt vasárnap verő Damcrov-öt
kosárbadobásban Kosárdobó: Pásztor I dozatöt hoznXkThoW ‘“ tömrgek7tyT o b ia d  *?k«t6íte a szövrtség Dnmerow
í(y0>V ^ Óbe/oxí6i  ^  ^F°?zesí- Sietve Bánki nak a bajnoksági arcvonalákra és neS- vaIószlnul<,8 június 16-án all rajthoz a (8), Kasa (3) és Molnár (2). csak mennyiségi de minőségi lehetöS- Millenárison. Tárgyalások folynak Holt

ra osztálvú hninnksí. Igékkel is elősegítik ezt a kollektív tö- I niannal is. Ö az időn Sohindlort fektette
’ ® Ul>“  I rekvést. I két vállra és ezzel a nemzetközi bukoeisa-

R o a S iL v -  Gamma 9:8 (7:8). Vezette: | Az idei egyesületi országúti bajnokság ! 1:08 vezéroszláiyba küzdötte fel magát.
- é S i Mészáros. Túlfűtött, I során ezek az elvei: még fokozottabb mám |A legnkigyobb érdeklődésre azonban kél- 

rpnese11̂ ^  T fe S  i ? 1* ! ' ,  ‘  SZ,T I fékben érvényesültek, mint eddig. A harc I íégtelennl a dán Daubold budapesti
léolórAoy1.'. -D-Syieten?i?tafe meile t t . volt. I fokozódott, s az új, feltörekvő második! rajtja tart, számot. A dán tavaly vívta
K ^ardobo^B m der | - t a i b a ^ ^  lU rtd ö jegyesü leS f' | kt’  kópén húgában 11-ik . ^bajnokságát.
Dosztái (2) és Csőke. I idők kiváltságosait ostromolják, I Dauhokl már nem a. legújabb iicmizedék

A W M TK  viharos erővel tört be ebbe a 1 képviselője, de tudása., fel készül! ságié m*ácr 
[ hnreha. Ma már vezető helyet biztosított I ré,cri fényében. ■ esilíog. Tavaly PaiHáÉd»lawannlr M.-cw, A l.   , rv>e.— . . I , , • írt ... .

O lvassa az

E L L E N Z É K E T ,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legkiválóbb újságírók 
feldolgozásábban hozza.

dik forduló után egyébként ez; 
X. osztá'

H irdessen az

ELLEN ZÉKBEN ,
mert ezt a lapot minden 
kom oly vevő és eladó 
mindennap elolvassa.

...erkesztóség él kiadóhivatal:
£ L , U J —- K O L O Z S V Á R ,
L'níve.rsitatll Sír. (Egyetem-u.) 8,

magának. Nyomában az M PSE .’ Aztánj Maronniir, GanSiu és a teljes’ német ve- 
~ B'SzKRT, — de már elkií-l zérosztály erőlködésével szemben is din- 

Idnulve az első kettőtől. — közel 300 pon-1 dalmaeau állta meg a helyét, 
toe részitfysieggel. A BSzKRT mögött négv I Dauboldou kívül Lorenz szöveiségi edző 
egyesület küzd többé-kevéabé azonos I tanácsára az MKSz tárgyalásokat koz- 
pontszammal. A bajnoki táblázat utolsó h dett Wenglerrcl. 3, német bukósisakéi 
három helyezettje a hatodik forduló után- sport legfiatalabb hajtásával, aki a jelelt 
rnjten« J I.6 « ? « Vv Sf n3?  •VÍV- . „ ,  utón ftSlve rövidesen Lcwanow, Krewcr.bajnokság állása a ható- | Möllcr cs Mctzo örökébe lép.

KILENC BUKftSISAKOS EI>Z A 
MILLENÁRISON!

A magyar motorvazetéses sport, úgy lát- 
f®. ;  a 'tázeljövőben má.r nemcsak néhány 
kivételes képességű versenyző eldorádója 
lesz, hanem a tömegeket is hatékony .urá
nom szóhoz juttatja.

Az első edzés alkalmával kilenc, bukó- 
sisakos vonult ki pénteken a Millenáris
ra. Szekeres mellett Fekete. Farkas. 
Rang, Sásdy. Száraz, Sohmidt. Zselén- 
szka és az újono Pataky voault ki a 
tekpőro. De még ez a létszám nem tel
jes. Bizonyosra vehető, hogy Nagy Béta, 
az egykori bukósisakos csaták hőse is 
megkóstolja az idén is a görgőt s tény, 
hogy Eröss is rövidesen megkezdi mo- 
tervczctéecs edzéseit a Millenárison. 
Lorenz, az MKSz edző.jo e  mezőnyön 
kívül igen sok, termetre és országúti 
erényeinek figyelembevételével alkalmas
nak látszó versenyzőt akar m ég kipró
bálni, hogy a, hazai bukósisatocs tábor* 
ne csak mennyiségileg, hanem niinőeégi-
le* i» meffja-.-jUa,

1. W M TK 1126 p-2. MFSE 948 p.
3. Beszká rt ‘ 644 p- -4. FTC 551 p..
5. Törekví* 494 p..
6. PSE 409 p..
7. V illví 918 p..
S. Tipográfia üli p..
9. RESC 202 p.,

10, Sólyom KK 124 p.
TT. osztály

1. K SzK K 174 p.,
2. P K K 137 p.,
3. Főv. KE 102 p.,
4. MVSO 74 p.,
5. MOAE 47 p..
6. Székesfehéry. Máv, 22 p.,
7. K K K 12 p„
8. Érsekújvár! Levente 5 p.

Vidéki bajnokság
1. Miskolci Vasutas SC
2. Székesfehérv. MÁV Előre 32 p.,
37 t e i j W i i i t i t t a P t a  ttLp.

74 p„
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Ha rajtol m nemseti 

ien iszb afn o k ség
A nemzeti bajnokság1 mindig komoly 

eseménye volt a magyar teniszsportnak. 
Az idei azonban — legalább is az elő
jelek szerint — valamennyin túltesz. 
Soha még nem volt annyi jó  tenisze
zőnk. mint most. A fiatalság olyan 
iramban tör fel, amilyenre még nem volt 
példa. Már az első napokon vaskos meg
lepetések akadhatnak. A női oldalon 
talán még nagyobb a fiatalinvázió, 
mint a férfiak részéről. Kíváncsian vár
juk, hogy Kövér Jutka és Vad Zsuzsi 
boldogul-e a már beérkezett ,,öregek
kel4’ ? Mi lesz a kis Katonával? Ezen a 
versenyen kell bebizonyítania, hogy 
valóban megérdemelte volna a Váloga
tottságot. Szentpéterinek is legalább 
harmadiknak kell lennie, ha azt akarja, 
hogy most már véglegesen elismerjék a 
tudását. Egyelőre még nagyon sokan 
kételkednek benne!

A BEAC mindent elkövetett, hogy a 
verseny igazi nemzeti bajnoki keretek 
között folyjon le. A férfiegyes bajnok
ságnak már a nyolcaddöntői is öt- 
szelesek lesznek. Az elődöntőbe jutottak 
pedig körmérkőzéssel döntik el egymás

Az Asbóth-Körmöczy 
Zsuzsi pár Budapest 
vegyespáros bajnoka

A  májuseleji rossz időjárás miatt 
csak részletekben tudják befejezni 
Budapest teniszbajnokságait. Szom 
baton délután a vegyespáros döntőt 
játszották le.

Asbóth, Körmöczy-—Frigy essy, 
Medveczky .6:1, 6:3

Siralmas „elöm érközéseken" jutott 
a két pár a döntőbe. A  legtöbb ellen
fél m ég a . hó elején visszalépett 
küzdelemtől. A  döntőn nem volt 
nagy játék. A  BBTE-pár legalább 
két klasszissal volt jobb ellenfelénél, 
Körmöózy Zsuzsi betegen játszott, 
A  játékán ugyan nem lehet&tt észre 
venn i,, de m eccs után rosszul lett, 
38 Vz fokos láza volt.

Ifjúsági fiúégyes döntő: Salgó-

között a végleges sorrendet. Legalább 
senki sem panaszkodhat a balszerencsés 
sorsolásra.

A pályákat újból megcsinálták. 
A  közönség elhelyezéséről is gondos
kodtak olyképpen, hogy csak minden 
második pályán lesz verseny. A közbeeső 
Pályákon a közönség foglalhat helyet, 
íg y  legalább nem fogják zavarni a 
versenyzőket sem.

A nemzeti bajnoki számok sorsolása
kor a, következő Versenyzőket ,,emel- 
ték’’ ki:

Férfiegyes: 1. Asbőtlí, 2. Gábori,
5. Szigeti, 4. Szentpéteri, 5. Fereüczy dr,
6. DalloS dr, 7. v. Bánó, 8. Stolps.

Női egyes; 1. Somogyi Klári, 2. Kör
möczy Zsuzsi, 3. Bárd Erzsébet, 4: Jávori 
Márta. S. Popp Márta. 6. Gallnerné,
7. Zsilvayné. 8. Jusits Ilona.

Férfipáros: 1. Gábori—Dali oá dr,
2. Asbóth—-v. Bánó, 3. Fereüczy dr— 
Stölpft. 4. Szigeti—Katona, 5. Frigyessy— 
Szentpéteri. 6, Pető—Dalion II.. 7. Macs
káéi—Elissen, 8. Bolgár—Fehér.

Vegyespáros: I. Asbóth—Körmöczy,
2. Szigeti—Bárd. 3. ' Macskási—Somogyi, 
4. Ferenczy dr—Jávori.

Női páros: 1. Körmöczy—Jusits,
2. Somogyi—Popp, 3. Zsítvayné—Gallner- 
né, 4. Bárd-—Gergely.

