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HETI MŰSOR
Sport-utca: ESzKRT—Újpest.
Kispest: Kispest—Törekvés.
BEAC-pálya: Gamma—Elektromos,
Szeged: Szeged—DiMÁVAG.
Szolnok: Szolnok—Ferencváros.
Tokod: Tokod—WMFC.
Szombathely: Haladás— SalBTC.
Az NB H-ben: SVSE— SFAC,

Egyetértés— Zugló, Pénzügy—SzFC, 
Postás—BLK, DVAC— SzEAC, Va
sas—D. Magyarság, MAVAG—Rusj, 
SSE—DVSC, KAC—MOVE T. Előre, 
BVSC—Rákóczi, MVSC— özd, Pere
ces-—Ganz.

Heti összeíoglaiój
1941, április 27—május 4.

Pataki Mihályt, a Ferencváros 
nemrég lemondott sportvezetőjét az 
OTT a legnagyobb kitüntetésben ré
szesítette: az arany testnevelési ér
met adta neki. örülünk ennek a ki
tüntetésnek, mert megérdemelt és 
mert —- jókor jött. Az OTT ezzel a 
gesztusával bebizonyította, hogy 
mennyire korszerűvé vált az új ve
zetés alatt. Kitüntetett egy „kis
embert", aki nem elnök, nem méltó- 
ságos úr, de viszont építő munkása 
az új magyar sportnak. Hogy pedig 
Idejében, gyorsan adta ezt a magas 
kitüntetést, avval bebizonyította az 
OTT, hogy már nem a  régi H IV A T A L , 
amely összefoglaló aktáinak az alap
ján egy év múlva foglalkozik a  sport 
eseményeivel, tiszteletreméltó öreg
urak méltóságteljes fejbólintásalnak 
kíséretében. A  mai OTT vezetői 
együtt haladnak, együtt élnek — 
mert benne élnek — a  sporttal. Mert 
sportemberek.

•
M it tett P a ta k i M ihá ly  a F eren c

város csapatával? Egyrészt korszerű  
ren d szert  honosított meg benne, ami
vel egyszerre eredményesebbé vált 
a csapat és bajnokságot nyert. Más
részt pedig fe g y e lm e t , sp ortszerű sé 
g e t  és egészséges, egységes sze lle 
m et  igyekezett bevinni a csapatba. 
Ebben a tekintetben romboló hatá
sok keresztezték az igyekezetét és 
amikor úgy vélte, hogy nem kap elég 
támogatást, szerényen és csendben
— ahogyan a munkáját is folytatta
—  lemondott a  tisztségéről. Lemon
dását csak a rendszeres munkától és 
a fegyelemtől irtózok alig palástolt 
örömének egy-egy Mkkantása kísér
te, A köszönet, az elismerés, a meg
békíteni igyekvés hangját hiába vár
tuk. Már-már azt hittük, hogy ez a 
rengeteg dicsőséget szerzett sport
ember búcsúszó nélkül fogja ott
hagyni pompás játékos! é.s vezetői 
sikereinek a  szinterét, amikor meg
szólalt az OTT hangja és meleg
hangú dicséretével —  pótolta az el
mulasztottakat.

A  Tagadás zsoldosai határozottan 
felismerhető mérgező éllel úgy igye
keznek beállítani a labdarúgás rend
szerének az ügyét —  amely kizáró
lag és szárazon sportkérdés és 
semmi más — , mintha valami ma- 
gy^ íS laí1’ , nem hazafias dolog volna a WM-alakzatnak a felvétele a lab
darúgó pályán. Mintha az valami 
angolpárti állásfoglalás lenne ha a 
labdarúgó csapat egyik játékosa 
hátrább, vagy kijebb áll. Viszont, 
ha csak két hátvéd marad hátul, 
akkor jó magyarok vagyunk. Mel
lőzve ennek a bárgyú és rosszindu
latú célzatosságnak a politikai ki
elemezését — ami pedig igen hálás 
lenne számunkra — , csupán arra 
mutatunk rá ismételten, hogy ma
gyar rendszer, felállás! alakzat — 
nincsen. Azt az alakzatot ugyanis, 
amelyben azelőtt játszottunk (a két- 

szintén az angolok ta- 
-**1' A  vízilabdát szintén. A 

ör  ̂ P&dig tán a franciák. 
rn Ím ^ SUk? B.e®zéljünk a sakkozók 

' m cgnyításáról, amelyet ön
érzetés magyar sakkozó tehát —
Ug ' ,  Dei?  használ- Azt, hisszük, 
en;?1. aí  .ostobaságról többet be
szelni: sértés az olvasóval szemben. 

♦
És századszor is: ezek az „angol" 

rendszert házafiatlannak tartó mo
hikánok edző helyett „trainert“  
rajt helyett „ sta rto t“  és partdobás 
helyett „ taccsot“  írnak. Idáig már 
nem ér el a hazafiasságuk.. Hogy 
miért van mindaz így? Erre mi nem 
felelhetünk. Csupán azt állapíthatjuk 
meg, hogy a korszerű. rendszer be
vezetését is, m.eg a sportszavak ma
gyarítását is — a Nemzeti Sport 
kezdeményezte.