A nemzeti bajnokságra mindenki 
nevezett, aki csak valamit is számít a 
magyar teniszsportban. Éppen ezért 
nagy meglepetés Csikós és Komliányi 
távolmaradása, Bomliányi vidéken tar
tózkodik, tehát nem is indulhatott. 
Csikós távolmaradására azonban nincs 
magyarázat. A hölgymezőnyből csak 
Szilvássy Edit hiányzik — beteg. Még a 
női csapatbajnokságok élőit, megrándult a 
lába. Még legalább két hétig nem

Fehér 7:5, 1:6, 6:6, sötétség miatt 
félbeszakadt. Ezt a m eccset ma dél
után az UTE-pályán fejezik  be.

----------------— < ♦ > — ---------------

A  BSE JÁTÉK NÉLKÜL N YERTE 
MEG

az UTE ellen a női tenisz csapat- 
bajnokság során csütörtökön abba
maradt második párosmérközést. 
A  tegnapra kitűzött mérkőzést, 
az UTE feladta. A z eredmény 
tehát 4:2 a BSE javára. A z  I. osz
tály végedeménye tehát a, következő:
1. BBTE
2. BEAC
3. M AC
4. BSE
5. UTE

4 4 
4 2 
4 2 
4 1
4 _

—  20:4 
1 12:12 
2 12:11 
2 10:14 
4 5:19

A KÖZÉPMAGVAK KERÜLET
csapatbajnokságainak első fordulóját 
idényelejeí formák és nagy küzdelmek 
jellemezték. Eredmények:

Férfi I. o, csl>.: KAC—Botond 4:2. 
Meglepetés Szilvási (Botond) győzelme a 
multévi kerületi II. o. bajnok Kaba 
(KAC) ellen. PSC—MOVE PTSE 3:3. Jó 
rajtot vett az újdonsült elsőosztályú 
MOVE. PTSE.

II. o. csb .: JLTC-M LTC 5:1. Az
MLTC egyetlen győzelmét a kipróbált 
Herzum dr, Rónai pá.r szerezte meg. 
MKTT—BIK 6:0. A BIK nem jelent meg.

III. o. csb .: MOVE Pimre—Dunakeszi

A győztes női csapat minden tagja

DORKER SPORT
kiváló ütőivel, húrozásával játszott.
Cím : I., S€SS8$ZTBN&-!€Ö!KŰT 7 3 .

szabad teniszeznie.
A játékok ma délelőtt kezdődnek. 

Délután a. verseny szünetel. A rendező
ség figyelembe vette, hogy ma délután 
lesz az Asbóíli—(iábori budapestbajnoki 
férfiegyes döntő a BLKE-pályán.

Játékrend vasárnap délelőtt:
8.3Ö: Kanta—Katona; Szász-—Csermely; 

Párvy—Tornyai; Fornet—Dallos II.; 
Hubert—Miskolci dr; Kovács—v. Bánó; 
Kertész—Kiss; Fehér—Macskási, Proch- 
kow—Jávori.

9.30: Frigyessy—Géczy; Medv6c2ky—
íteményi; Gergely—Szepesiné; Csimma, 
Csink—Bolgár, Fehér; Horváth—Schenlcel- 
bach; Kövér—Hoffmann; Kállainé— 
Farkas; Schefflir.g—Botondné; Simon— 
Kanta.

10.30: Straub J.—Szentpéteri; Szigeti— 
Majoros; Vas I.—Somogyi; Várszeginé— 
Popp; Straubné—Székely; Hidasiné— 
Ocskay; Fehér—Pintér; Haraszthy dr— 
Kovács; Talabér—Sándor.

11.30: Pető—Horváth; Tornyai. .Géczy— 
Mihalovics, Faragó; Novak, Horváth— 
Frigyesei, Szentpéteri; Stolpa II., 
Wein—Szigeti. Katona; Macskásai, 
Somogyi—Baláss, Plck; Straub J., 
Zubka—Ferenczi, Jávori; Csimma—Cser
mely; Reinhárdt—Fehér; Czékus—Mis- 
kolczi dr.

- < * >

AZ FMSE A HARMADIK 
A III. OS3TALYU NŐI TENISZ

c s a p a t b a . o k s á g ij á n
Az FMSE—Vízmüvek III. osztályú női 

Gnisz wr.palbajnoki mérkőzést á rendes 
jáiékidrjbcn nem tudták befejezni. A 
második piros döntő szeljél 5:5-nóI
abbahagytuk sötélsóg miatt. Ezt tegnap 
dói u te :i folytatták. Eredmény: Boda,
löcti,ligán EMSE—Onódi. Alberti (Víz
müvek) 8:6 (3:6, 8:3). Az FMSE tehát
L'.’-rc győzött. A harmadik osztály vég- 
eredménye:

1. Unió 3 3 --16:2 6
2. VÁC 3 2 — 111:6 4
3. FMSE, 3 1 — 2 4:13 2
4. Vízmüvek 3 ------ 3 4;n  _

MAGYAR-NÉMET VÁLOGATOTT 
TENISZMÉRKŐZÉS

]®*z Június elején Budapesten, a  két 
J>r.iz4g tenizzfraövetaégo között már 
•jöstóahb ideje folyik levelezés, ele csak 
ÍJ1,??* tudtak megállapodni. A németek

ö levelükben elfogadták meghivá- 
kmjnat 8 június 7„ 8. és G-én Budapestre 
sS. K. válogatott csapatukat. A mérkő- 
BZer1 (|VIA'C díszpályáján lesz DC-rendszer

Asbóth—Gábori Budapest-bajnoki férfi- 
Í 'S ,  döntő lesz ma délután 5 órakor a GKE-pályán.
i n i . ~ m a g y a r  teniszezőket kér. 
i t „ S  i ?  , 'esznek a román tenisz- 
hh°75.  °k, amelyre a románok a leg- 

t.-| í5 s ^ar játékosokat is meghívták. 
eg h G S ?ö'T tsíS eleget tesz a románok 

* Aabéthot, Gáborit, és 
emoczy Zsuzsit küldi ki Bukarestbe,

MSE 6:0. WMTK—MOVE Ceglédi 6:1. 
Az újonc WMTK végre a teniszben is 
hallat magáról. URAK—ULTC 6:0. 
Könnyen győzött az URAK a szinte 
edzés nélkül kiálló multévi Csoport 
győztes ULTC ellen.

I. o. szövetségi: Botond—KAC 6:0.
A Botond hengerelt.

Női I. o. csb.: MLTC—Botond 5:1 
A Botond női csapata gyenge.

II. °- csb.: MOVE Pimre—Szolnoki
MÁV 3:3. Topler szerezte meg a 
Pimreieknek ezt a nem várt döntetlent. 
MOVE PTSE—URAK 3:2. Az első párost 
a harmadik szetben 3:3 állásban sötét
ség miatt félbe kellett szakítani.

A mai, vasárnapi forduló: Férfi I. o. 
csab.: MOVE PTSE—HAC, PS C -
Botond. II. o. csb.: MLTC—MKTT
MOVE Szentendre—BIK. III. o. csb.: 
MOVE Pimre—MOVE Cegléd, URAK— 
WMTK, ÜLTC-—DM. I. o. szövetségi: 
Botond—PSC. Női I. o. csb.: KAC—- 
Botond, PSC—MLTC. II. o. csb.: MOVE 
Pimre—URAK, MOVE Cegléd—MOVE 
PTSE.

VÁJJON MIÉRT
mondta 1-e a jugoszláv teniszező vétség a 
M agya.ro imág—J ugoRzlú v i a vá lóg a lőtt
l énlSzi nőik őzéet í Tón iszboi-k ékben kedd 
ésto óta egyébről sem bcszélinC-k, mint ‘a 
jugoszlávok váratlan visszaiópéá-ről. A 
jugow-ziávok ugyanis akkor inoml-ták lo 
a márkőrértt, amikor már a játékosoknak 
Budis-ötön kellett volna lenniük. Eihó- 
rii{tatai.l'ain akadályokra hivatkoztak, (lo 
valahogy nőm a rendes időben. Nekik 
ugyanis kedden délben kellett volna vo
nalra ülniük, tollát hogyha nem szálltak 
vonatra, akkor már 'felben felhívhatták 
volna a magyar, ''jnisZszőVétaégef. Ezt 
azonban csak lejeién a késő esti órák
ban tették re*g. amikor már nem leho- 
tc-tt semmit som esi mi I n i a.z elutazáshoz 
szüksége'-, engedélyek érdekébőn. önkén
telenül is felmerül az a gondolat, hogy 
a jugoszlávoknaJí nem volt mog-'cleíő 
a mérkőzés időpontja. Mi is tudjuk, hogy 
a játékosaik rofssz formában vannak. Hi
szen néhány héttel ezelőtt láttuk őket a 
Biídapeet-bajuoksághau. A napokban pe
dig az olasz téBÍ*z«Zőktél is kikaptak. 
Egyesek szerint — legalább is látszatra 
— jogos az a feltevés, hogy a. jugoszlá- 
vok ..me.gfntziuodtab'1- 

Oszintén szólva, mi nem hiszünk éhben 
a méüde-moiidában. Hiszen mostanában 
olyan mély ós őszinte a magyar-ingó- 
szláv sportbaráteág, hogy égy esetleges 
magyar teniszgyőzclom som tudta volna 
megzavarni.

Pápa—Győri CsE 4:1. VárosakküzH Da
vis Cup-rcndszerű teniszmérkőzés. Ered
mény: Kádár—Kovács 6:4, 3:7. a győriek 
egyetlen győzelme, Modern—Szijiártó
dr. 6:1, 4:6, 6:0, Kovács— Szijjártó dr. 
6:4, 6:3, Modern—Kádár 4:6. 6:3, 7:5,
Modern, Kovács—Kádár, Sz: : V.tlá dr. 
6:1. 7:5.

A  wlesbadenl nemzetközi <c vnrscnv 
végeredménye: Férfipáros diini'-' : Henkel. 
Metaxa—GicS, Buhchoiz 6:2, 6:3. 3:7. 6:1. 
— Női páros döntő: San Bonuiuo, Touolli 
(olnszl-Ro^pthail. Klippel 6:2. 6:4. A 
vegyes párost a Giee, Rosenov-pár nyerte.

ATLÉTIKA

Nem eszért 
m egyek ei 
Veszprém be,

— mondotta Kelen János —, mintha a 
könnyebb versenyeket keresném. Ha itt 
Budapesten valóban elindult volna min 
denki Csapiárral együtt, altkor lemond 
tára volna arról, hogy Veszprémben tisz
teletdíjat nyerjek. íg y  azonban mind 
égy, hogy hol futok, mert az á meggyő
ződésem, hogy Veszprémben is el tudok 
érni (4:50 körüli időt. Most jó  formában 
vagyok és szívesén vállalkozom arra is, 
hogy Berlinben 3060 méteren induljak. 
Mindenesetre meglátjuk majd, hogy ki 
fut jobb időt: Szilágyi Itt Budapesten
vagy pedig én Veszprémben!

Görkói bízik ide! 
szereplésében

A  M AC— BBTE párosverseny leg 
nagyobb örömmel fogadott vendége 
Görkói János, a BBTE Kiváló 
400-as bajnoka volt. Görkói tudva
levőleg rendes katonai esztendejét 
szolgálja és m ost tiszti iskolában 
van vidéken. Napbarnított arcáról 
friss tekintetéről sugárzik az egész
séges életmód jó  hatása..

■—  Mindenkinek a legmelegebben 
ajánlhatom a katonaságot, — 
m ondja a  népszerű. Hánsd. —  A  ki
ben nincs elég keménység vagy ön
fegyelem, azt ott megtanulja.

—  És az edzéssel hogyan állunk ? 
—- Naponta szoktam futni egy 

gyepes futballpályám. Nem teljesen, 
eszményi futópálya, de futattam, 
már rosszabban is. Az edzéseket is 
lelkiismeretesen végzem, mert tu
dom azt, hogy szükség lesz rám 
egynéhány versenyen. Most persze 
nem. futhattam komoly időt ebben a 
szélben (vad orkán dühöngött va
sárnap a  szigeten), de a legköze
lebbi alkatommal már jobbam fog 
menni. Nem tudom biztosam., hogy 
most vasárnap fed jöhetek-e, mert 
Vizsgák vannak, do parancsnokaim 
részéröl olyan jóakarattal, találtco 
zom, hogy ennek ellenére is bízom 
benne, hogy indulhatok. Kell nekem 
egynéhány verseny is, hogy igazán 
belejöjjek. Na azután újra Buda
pestre kerülök, legalább olyan jól 
tudok edzésekre járni, mint oivil 
koromban. Szeretnék az idén ható 
náskodásom ellenére is javítani 
eddigi eredményeimen...

JÓ VERSENY LESZ VESZPRÉMBEN
a V. MOVE jubiláris viadala. A fővárosi 
versenyzők közül Kelen, Kulitzy, Szabó 
Miklós és mások rajtjára számítanak a 
rendezők és a szövetséghez érkezett 
jegykérésekből ítélve a Dunántúl külön
böző városaiból is sokan utaznak 
Veszprémbe.

MAFC—BEAC PÁROS VERSEN Y
iesz ma délelőtt 10 órakor a BEAC- 
pályár.-. A két testvéregyesület között 
élénk küzdelmet várunk és bizonyára 
akad majd néhány jobb eredmény is.

TSE—MAVAG—PSE
egyesületközi hármas verseny lesz ma 
délelőtt 10 órakor a Postás-pályán. A ver
seny esélyese a Törekvés.
A VIDÉKI EGYESÜLETI BAJNOKSÁG 

NAPJA
a mai. Az elképzelés szerint az ország 
minden városában, ahol csak valarv^ 
atlétikai élet is van, akár a föld aló- 
kiásott atlétákkal is meg kellene kisé 
relnie minden egyesületnek, hogy minél 
több pontot érjen el a kiírásban 
szereplő számokban. Sajnos, ilyen irányú 
igyekezetét csak szórványosan tapasz
talunk. Nem járult hozzá az újítás fon
tosságának megértetéséhez, hogy a 
szövetség erre a napra más fajtájú ver
senyeket is engedélyezett (veszprémi 
jubiláns verseny, délnyugati kerületi 
bajnokság), bár az az érzésünk, hogy a 
pécsi próba sikerülni fog. Az őszi sereg
szemlét minden esetre jobban kell meg
szervezni.

KITŰNŐ EREDMÉNYEK 
A DÉLNYUGATI KERÜLETI BAJNOK

SÁG ELSŐ NAPJAN
Szombaton rcndeo.te a MASz délnyu

gati kerülete a kerület atlétikai baj
nokságainak első részét. A bajnoki küz
delmek keidében a PÁC—PEAC páros
versenyt is vívják. A  PEAC nélkülözni 
kénytelen .Tózsa dr.-t, Bódosi d».-t és 
Monostori dr.-t. Bajnoki számok: 100: I. 
Szigetvári PEAC 11, 2. Környei l’ AC
11.2, 3. Keltái PEAC 11.4. -  800: 1. Ha
lász dr. 2:07.1, 2. Vasa PAG 2:07.6, 3.
Kiss PÁC 2:07.6. — 110 gát: 1. Kará
csonyi PÁC 16.6, 2. Csejlei PBAG 17,7,
. llajnóczi PEAC 18.1. — Távol: I. Szi

getvári PEAC 664, 2. Karácsonyi PÁC 
657, 3. Mátrai PEAC 623. — Rúd: 1. Bé
rc Ily i PÁC GOO. 2. Garamvád PAG 384. 
-  Gerely: 1. Póesi PEAC 58.16, 2. Csój- 
tei PEAO 51.07. 3. Garaiüvári PÁC 48.

Nem bajnoki számok: SOOO: 1. Vavsi
PAG 0:37.8, 2. pataki PAÖ 9:38,4. 3.
Medrei PEAC 10:32. -  4x106: 1. PEAO
45.3, 2. PÁC 45.4. — Megbívát-Os ItO gát: 
1. Kadarász KISOK 16,3. 2. Kis* KISOK 
18, — A versenyt ma, vasárnap folytat
ják.

ELMOSTA AZ ESŐ
jó eredményeket az austini „Texas Re- 

iay Carnival"-on. Boydston, az Oklahoma 
Angié másodévese, aki két héttel előbb 
203.7 rm-t ugrott magasba és már a világ- 
esúcpról ábrándozott, csak 191.5 cm-t 
tudott ugrani és czacel hotlveraenyben 
égzett Devallal. 100 yardon Williamsnak 

10 mp is elég volt a győzelemhez, de 120 
ardos gáton Owens (nem azonos az olim

piai bajnokkal! már 14.5 mp-os jó  idővel 
győzött. A súly töltést az alkartöréséből 
felgyógyult. Hacknev 15.33-mal nyerte, a 
rúdngrást Bryan 396 óm gyenge cred- 
ménnj-el. 4x130 yardon 41.7 volt az Okta- 
lionm egyolem idője, 4x220 yardon 3:27,7. 
A 4x440 yardoe váltét a Lőuisianu State 
nyerte 3:18.4 mp-el.

4 0 0 -ón, 10.000* ca  
és fávolugrásban  
pom pás eredm é
nyeket értek el 
az olasz atléták

Vasárnap Firenzében nagyszabású 
atlétikai versenyt rendezett a firen
zei Giglio Rosso. A  versenyen sokan 
vettek részt az olasz élgárdából és 
néhány számban egészen kiváló 
eredményeket értek el. 400 méteren 
Lanzi 47.3 mp-es idővel győzőit a 
48.6 mp egyéni csúcsot futó Doros- 
ce-ni ellen. Guasconi 49.9, Donnini 50, 
Ferraguto 50.1 mp-et futott. (H ol 
vagyunk mi m ég ettől!)

Igen jó  a 10.000-esek eredménye 
is. A  győztes Beviacqua 31:15.6, az 
utána befutó Sestini 31:42.2, Torrasa 
32:34.2 m p-et ért el. (Ezt már m i is 
bírjuk, sőt ha egy kissé felkötik 
távfutóink a nadrágjukat, hatan is 
elérik Beviacqua idejét.)

K itettek m águkért a távolugrók 
is. Maffei 725 cm -es ugrással győ 
zött, Pederzoli 713 cm-t, Sfortunati 
705, Caldana 695, Cuccotti 692 cm -t 
ugrott. (M i m ég itt nem tartunk, de 
biztosra vesszük, hogy Vermes rö 
videsen nagyobbat ugrik, mint 
Maffei.)

A  többi eredmény m ár nem ilyen ki 
váló. 100 méteren 11 mp is elég volt 
ahhoz, hogy Gonelli mellszélességgel 
legyőzze Am broslnit és a 11.1-et futó 
Marianit és Daellit. 1500-on Scopel 
4:02, Vitale 4:02.5, Pederzoli 4:03.7, 
Mastroienni 4:04.4 volt a  sorrend. 
400-as gáton Fa.ntoni 56.9 mp-es 
idővel győzött az 57.2-t futó Gasti 
ellen, middal R om eo 380, Ibnocenti 
370-et ugrott, hármasban Bettaglio
14.02, De Orchl 13.95, P rofét! 13.92, 
Binl 13.90, BiaDcani 13.85 cm-t, 
Bertoccbí 13.76-ot lökött súllyal, 
Consollni 46.97-et, Spaggiari 44.49-et 
dobott diszkosszal. Ezeket az ered
ményeket m ég mi Is birjuk.