♦
A „k örú ton ”  ugyanis az a jelszó: 

mindig az ellenkezőjét annak, amit a 
Nemzeti Sport csinál! És általában:

A szabadkai váltófutók ünneplése Budapesten
A  M a g ya r K u p a  elődöntőjének 
négy győztese a Salgótarjáni BTC
(l:0-ra verte az Elektromost), a  S Z O lltO k l
M Á V  (2:0-ra győzte le a Tokodot), a  T ö r e k v é s  
(3:0-ra diadalmaskodott a Gázgyár ellen) 
éS a Kispest (3:0arányban felülkerekedett

a Gammán)
Meglepő eredmények a diákok mezei futóbajnokságán
sohasem kezdeményezni valamit, 
soha. részt nem venni az építés mun
kájában. Ha más kozd valamit, majd 
mi ledöfjük — mondjak. Ha kezded 
aggódán keresni, mi az oka 15 éves 
sikertelenségünknek az olaszok el- 
!en,_ a_ körúton legyintenek. Ha ma
gyár szavakat kázdesz használni, a 
körúton oldalas cikkek jelennek 
meg, amelyek a zsenge és szokatlan 
új szavakat kiröhögik. Ha a kudar
cok ellen rendszeres munkát köve
telsz, a  körút a  magyar (!)  hagyo
mányokra hivatkozva tiltakozik a 
gúzsbakötés és az idegen eszmék el
len. fis ebben a kisded fűrészelésben 
nem fontos a tények ereje, megke
rülik azt ép úgy, mint a logika sza
bályait. Ha az olaszokkal i:i-re  ját
szunk idegen pályán, az új rendsze
rünk kezdetén, egy-két „ellenzéki” 
játékossal a  sorainkban -— akkor ez 
a körúton „ c s a k  döntetlen". Ha két 
VVK-rendszcrben játszó csapat mér
kőzésén az egyik o :7-re kikap, akkor 
ez nekik a WM-rendszer kudarca. 
De arról hallgatnak a körúti kis el
len reformátorok, hogy ez a o :7 egy
ben 7: o is egy WM-rendszerü csapat 
—  javára. Nem, a  logikával soha
sem törődtek.

De a tényeit igazságával sem. 
Nemrég azt olvastuk a körúton 
hogy a Ferencváros játékosainak 
„tú ln yom ó tö b b ség e “  ellenzi a Pa
taki-rendszert. é 3 most — nicsak 
nicsak — a bajnokcsapat játékos- 
gárdájának zöme a maga jószántá
ból felkereste Patakit és teljes bizal
máról biztosította öt. Kijelentették 
a játékosok, hogy mindent helyesnek 
tartanák, amit Pataki végzett ná
luk ée arra kérik öt, hogy mielőbb 
jöjjön viasza és vezesse tovább őket 
az eddigi úton. A küldöttségtől alig 
hiányzott egy-két játékos. Nem, a 
tények sem okoznak sok zavart a 
körút) vonalvezetésben.

Kisded mesterkedésüket azelőtt 
úgy hívták, hogy „destrukció” . Hasz* 
náljunk erre is ezentúl magyar szót. 
(Bár nem érdemli meg.) Nevezzük 
egyszerűen rombolásnak.
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Jelentős lépéssel haladtunk előre 
a Magyar Kupa döntője felé. Az elő
döntő forduló négy mérkőzése végig 
honi győzelmet hozott. A SalBTC, a 
Kispest, a Törekvés és a Szolnok 
verekedte ki a továbbjutást. Ezek 
szerint tehát m ár csa k  e g y  h ivatá
sos csa pat m aradt a m ezőn yben  és  
így könnyen megeshet, hogy a Ma
gyar Kupa döntője egyben á Corin- 
thián-díj döntője is lesz.
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V e rse n y itú rczá s . — Javítás.

O laszország
A bajnokság utolsó fordulójában 

csak a Bologna döntetlenje meg
lepetés. A  biztos bajnok pontot adott 
le a Lazionak. Ez a  Lazionak a 
bennmaradást jelentette. í g y  a N o- 
vara  és  a Bari ju to tt  a  k iesés so r 
sára. A  Bologna bajnoki címét már

Bélyegé s  bisires!»iliu!a 
Árjegyzéket érdeklődőknek 
hémentve küld: Abonvl Jenő 
bélyegükre* ;eriése,llndnpeal. !V. Váci-utca 45. szám

semmi sem veszélyeztethette. Máso
dik az Ambrosiana, harmadik a Mi
lano lett.

A z  u tolsó  fo rd u ló  ered m én yei: To
rino—Livorno 5:0, Atalanta— Ambro- 
slanal:3. Venezia—Novara3:0. Bari 
—Napoli 0:4. Milano—Genova 1:1. 
Fiorentina—Juventus 5:0, Bologna— 
Lazio 2:2, Roma—'Triestina 0:0.