CUNNIN'GHAM HATTYÚDALA
nem volt. valami szép ónok. El is marad
hatott volna.. De "hát a kansasiak ragasz
kodtak hozzá, hogy nagy neveltjük, az 
örökifjú Olenn Olt fejezze he versenyzői 
pályafutását. Cunningham ugyanis elvé
gezvén minden el végezhetőt az egyete 
mén, dr John B'. Magee-nok. a Cor.ncll 
egyetem elnökének meghívására Szeptem
ber 3-től kezdve elvállalta az egyetem 
egéizségügyi és teofnevelésügyi igazgatói 
állását. Ez a megbízatás ugyan amatőr 
voltát nem érinti, de Cunningham mégis 
elhatározta a visszavonulást. Ha igaz, 
akkor ezen a „Kansas Relay Carnival” -on 
indült útdíjára. A méfföldös versenyt 
az utolsó 220 yard nagy hajrájában 
Blaino Rideout nyerte meg 4:10.1 mp ki
váló idővel ikerestverése és San Romani 
ellen. Cunningham e-salc negyedik lett. 
Egyéb eredmények: 100 yard Piker 9.8, 
.120 y gát Galewood 14,1, magas Boyd
ston 198, Sch.ncke .195.5, távol Hodgsou 
736, rúd Brva.n és Higgins 463, súly Haok 
r.vk 15.06. diszkosz Hughes 46.70. gerely 
Waldrom 62.90, tízpróba Todd 6730 pont.

SOUTHERN CALIFORNIA GYŐZÖTT 
CALIFOIlNTA ELLEN

72.5-—38.5 arányban. 100 y ‘ Andereon 9.9 
230 y Andórson 21.6, 440 y Upton 47.7. 
880 y Wídel 1:53.4, 1 mérföld Woed 4:15.5, 
9 mérföld Cooper 9:28, 120 y gát Hőmmel 
14.7, 220 y gát Dilis 24.2, magas Wilson 
199, La Cava, Johnson, Coull. Smith 
1.89, távol Bleoker 725, rúd Dilis és Smith 
427. Ford 411, súly MeNeil 15,69. Midinél 
13,51, diszkosz W olf 47.03, gercjy Peopl 
67.72. A 4X440 yardos váltóban a Cali- 
fo.mia egyetem 3:15 mp-es kiváló idővel 
győzőit mintegy 2/0 yarddal, de nz első 
futója akadályozta áz USC első futóját 
és ezért eredményét megsemmisítették.

AZ o l y m p ic  c l u b  k i k a p o t t
a Stanford egyelem tői. Pedig r.z Olympic 
Club ezidöszerint kétségkívül a legerősebb 
klubcsapattal rendelkezik a világon. 
Csakhogy az amerikai nagy egyetemek 
még erősebb csapatokat tudnak állítani. 
A Stanford—OC párósverseny győzteséi: 
100 y Jeffrey 9.6, 220 y Jeffréy 21, 440 
y Shaw- 47.4, 880 y Jlydo 1:54, 2 Mérföld 
Prcslon 9:36.2, 120 y gát Mooro 14.5, 220 
>• gát Simpson 23.9, magas Steers 198, 
távot Pelcrson 700, rúd Warmerdam 436, 
súly AiMter«on 16.36, diszkosz Zagar 49.31, 
-orely Todd 63.35, 4xi4ö y Stanford 3:18,y.

A NÉMET ATLÉTIKA
a háborúban sem halt meg, még csgk 
nem is alszik. Vasárnap a különböző né
met atlétikai versenyek eredményei közül 
Hein 52.94-es. Blask 52.10-es kalapács- 
vetése. Neckermann 21.6-os 200-a,' Harbig 
2 :28.4-es 1000-es, Syring 8:45.8-as 3000-es 
ideje és Scliwenke 7 méteres távolugrása 
és 14.46-Os hármasugrása emelkedik ki.

AZ EGÉSZ NÉMET IFJÚSÁG 
RÉSZTVESZ

május 24—25-én az egész birodalomban 
rendezendő sportnapon. Futás-ugrás éS 
gerelyhajítáaból álló hármas összetett 
versenyben kell mindenkinek indulnia és 
az elért eredményeket pontozzák, a  leg
magasabb pontszám 300, ekj ign pont
nál többet ér el, az győzelmi jelvényt 
nyer. Az idén is igén nagytömegű részt
vevőre számítanak, annyi azonban aligha 
lesz, amennyi tavaly volt. Akkor ugyanitt 
kérek számban hstmülió ifjú indult ezen 
a sportnapon:

KÉTNAPOS EDZŐTÁBORT
rendezett a finn szövetség a helsinki 
olimpiai stadionban. Erre összegyűjtötték 
a legjobb atlétákat. Csak kevesen marad
tak távol katonai elfoglaltság miatt vagy 
más fontos okból. A finn válogatott je 
löltek közül néhányan máris nagyszerű 
formában vannak. íg y  a fiatal mágae- 
ugrá Nicklén ugrott már edzésben 197 
cm-t és a magasugrásból végleg diszkosz
vetővé nehezedett Kotka* túldóbta az 50 
métert. Legjobb formában mégis a ge- 
rclyvetok vannak. A stadionban tartott 
együttes edzésen Matti .Tarvinen 73.5. 
Nikkancn 72.5. VainiO 51.5, Mikkota 70 
méteres eredményt, ért el. Nagyszerű a. 
kalapácsvető Verdit is. Egy sorózata 52.5. 
54, 53, 53.5, 53.5 és 55 méter v o lt. , ,

Jlracy 1:55.6 mp-et 
futott 8 0 0 *6 1 1 , 
Farkas Begyőste 
Szilágyit 5®00-en

A z UTE tegnap délután előnyverr 
senyékből álló viadalt rendezett a 
szövetség megbízásából. A  m egbízá
son kívül más tám ogatást nem ka
pott sem a szövetség, sem az atléták 
részéről. Bizony, sokan távolm arad
tak olyanok, akiknek kedvéért az 
elönyversenyeket kiírták.

Örvendetes eredmény így is akadt. 
Vágtázóink javulnak, Sándor; Novak, 
Regös m ár tűrhető. Kitűnő Aradi és 
Farkas, jó  Bakky, Gyérgyói, Istenes, 
Hikisch: —  Készletek:

300 m (10 induló): 1. Heverdlé MTK 
(60 m. e.) 1:52, 2. Istenes dr MAC (30) 
l:o2.3, 3. Várszegi BBTE (70) 1:52.4.— 
Pazar előnyosztás lett volna, ha az 
előnyádők éppen annyit tudnak, mint 
Szabó csúcsa. íg y  azonban a különben 
kitünően futó Aradi is csak ötödiknek 
tudott beérni. Gyergyóival együtt indult 
előny nélkül. 200-ig Gyergyói vezetett, 
ezt Aradi lassúnak találta, élre ment és 
56-os 400-zal fordult. A végén is jól 
ment: 1:55.6 alatt ért célba. Gyergyói 
ideje 1:58.2, Istenesé is megfelel 
1 :57.6-nak.

Távolugrás ,(7 induló): 1. Bakky
DiMAVAG (10) 693 , 3, Becsy TFSC
(50) 682, 3. Bihari FTC (70) 676. — A 
nagyok nem indultak. Bakky jó.

100 m (7 induló, 2 előfutam): 1 Sán
dor (UTE (0) 10.9. 3. Regős UTE (0) 
11, 3. Novak DiMAVAG (0) 11. — óriási 
célbírói tévedés! Novúlc remekül indult, 
80 méternél tisztán vezetett, a célban a 
pompásan felnyomuló Sándor befogta 
Azon lehet vitatkozni, hogy a belső pá- 
Iyán futó Nórák, vagy a külső pályán 
futó Sándor gvözött-e néhánv Cent.i- 
métarrel, de hogy Regős jó  félméterre! 
volt Kovák mögött, az nem vitás. Sán.-

b t e s t W r
K A P H A T Ó  M I N D E N  

PATIKABAN.DR06E PIÁBAN 
E S IL L A T S Z E R T Á R gA N .

dórnak lO.S-at is mértek, Kovák ideje 
sem volt rosszabb 10.9-né). Mi is ányv 
nyit mértünk.

Rúdugrás (8 induló): 1. Bihari FTC 
(80) 404 . 2. Demény UTE (70) 400, 3 
Küft FTC (110) 390. — Zsuffka érzi a 
lábát, nem indult.

5006 m (10 induló): 1. Kiss MTK 50
mp Itatrány) 16:55.6, 2. Lendvaj BBTE
(1:20) 17:09.2, 3. Farkás Testv. (2 :20)
1<:27.4, 4. Szilágyi VIC (2:20) 17:28. — 
barkas lo:07.4 mp-es ideje pe3tvidéki 
kerületi csúcs. Szilágyi, Farkas és Aradi 
mdult együtt. 3 körig Aradi járt elöl, 
AXXbnél elhúzott tőle a másik kettő 
Szilagyi irama egyré csökkent, egyszer 
bátortalanul megpróbált elhúzni Far
kastól. de az izmos Téstvériség-futú 
úgy járt mögötte, mint a végzet. Az 
utolsó 250-én irgalmatlan hajrával el
szaladt Szilágyitól. Ha valaki iobb ira
mot megy, biztosan 15-ön belül futott volna!

U induló): 1. Koltai TFSC 
(12) 66 50, 2. Szántó dr BEAC (17.5)
66.25, 3. Szomor TFSC (16) 63 75. —
Varszegi nem indult. Csányi III. 57.05-öt dobott.

110 m gátfutás (5 induló, 2 előfutam): 
U(Szom or TFSC (16) 15.8, 2. Hikisch
S-n® &  16, 3:. Bec0y TFSC (5) 36.3. — Hikisch az előfutamban is ennyit fu- 
tott, mint a döntőben, három ■ gátban is botolva.

4-xloo m (1 induló): 1 UTE (Bara
nyai, Regös, Sándor, Solti) 43 8.

A második nap
versenyeit a MAC .rendezi a Margit
szigeten. Sok függ attól, hogy kik is 
n)snnék el Veszprémbe és hogy a 
iidékiók közül ki indul cl vasárnap 
Budapesten. A legérdekesebb minden
esetre az loOO méteres verseny lesz.

remélhetőleg nem fárad el 
délelőtt és így lesz valaki, aki Híressel 
felveszi a harcot. Szabó ugyanis a 
hírek szerint Veszprémben indul. Iglói 
a diákjaival van elfoglalva a KISOK 
kerületi bajnokságán és Farkas indulása 
is bizonytalan. Mi Hírestől 3:56-os ered-

ményt várunk. 200 méteren Gyenes 1 
,C!]'.jn; 'ad6' 400 méteren remélhető: Görkói és Onody is indul. Nagyon íz- 

mezőny lesz 4 mérföldön és 3000 
akadályfutásban', kevés az induló. 400 
gáton és hármasban is. Előbbit 
Margó dr. utóbbiban Somló és Dusn 
adja az előnyöket. Jó versenynek ig 
kezlk a magasugrás Gáspár és Mái 
között. elsőrendű mezőny (Neme 
Csányi, Darányi) találkozik súlylök 
ben és ha Horváth indul, Kulitzy néll 
ífl esemény lesz a diszkosz vét
Keménnyel az élén felvonul a kaíapá 
vető gárda is.

A verseny délután fél i  órakor kezdői 
a MAC-pályáu.

Norvégiában raáf tPegíüduH .? r&ú< 
.* *  újból vcrsecjyeziseS. L<

Utóbb az eiső pályaver&eaycn a. köv 
kezö jobb eredményeket, érték ei: rí
1. Km * 400 -  800 a : 1. Pír Lie 2:0Í
— loOO m: 1. Roia&s 4:09,4,

A  DIÓSGYŐRI ATLÉTÁK
otthon indulnak ipa a vidéki egyesüli 
bajnokságban.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Egy debreceni előfizető': Az IRi 

címe: Mátyásföld. Repülőtér.
Klein József Budapest: Az i

súlyhatárok: 51 kg-ig Hgsúly. 
harmat-, 54—58 pehely-. 58—62 k 
62—67 váltó-, 67—73 közép*. 73- 
hehéz- és 80 kg-on felül nehézcúl

I
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MOZI

Olga Csellova játssza 
a női főszerepet

a „13-as szám“  című német bűnügyi 
filmben. Ez a film tele van a modern 
bűnügyi dráma izgalmasságával és nem 
nélkülözi a finom lélek Rajzokat sem. A 
nagyszerű crosz-némei filmsztár mellett 
a férfi főszerepe két PetrovicH Szveti- 
szláv, Theodor Doos és Hans Brausewetter 
játssza.

tézis

Jön:
a német légiflotta 
film je

Néhány nap múlva mutatják be az 
Urániában a .,D. III. 88."' című Tobis- 
filmet. amelynek hőse a német Iégiflotta.

A „D. m .  88-*’ egy régi. 1918-as 
repülőgép jele. Ez a gép s ennek az 
utolsó, hősi halált halt pilótája: jelkép 
az új répülőnemzedék számára. A jelkép
nek azután a film végén a valóságban is 
döntő szerepe lesz.

Szó sincs róla, hogy ez lenne az első 
igazi repülőfilm. Igazi rcpüló'film volt 
már több is. Például az amerikai ,,Égi 
titánok’’ , vagy a német „Göndör légió” . 
A ,,D. III. 88.*’ mégis egészen külön
leges,- rendkívüli film. Mert

közvetlenül a háború kitörése előtt 
készült

s azt mutatja meg, 
hogyan készülődött a német légi- 
flotta azokra a feladatokra, amelye
ket azóta már a valóságban meg

oldott.
Ennek a repülőfilmnek az igazi jelen
tőségét éppen az adja meg, hogy fel
vétele é3 bemutatása közbei. — kitört a 
háború.

A filmben egyébként néhány kitűnő 
színész (Ottó Wernieke, Christian Kayss- 
ler, Kari Martell, Paul Ottó) szerepel, 
a többiek pedig — remek pilóták!

A nagy német repülőfilmet már be
mutatták a magyar tisztikarnak, pénte
ken' pedig a sajtó képviselői előtt vetí
tették le. A „D. III. 88.’’ mind a sajtó-, 
mind a katonai bemutatón igen nagy 
sikert aratott. Egészen biztos, hogy a 
közönség is tódulni fog. Már csak azért 
is. mert izgalmasabban időszerű filmet 
képzelni sem lehet a „II. III. 8S.” -náI.

EVEZES
A? idény első evezős versen vére. csü

törtökön délután 5 órakor kerül sor. A 
Tedesco-vándordíjas tavaszi regattára 
valainennyi számottevő egyesületünk ne
vezett, minden versenyszámbán. A ver
senyt :i szigeti pesti Dunnádban rendezik 
‘meg.

VÍVÁS
KÉM EK VESSEN V EESZ A MAC HöSOK 

EMLÉKVERSENYE
A vége felé közeledő vívóidény vasár

nap a MAC-Hőrök kard^mlékverser.yé- 
vel kezdi meg a hajrát. Ez a verseny 
minden évben a legnagyobb vívó- 
eseménynek számít. Valamennyi I. osz
tályú versenyzőnk felvonul vasárnap a 
Műegyetemen.

A magyar vívóhegemónia nagy meg
alapítóinak . a harctéren* hősi halált halt, 
MAC-vívók emlékének szenteli a MAC 
ezt a versenyt. Békéssy  ̂Eéla huszár
századosról, Borsay Jenő hadnagyról, 
Szarvasy György századosról, Szánthay 
Jenő huszárszázadosról és Zulavszky 
Béla őrnagyról emlékeznek meg. akik 
nemcsak a páston, hanem a harctereken 
is bebizonyították magyaros küzdő- 
szellemüket.

Ezúttal áldoznak vitéz Tcrsztyánszky 
Ödön világbajnok és a háborús sérülé
sébe fiatal korában elhunyt magyar tőr
bajnok. Eíchtneckert István dr emléké
nek.

A vasárnapi versenyen a magyar 
kardvívás színe-java elindul. júniusi
magyar bajnokság szempontjából külö
nösen fontos ez a verseny.

A vívók alaposan felkészültek erre az 
összecsapásra. Az eddigi versenyek folya
mán Gerevich, Rajcz.v dr és Maszlay 
árult el igen kiegyensúlyozott formát. 
Gerevich pillanatnyi hangulatától nagyon 
sok függ. Berczelly és Kovács idei 
eredménylistája elég változatos. Ber
czelly azonban nagy versenyeken 
mindig kivágja a rezet. Bay, 
Kószeghy, Kajcsányi. Pesthy és Demeter 
kellemetlen meglepetéseket szerezhet — 
a többieknek. Az itt felsorolt verseny
zők várhatók a döntőbe.

Akárki nyeri is a versenyt, annyi 
bizonyos, hogy a győztesnek _ alaposan 
meg kell majd dolgoznia az első helyért-

A küzdelmek a Műegyetemen délelőtt 
9 órakor kezdődnek és a döntőkre 
délután 5-kor kerül sor.

A MAC TŐRVERSENYÉN
sz egyes csörték így következtek egymás
után:

Gerevich—Pesthy 5:2. Hátszeghy—Ho
rnon) elv 5:1 Gerevich—Dunay 5:4. Homo- 
ródy—Masziay 5:2, Paíócz—Szőts .6:4, 
Dunay—Pes th v 5:4. Maszlay—Hátszeghy 
5;3, .Paíócz—Tilly 5:3. Dunay—Homorúd)’ 
5:3, Pesthy—Szőts 5:1. Maszlay—Paíócz 
5:4- Hátszeghy—Gerevich 5:4, Tilly— 
Dunay 5:4, Maszlay—Pesthy 5:3, Gere
vich—Homoródy 5:3. Hátszeghy—Tilly 
5-1 Gerevich—Szőts 5:2. Homoródy— 
Paíócz 5:3 Tilly—Szőts 5:4, Hátszeghy— 
Dunav 5:4. Maszlay—Gerevich 5:4. Homo- 
ródy—Pesthv 5-3. Maszlay—Szőts 5:2, 
Palóca—Pesthy 5:2. Dunay—Szőts 5:3, 
Tilly—Gerevich 5:4. Hátszeghy—Paíócz, 
Homoródy—Szőts 5:4. Maszlay—Tilly 5:3, 
Ps lócz—Gerevich 5:3. Maszlay—Dunay 
5:4, Palóca—Dunay 5:4. Homoródy—Tilly 
3:3. Hátszeghy—Szőts 5:1. Pesthy—Tilly 
5:2.

Amint az eredményekből látható, nem 
volt ..lefutott" csörte a versenyen. Alig 
akadt 5:1-os győzelem. Mindegyik csörr 
tében alaposan meg kellett izzadmok a 
győzteseknek.

Masziay. az első mérkőzéstől eltekintve, 
nagyvonalúan versenyzett, Homorődytöl 
elszenvedett vereségét idegességének kö
szönheti.

Hátszeghy mintha nem lett volna olyan 
gyors és határozott, mint má3kor. Paíócz 
és Homoródv között csak az adott tusok 
döntöttek. Homoródy a szorgalmas ver
senyző mintaképe Paíócz pedig a feltörő 
fiatalság képviselője. Kardban s tőrben 
egyaránt nagy lesz jövőre. Gerevich 
most nem volt Jő. Minden ,.nagytól" ki
kapott. Xhmaytól többet vártunk. Igaz 
viszont, hogv a döntőben lábsérülése 
után már nem volt íeljesértékü harcos. 
Pesthy. Tilly és Szőts az utánpótlást 
kénviselte — szép sikerrel.,

BIRKÖZAS
MAI BIBKÓZÓVERSENYEK:

Budapest: a Vasas országos II. osztályú 
Versenye egész nap a rrtagdolnauteai 
székházban. Tatabánya: a TSC rendezé
sében Tatabánya be;"okságit!-.

Vasárnap: a elöntők
—  A  rendezőség közleménye —
A  sok száz és ezer néző, m indazok, 

ak ik  edd ig  a szabadstilusú  b irkózó 
v ilágv ersen y  ra g y o g ó  küzdelm eiben  
g yön yörk öd tek , sa jn á lk ozva  veszik  
tudom ásul, h ogy  m a este m ár az 
u tolsó ford u ló  kerül sorra . A  v ilá g - 
versen y iga zg a tósá g a  az utolsó napra 
sem  em elte fe l az eddig igen  népszerű  
h e ly á ra k a t!

Ali ben Massaud Váryval m érk ő 

zik. Vdry a m érk őzések  vége  fe lé  jön  
m indig jobban  és job b a n  bele. Ali ben 
Massaud a ligha  á llít ja  m eg  Öt g y ő 
zelm i útjában . A  finn  Vithonén a v i
lá gb a jn ok  Equatoreval küzd. Lukács 
V Hónak ad ú jabb  ta lá lkozót. N é- 
methre és Kamarásra, a két erősza 
k os  b irk ózóra  n ag yon  fo g  v igy ázn i 
a zsűri.

A  döntőkre ma este is —  igen 
olcsó árak mellett —  fél 9-kor kerül 
sor a Városi Színházban.

KÉZILABDA
Fegyelmez az MKESz! Fialát MPSE 1 

hétre, Rózsát. MTE 1 hétre. Kutasit 
BSt'KRT  2 hétre, Górcsőt BSzKRT 2 
hétre tiltotta el a játéktól a fegyelmi 
egyesbíró. Péteri dr. ETJE ügyében az 
ítéletet jövet hétre halasztotta.

Az MKESz tanácsa elrendelte, hogy a 
résztvevő csapatok a mérkőzés meg
kezdése előtt minden esetben mondják el 
a magyar Hiszekegyet.

NÉHÁNY N ői MÉRKŐZÉS SZEREPEI,
a kézilabdabajnokság vasárnapi mű
során. Említést, érdemel a Goldberger 
SE-^-Koszorú XIII. találkozó. II. osztályú 
női bajnokság: Koszorú X III.—Gold
berger SE II. (Budafoki-út, fél 9. Bob- 
rovszky). MPSC II.—Koszorú Brust 
(KISOK-pálya, ? Takács), M. Posztó 
II.—Koszorú XI. (Csepel. Vámmentes
pálya. í. Fekete), WMTK—Standard SC 
(Csepel, WMTK-pálya. háromnegyed 11. 
Palvir.j. Ezenkívül egész sereg edzőmér
kőzés kerül sorra. Közülük kiemelkedik 
a MAFC—Elektromos összecsapás (Ber- 
talan-utca, 10. II.: fél 12). A német— 
magyar elmaradása folytán nagyon meg
gyengült a műsor!

A  KÉZILABDA-SÉRÜLÉSEK
ijesztően szaporodnak utóbbi időbért! 
Ha ez így megy tovább, a szelíd kézi
labda játék lassan utoléri a ,, férfias” 
rugdobot a sérülési statisztikában. Nem 
kétséges, hogy ennek e g y  i k oka a 
helytelenül elnéző jáíékve-zető-gyakorlat. 
Már évek óta ostorozzuk ezeken a hasá
bokon azt a játékvezetést, amely szemet 
huny védőjátékosaink kíméletleni já- 
tékmodora előtt. Csontok törhetnek, iz
mok szakadhatnak, de ez á játékvezctea 
— amely drákói .szigorral töri le a lá
gy in Ige fcést és felemelést, — elnéző sze- 
lídsó&gei veszi tudomásul a. durva bele
in enéseket, alattomos : lökéseket, alig 
észrevehető gáncsokat,, nyakba vetődése- 
két, mert — ,,nála maradt a labda” ..,
Mi ez? A bölcs nyugalma, vagy a hozzá 
nem értés vaksága? Erro szeretne vá
laszt kapni a kézi labdo társadalom...

KISOK KÉZILABDA DÖNTÖK
ITunfalvj* fk.—Kölcsey g. 4:4 (3:1).

Diákstadion. Vezette: Palyin. Erősiramú, 
változatos mérkőzés. Góldobó: Straub (2), 
Pásztói (2), illetve Mazúch (2), Kova- 
csóczy (2).

Kölese/ g.—Evangélikus g. 16:7 (6:3).
Diákstadión. Vezette: Palvin. A II.
félidőben a Kölcsey hengerel. Góldobó: 
Szirtesi (4), Schlachta (4), Kovacsőczy 
4),. Mazuch (4), illetve Messinger (3), 
/argha (3). Szőgyén.

T O R N A
Tápán nagyszabású szabadtéri torna- 

iinnepélyt rendeznek ma délután a 
kollégium. tanítóképző és a polgári 
leányiskola .növedékei. A gazdag műsor
ban nem kevesebb, mint 900 tornász 
szerepel. .

JÓ VERSENYNEK ÉS EGYBEN 
LÁTVÁNYOSNAK ÍGÉRKEZIK A NŐI 

TORNASZBAJNOKSAG 
Ma egész nap Nagykörösön

Az országos női tornászbajnokságokat 
ma egész napon át rendezik Nagy
kőrösön. A hosszú idő óta a legnagyobb 
gonddal előkészített verseny minden 
szeren és minden osztályban hatalmas 
küzdelmeket ígér. Az I. osztályú csapat- 
bajnokság előreláthatólag a BBTE, BTC 
és NTE között, dől el. Beleszólhat azon 
bán a küzdelembe a Debreceni TE 
együttese is. Az egyéni bajnokságot 
Gamaufné, Voit, C3illik, Nagy Margit. 
Pogácsné. Ottó, vagy Pichler közül bár
melyik megnyerheti. Legnagyobb esélye 
az első háromnak va.n. Közülük kerül 
ki Nagykőrös bajnoka is. Délután a 
városi sporttelepen országos torna-
ünnepélyt tartanak. A nagyszabású
tornásznap műsora:

Délelőtt 10 órától a városi sport
telepen: országos torna- és zsinórlabda- 
bajnokság. Délután fél 4-kor a Hősök 
szobrának megkoszorúzása. 4 órakor a 
sporttelepen: országos tornaünnepély és
Nagykőrös bajnoksága. Az országos 
tornaünnepélyen a legjobb magyar női 
tornászokon kívül a MOTESz férfi- 
válogatott kerete. valamint a nagy
kőrösi középiskolák mintacsapáta r is
szerepel.

v i l A o k á r k j u

GYEPLABDA
A mai bajnoki fordulón ismét csak két, 

mérkőzés körül sorra. Az u-íóbbi időben 
gyepi ab da**por tu nk hány a ti óén »k indult, 
aminek legbiztosabb jele, hogy a mérkő
zések hétrőMiétro elmaradnak. Az egye
sületek nemtörődömsége és a szövetség 
erélytelensége olyan súlyos helyzetbe 
hozta ezt á sportágat, amilyenben még 
sohasem volt. A  mai mérkőzések közül 
a legérdekesebb a MAC—AHC (Margit
sziget. 10.SD: Vezeti: Pásztor.) Mind a
k*ét egyesület már hosszú idő ófa hul
lámvölgyben van. A MA 0-ból hiányzik 
az utánpótlás, ez AHC rom  ̂talál.ja he
lyes összeállítását. A mérkőzés feszült 
légkörben fog lezajlani, mert mind a két 
csapat szereti a kemény játékot. Az 
Amaleurök a legutóbbi mérkőzésükön jo 
játékot, mutattak és ennek alapján a fe
kete-fehéreket, várjuk győztesnek. Jósla
tunk: 2:1. az AHC javára. — A B B T E - 
SzIIC (Margitsziget., 9.30. Vezeti: Ive 
Mario) mérkőzés számszerű eredménye a 
bajnokcsapat játékkedvétől függ. Tip
pünk: 6:0 a BBTE javára.

ÖKÖLVÍVÁS

FTC—BSzKRT
BTK—Lapterjesztők 
Pestszénterzsébet— 
Újpest

H árom  k om olya bb  fa jta  ök ö lv ív ó - 
m érk őzés  lesz m a  B udapesten, illetve 
P estszenterzsébeten . A z  F T C  a 
B S zK R T  ök ölv ív ó it lá tja  vendégül az 
ü llöiúti p á ly a  A )  le lá tó ja  a latti 
tornaterem ben . Indul H om olya , Cson
tos, M ogy oród i, Szum ega és m ég  eg y  
egész sereg  ism ert nevű ök löző. A  
m egh ívásos v iadal a F eren cváros  
— T örek vés  m érk őzés  után, k örü l
belül n egyed  8 -k or kezdődik . A  L a p 
te r je sz tő k  együ ttese a B T K -t lá tja  
vendégü l a bérkoesisu tca i edző
terem ben. Ilyen  p árok  m érk őznek  
többek  k özö tt: T orm a II— Sisa, B it- 
tera— B écsi, E rd ős— T ru m m el! . . .
A  küzdelm ek este 7 óra k or k ezd őd 
nek. P estszenterzsébeten  Ú jp est—  
P estszénterzsébet városk özi ök ö lv ív ó 
v iad a lt bonyolítan ak  le. A  m érkőzést 
délelőtt 10 óra i kezdettel bon yolítja  
le a  P eL E  az erzsébetutca i torn a 
terem ben.

A ma sorra kerülő Újpest—Pestszent- 
erzsébet válogatott . levente ökölvívó 
mérkőzés párosítása (elöl a pestszer. t- 
erzsébeti ökölvívók): Körtvélyessy—•
Szerafin. Szekeres—Szász, Hencz—Mak- 
kai. Dorcsák—Galambos, Bakos—Gyom
bolya, Kernya—Kucsera, Pivarcsi— 
Szikora, Krecska—Stoller -II., Siványi— 
Karpelecz, Balás—Horváth, Magyar—■ 
Kovács, Szeip—ősze.

AUTÓ
ELHALASZTOTTAK

A KASSAI TEREPMOTOKOS VERSENYT
A tegnapra, szombatra tervezett kas

sai honvédségi terepmotoros versen;'* 
közbejött, akadályok miatt a jövő . hétre 
halasztották. A verseny helyett edzést 
tartottak, ezen 57 honvéd vett részt. Az 
edzést Kozma Endre vezette, aki maga 
is résztvett a rendkívül nehéz terep
alakulatok, leküzdésében. Jellemző a 
Kozma Er.dre által nevelt motorosok 
tehetségére és fejlődésére, hogy Kozma 
4:15 mp alatt végzett a csúszós, füves, 
helyenként mély árkokkal és akadályok
kal fűszerezett tereppel, a honvédek 
között pedig többen is akadtak, akik 
4:45 mp-es idővel keltettek feltűnést.

A  M O ZIK  M Ű S O R A :
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szómba!, V -  vasár

nap, n — ‘U, f — Vm h “  V*
Bemutató m ozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
f«, 18. 110. Sz. V.: f4-kor is. Kár volt 
hazudni. ítiunne, Grant.) 2-ik hét! 
CASINO Eskü-u. 1. T.: .383102. f6, f8, flO, 
Sz. V.: f4-kor is. Találkoztam a szere- 
lennnel. (Joan Bcnnett.)
CITY Vilmos csáiszár-iíl 35. T.: 111-140. 
hfi, h8, 1,10. Sz. V.: h4-kor is. Találkoz
tam a szerelemmel. (Joan Bcnnett.)
COKSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f8, f8. f 10. Sz. V.: f4-ltor is. Myrna Loy, 
William Powell: NN és társa. 2-ik hét! 
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6, 8, 
10- Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dunne. Grant). G-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-U. 18. T .: 189-543. 
n6, f8. hlO. Sz. V .: n4-kor is. Gül Baba. 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erz3ébet-körűt 13. 
T.: 222-499. 10—24,-ig folyt. Magyar-Fox- 
MetrbTIi'a és rajzoshíradó. Walt Dieney- 
film. Az olasz hadiflotta.
OMNIA Kölcséy-Utca 2. T : 130-125. 5, n8, 
flO. Sz. V.: 4, n, 8, 10. Oz, a csodák cso
dája. (.lady Garland.l 
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f(i, h8, hlO. Sz. V,: f4-kor is. Napóleon 
házassága. <P. Blanchar.) 2-ik hét! 

ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. n6. f8. hlO. Sz. V .: 4, 6. 8. 10. 
Mégis szép a világ. (C. Colbert.) 2-ik hét! 
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. ntt, f8, 
blO. Sz. V.: 3-kor ifi. Floridai kaland. 
(Gárv Cooper.) 2-ik hél!
URA KI A. Rákóczi-út 21. T .: 145-045. 5. nS. 
flO. Sz. V .: h3-kor is. Tűz az Óceánon. 
(H. Söhnkcr.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212.

GAPITOU Baross-tér 32. T-: 134-337
f4, f(>, f8. Í10. V.: 11-kor és tél 2-kor is. 
Haláloí tavqcz.
CORVIN Üiiói-út 40. T.: 13S-9S8. ft. f6, f3. 
flO. V.: í2-kor i«. Erdélyi kastély. 
ELIT Szent István-körút Ifi. T.: 111-502. 
4. 6., 8, 10. V,: 2-kor ifi. E rdélyi kastély. 
HOLLYWOOD, Béthlen-tér B. T . : 142 455. 
f4. fö. f’S. flO. V.: f2-kor is. Erdélyi kas
tély. V. d. e. f ii : Arzén Lupín visszatér. 
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027. 
11, 2, 4, G, 8, 10. Amanda két élete. 

LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4, 6, 8. 
10. V.: 2-kor is. .leeső James.
PALACE Erzsébet-körút 8. T :  221-222. 11, 
2, 4. 6, 8, 10. Gunsó Din. 2-ik hét!
PATRIA Népszínházra. 13 T-: 145673
4. fi. 6. !fl. V.: 2-kdr Is. A vén lány. 
SAVOY. Üllői-út 4. T ,: 146040. Í4, f6, f8, 
flO. V.: I2-kor ie. A vén lány.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
f4, fS, 18, f!0. V.: f3-&ör is. Erdélyi kas
tély; . . . . . .

STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T : 140-S40. 11. 2, 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Kísért a múlt.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. T.: 355374. n4, 
nfi, „8, nlO. V.: ,n2-kor i«._ Indián eskü. 
V. d. e. 11: Piros bugycllárie. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.
4, 6, 8. 10. V.: 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 
Trópusi mámor.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500. 
fő. h7, 9. V.: f2. fi, f6, f8, flO. Pénz be
szél. V. d. e. f i i :  Lisöieuxi kis Szent
Teréz élete.
ELDORADO. Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
5, nS, no. v.: 7. 4, 6, 8, 10. A tenger ör
dögei. Vadnyugati becsület.
HOMEROS. Hermina-út 7. T . : 296178. 
hő, 7, nlO. V.: f2-től. Texas I. rész. 
IPOLY Csáky-u. 65. T . : 292628. Í4, f6, 
f8, flO. V.: f2-kor is. A kis csitri. V.
d. e. 31: Az aréna bősei.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
134-644.) f4. f6, f8, flO. V.: f2-kor is.
Trópusi mámor. V. d. e. f 10, f i2: Álar
cos angyal. .
OLIMPIA Erzsébet-krt 2fi. T.: 421-588. 11,
2. 4, fi. 8, 30. Trópusi mámor.
OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447. n4. 
n6, n8, nlO. V.:, n:!-kor is. Texas II. (A 
száguldó fantom.) V. d. c. 10, f 12: Elcse
rélt ember.
PHCRÍIX Rákőczi-út 68. T : 144-454. 11. 1,
3, 5, n8, fJO. Texas II. (A száguldó fan
tom.)
RIALTO Rákóezi-út 70. T .: 139-497. 11. 
1. 3, 5. n8, nlO. Sz. V.: 10. 12, 2. 4,
6, 8, 10. Trópusi mámor.

A RÁDIÓ MCSORA:
Vasárnap, május 26.

Budapest I. (549.5 m.) 8: Ébresztő.
Szózat. Hanglemezek. 8.45: Hírek. 10:

f4, ffi fS, flO Sz V.: fi-k ór  is. Andy! 'Egyházi ének és szentbeszéd. (Viezer 
Heardyt elkapja a szerelem. V. d. e. József apát.) Haydn: Nelson" mise.
11- A 3 hetvár 11.15: Evangélikus istentisztelet. (Egyed* * * _ a, 1 1a Nr*A A 5 I 4* V. /i ..Z. fi \ QAlAladár szegedi tb. főesperes.) 12.30: 

Budapesti Hangverseny Zenekar. 
Vezényel: Polgár Tibor. Közben: Ifjú
hősök. Papp Jenő rádiókrónikája. 13.45: 
Hírek. 14: Hanglemezek. 15: Időszerű
gazdasági tanácsadó. 15.45: A József
nádor 2. honvédgyalogezred zenekara. 
Vezényel: Seregi Artúr. 16.30: Az alföldi 
futóhomok. Miháltz István dr előadása. 
17: Hírek magyar, szlovák és ruszin
nyelven. 17.15: Szalonütös. 17.35: Az
átértékelt Deák Ferenc. Preszly Elemér 
dí* előadása. 17.55: A m. kír. honvé
delmi minisztérium 1. számú í-egős- 
esopoitja. 18.20: Krudyról. Mára: Sán
dor előadása. 18.45: Hangképek az
Újpest—Hungária labdarúgómérkőzés 
második félidejéről. Közvetítés az újpesti 
stadionból. Beszél Pluhár István. 19.15: 
Hitek. 19.25: Pertis Jenő - cigányzene
kara. 20: A szürke köpeny. A világ
háború katonaköltészete. Adám Jenő 
előadása. Közreműködik a Budai 
Dalárda, 20,50: Sporteredmények. 21:

IFJÚSÁG
ICISOK-MÉRKŐZÉSEK 

A Bertalan-uteáha kitűzött Elektro
mechanikai—Pestújhelyi fk. mérkőzés el
maradt. __

A Szí. Tsiván fk.—Újpesti fa KISOK- 
bajnok j döntőmérkózést elhalasztották.

Kassán : Felsőkereskedelm i—Középfokú
gazdasági tanintézet 4:0 (3:0). Vezette: 
Bajusz. (Jóllövő: Slaybart (2). Gedeon
<2). Felsőipar— Szlovák g. 3:1 (2:0).
Vezette: Boros. Gőllövö: Gaál (3), illetve 
Tajdák.A Békéscsabai fk. megóvta az Űrnap
ján Szegeden lejátszott és 2:0 aranyban 
elvesztett Szent László-vándordíjas mér
kőzését. Az óvás oka: a Szegedi íelso- 
ipariskola nem gondoskodott róla. hogy 
a pályán rendőrségi karhatalom legyen; 
nem volt mentőláda sem, a sérülteket 
sem tudták volna ellátni, ha — lettek 
volna. A békéscsabaiak kíváncsian vár
ják a KISOK-központ döntését az óvás 
ügyében.

A költő és a halál. Dráma egy felvonás
ban Irta: Herczeg Ferenc. (A költő:
Abor.vi Géza.) 21.40: Hírek, sportered
mények, hírek szlovák és ruszin nyelven. 
22.10: Szórakoztató hanglemezek. 23:
Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. 23.20: Balázs Kálmán cigány-
zenekara muzsikál. 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 11: Hang
lemezek. 12.05: . Rádió leventefélóra.
Hősök napja. Közvetítés a budapesti 
Hősök teréről. Beszélő: Budinszky
Sándor. Hangfelvétel. 15.05: A József
nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara. 
Vezényel: Seregi Artúr. 17.40: Szalos-
ötös. 19.30: Az ércország. Tóbiás Kornél 
dr előadása. 20: Hírek, versenyered
mények. hírek szlovák és ruszin nyelven. 
20.25: Hanglemezek. 21.25: Francia fil
mek. Soós László előadása.

Kassa (259.1 m.) 9: Egyházi ének és 
szentbeszéd a Szent Domonkos Rend kas
sai templomából. (SkripeSzky Béla.) 10: 
Kamarazene hanglemezről. 10.15: Az
Országos Luther Szövetség kassai 
csoportjának alakuló gyűlése. 11.15: 
Hírek. 11.35: Szent István himnuszok.-
Előadja: Marossy Lajos. 11.55: Wagner: 
Rienzi, nyitány. Hanglemez. Kb. 12.35: 
Első szent királyunk. Bohuniczky János 
előadása. 17.15: Éneklő ifjúság Kassán.
Közvetítés a kassai Nemzeti Színházból. 
Bevezetőt mond vitéz Ujváry Lajos.

Mai jelentősei)!) külföldi műsorrészek

7.15 ó : München: Weller- és Wagner-
est.

7.15 ö : Köuigsberg: Vidám dalos, ze
nés est.

7.30 ó: Bées; Orgo-nahangverseiv.
J ó: Milánó: Cilpa: Az arlesi lány c

operája.
í  ó: Firenze: Dalok é  ̂ ritmusok.
9.5(1 ó : P. Párisién: Gsajkovs/.ki: D ió

törő, szvit.

Uj KISOK-esűcs 
a gerely-csapatban 
a KISOK Budapest- 
kerületi bajnoksá
gának második 
napján

Szombaton folytatódtak a küzdelmek ai 
KTSÓK Budapest-kofüléti bajiwkfiár 
gaiéri. Eredmények:

100 m síkfutás:
I. előfutam: I. Szakács (Érseki g.l

11.3, 2. Kárpáti (Ref. g.) 11.5. — II. elő
futam: 1. Sir II. (Aranyosi fk.) 1L3, 2.
Török (Textil) 11.8, 3. Otte 12.1. -  III. 
előfutam: 1. Vass (Ref. g.) 11.6. 2. Már
ton (Vörösmarty a.) 11.8. — IV . előfu
tam: 3. Dániel (Kegycsrendi g.) 11.7,' í. 
Lengyel (Kemény g.) 11.9.

Távol ugrás csapatverseny:
1. Felsőmczcgaadasáigi 592-cfi állag. 7, 

Szent István fk. 576, 3. Széchenyi fk.
574, 4. Vöri'-smarly g. 547, 5. Pestújhelyi 
fk. 557. — Az egyéni döntőbe jutott:
Mészáros (Ke-gyesrondi g.) (636). Bajóthy 
(Szent István fk.) (632). Kászouy (Pest
újhelyi fk ,) . (625).. Horváth (Kémény g.) 
(619). Várnai Fing. (609), Tóth (Szé
chenyi fk.) (599).

Diszkosz-csapat:
1. Fing. 31.95-ös átlag. 2. Széchenyi fk. 

27.97, 3. Szent. István fk. 26.54 , 4. Pest
újhelyi fk. 23.08.

Gerely-csapat:
1. Fing. 44.10-éis átlag, új KISOK- 

csúcs, 2. Széchenyi fk. 38.10, 3. Szent
Istvá-n fk. 34.74.

A  versenyek ma délelőtt 9 órakor 
folytatódnak. A döntők délután 4 óra
kor kezdődnek a KISOK Erzsébet ki
rályné-úti pólyáján.

A ,.GYALULT" NYERTE A POLGÁRI 
ISKOLÁK LABDARUGÓBAJNOK- 

SAGAT
Hosszas küzdelmek után szerdán 

délután játszották az utolsó polgárista 
mérkőzéseket a Népligetben. A bajnok
ságot immár másodízben a ..Gyáli” 
nyerte. Csapata kimagaslóan legjobb 
volt a mezőnyben. Még a legnehezebb 
ellenfél, az „E gressy" sem tudta 
megakasztani a bajnokság felé vezető 
útján. Nagyszerű összjáték, jó  csatársor 
jellemezte ezt a csapatot, amelyre mél
tán lehet büszke kiváló és nagy szakéi--) 
telemmel bíró tanára. Kerékjártó .János- 
Utánuk a Bartofi-gyerekek következnek, 
az „Egressy" növendékei. A többi négy- 
csapat tudásban nem ér fel ezekhez. 
A ..Kórház'- azonban- jobb helyet érde
melne meg, de hát szerencse is keli a 
labdarúgáshoz. Ezzel, sajnos, nem ren
delkeztek. A végső sorrend a követ
kező:

3. Gyáli-út
2. Egressy-űt
3. Pannonia-utca
4. Liget-utca ,
5. Váci-út
6. Kórház-utca

5 5 — 17 2
5 4 1 12 8
5 2 3 7 7
5 2 3 11 14 
5 2 3 6 13 
5 — 5 2 12

Az ungvári lieeum énekkara a rádió
ban. Marta Artcr -Dungc. észt énakmu- 
v ősidő hétfői hangversenye elmaradt. 
Ehelyett május 27-én, 19.25 porckor a
míűáp Budapesten járt ungvári líceum 
és tanítóképző 60-tngú férfikarára!; 
műsorát közvetíti a rádió, hangfelvétel
ről.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
■tivatal Bp. V ili., Itökb Szilárd-utca 4. 
-  Telefon 132—499 és 133—977. Levél- 
:fm: Budapest 72. Poslafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fc- 
'elő* szerkesztő: Hoppé László. ' — Feie-
e« kiadó: KuÜsár Isivárj.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

-’.20, negyedévre 6—, külföldre 9. —
Amerikába 10.—).
Nyomatolt a Stádium Rt. köríorgógé- 

petn. Felelős: Gyflry Aladár Igazgató,

Alkalmunk volt beszélni Bartos GézaJ 
val. az . egész bajnokság rendezőjévíi ,.a 
bajnoksággal kapcsolatos mogá.! lapít árui
ról . Szerinte az volt a cél, hogy A 
gyerekekkel megismertessék a szabályo
kat. labdakezelésre és küzder.itudásra 
megtanítsák őket. Ez sikerült is teljes 
mértékben, sőt egy pár tehetséges fiút 
is megismertünk a bajnokság során, 
akikkel még fogunk később is találkoz
ni. Ilyen Sasgáti (Gyáli). Farkas. (Kor- 
ház), Flandera (Liget), Hidegkúti lKór-i 
ház). Schirmer (Váci) és az apró. de .1° 
játékos Lukács (Liget). A díjkiosztást a 
polgármester és közoktatási üo. kép
viselője tartotta meg. Meleg szavakkal 
köszöntötte a tanári kart és a döntőbe 
került csapatokat. Kérte őket a további 
komoly munkára és sportszerűségre. 
Sándor Gy. Miklós, a bajnok iskola 
igazgatója tett erre fogadalmat a döntő
ben szereplők nevében is. Az. érmeken 
kívül a fiúk szép könyvájándékban is 
részesültek.

FŐISKOLA
ITTHON VAN .4 CSAPAT . . .

A föisolás labdarúgóválogatott csapa
tunk tegnap délelőtt megérkezett Tori- 
nöból. Az olasz-magyar „főiskola i" vá
logatottról Molnár Ignác, a csapat ve
zetője a következőket mondotta:

— A fiúkról csak a legnagyobb dicsé
ret hangján szólhatok. mondotta
Molnár. • — ők  megtettek mindent, amit 
lehetett. Az olasz nagyválogatottnak ne
vezhető csapat ellen elért eredményt, 
nem szabad komolyan értékelni. Pozzo 
bevallása szerint Valcareggln kivül 
mind a 10 játékos nemzeti válogatott
nak számit. Pozzo különben az olasz- 
magvar mérkőzés után ismét vissza
nyerte az utóbbi időkben kissé megin
gott tekintélyét. A mérkőzés után szűnni 
nem akaró ünneplésben részesítette a 
közönség az olasz labdarúgó kapitányt.

— El kell ismernem, hogy valóban, 
remekül játszott a megfiatalított olapz 
válogatott együttes. Nem volt annak 
egyetlen sebezhető pontja sem! Mint 
m-gtudtam, úgy készültek erre a mér
kőzésre, mintha a nagyválogatott ma- 
eyar csapat ellen készülődtek volna. A 
csatársoruk ragyogóan játszott.

_  Ami pedig a főiskolai jelleget 
illeti: az olaszok nemcsak az egyetemre 
és főiskolára beiratkozott hallgatókat 
tekinti]: főiskolásoknak, hanem azokat 
is. akik közép-, vagy más iskolába jár
nak, tehát főiskolásokká lehetnek majd 
s azokat is, akik már elvégezték a 
főiskolát. Hogy az illető amatőr-e, azzal 
nem törődnek. Ezért játszottak ellenünk 
ilyen erős csapattal.

CÉLLÖVÉSZET
Az Országos Magyar Lövészszövetség

a BVSC Szőnyi-úti sporttelepén lövész- 
versenyt rendezett. Ennek kerétéu belül 
lebonyolították az olimpiai keret pisz- 
tolyiövő bemutatóját ifi. Eredmények: 
Olimpiai keret versenye: 1. Hradeczky
Zollán B. Holis 537 kör. 2. Balogh MLE 
527 kiír, 3. Martini székesfehérvári ÍÍV  
lis 518 kör. A tebotségkutatö pisztoly 
Hivő versenyen 21 egyesület, közte 1̂  
vasutas egylet 78 férfi és 3.1 hölgy ver
senyzője indult. Eredmények: férfiak
csoportjában: 1. Kárpáti MLE 234 kin-, *-• 
Mohácsi Szolnoki MÁV 226 kör, il. B)ttár 
B. Holis 325 kör, 1. -Kövesd] MLE .324 
kör, 5. Fábián MLE 225 kiír. — Női vei" 
senyben: 1. Tompos Anlalué BPLE 21»
kör, 2. Flórt Jenőnó Pén/,jegyiiyo:r,d 
191 kör, 3. Enyingi Borbála Pénzjegy 
nyomda 183.-