A B )  csop ort ered m én yei: Spezia 
—Siena 1:1, Verona— Savona 1:2, 
Modena—Fanfulla 0:0, Macerata— 
Padova 0:3, Liguria—Brescia 2:0, 
Alessandria—Aneonitana 2:0, Pro 
Vercelli—Reggiana 1:1, Pisa—Udi-
nese 0:0, Lucchese— Vicenza 2:0.

A Szent Korona Kupáért
....................................................... ..

Biztosan nyert a Felvidék
Felvidék—MOVE 4:0 (2:0)

Góllövő: Magyar, Alberti, Kalotai, Alberti 
Budakalász. Vezette: Újvári

Budakal ászon csapott össze a 
Szent Korona kupa középdöntőjében 
Felvidék és a MOVE csapata.

A  mérkőzés előtt egy kis zavar 
van, mert a MOVE válogatottból két 
játékos A rzen o v ic s  é s  B ru kner  nem 
jött meg. S om og y i  MOVE kapitány 
a nézőtérről szed elő két tartalékot.

A  felvidékiek N é m e th y  Ernő el
nök és T elek i Pál vezetésével jelen
nek meg.

Zászlócsere után feláll a a ét 
csapat.

Felvidék: K ö v e s  fa lv i  —  S elm eozi, 
Bán  —  Tóth, Iv a n k ó , K esz th ely i  —  
K alota i, S om ost, S za bó  I , A lb erti, 
M agyar.

MOVE: P o ó r  —  B csed i, Kőhalm i 
S zobota , M eri, I r z  —  M árta, 

R aab, A m ri, B a k i, B ok or.

A Z  ELSŐ FÉ LID Ő
A MOVE kezd széllel hátba. Elég erős 

, f-1.1 tikjgá.1. Tvanlcó tubájából előbb a
rVr aliací helyzete, majdnem ön

gólt vét a felvidéki védelem. IVankó a 
gólvonalról vágja ki a labdát. A 9. 
percben veszélyes szabadrúgás a Felvi
dék ellen a 16-osról.. Raab lövése a 
jobbsár ok fölé száll.

Kövesfalvi, a felvidéki kapus lábról 
szedi i-s a In belát. A MOVE vesszél yeseb- 
ban tainad. Az első szögletet a 18. pc-reben 
a Fetlvidték rúgja. A  23. perc hozza az 
cl8ó golt. Felvidéki jobbiszárny támadása 
Közben iircs I-esz a MOVE-kcipu. Szabó át- 
adasabol Magyar a labdát nyolc lépésről 
a jobb als-ö sárokba ráírja. 1:0 a Felvidék 
javara Kaab helyzetben kitör, de Kö
vesfa! yi vetődve losaodi lábáról a lab
dát. A 35. percben. Baki lövése a jobb 
kapufát súrolva megy ki. Nincs szeren
cséje a MOVE-nakl. Sokkal többet tárnád 
a hazai csapat. A 43. percben Kalotai 
szabó ílrágsksát Alberti a bal felső sarokba 
fejeli. 4 MOVE védelme elaludt. 2:». A 
félidő vécére erősen feljön a felvidéki 
ceapat, _

A  szünetben a« őitözdkbon látogatást 
tesz Gidófa/lvy Pál dr miniszteri bialofí, 
Váffhy Kálmán., a JT főtitkára és Gálffy 
András.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Fordulás után a szél a felvidékieket 

támogatja Szögletet is érnek el a 6. perc
ben. A 8. percbon Meri előretör. tökéletes 
gólhejcetben van. de két lépésről mellé 
lő. Nagy hiba! Hullámzó játék a Iáiul 
ki, de a csatárok mindkét oldalon gyá
moltalan kodnák, A 21. percen  Ecsedi 
hibájából Szabó I  tisztán futhat a MOVE 
kapujára, de az. üres kapu mellé lő. A 
t ufóid átan Amri tőr ki, de Kövesfalvi 
leszedi lábáról a labdát. A felvidéki 
Szabó jó  helyzetben fölé lő Alberti fe
jeséből majdnem lesz. Nem valami
magaszínvonalú h &s&k, csapkod mind
két : csapat. A ' 2D. peroben Kalotai meg
ugrik. a MOVE-vodelom leáll és a jobb- 
szélső fe'Tnefereft ballábas lövése meghozza 
a harmadik ff ólt. A  MOVE lest vitat,
de hiaba. .

Á MOVE szögletet ér el, Márta védi.

A szöglet után Baki óriási helyzetben
fölé lő. A .75. percben Alberti fejese n 
balkapufa belső lécéről gólba pattan, a 
labdát Ecset)! kivágja, de Újvári meg 
ítéli a gólt. A 42. percben a földön fekvő 
Tóth érinti a labdát, de nincs 11-es, mert 
nem volt szándékos a kezezés. Mér egy 
szögletet rúg a Felvidék, majd kapufát, 
aztán vége. Szügletarány 5:1 (3:1) a Fel
vidék javára.

NYILATKOZATOK:
Teleki, a Felvidék kapitánya: Végig

a kezünkben volt a mérkőzés.
Somogyi Gyula, a MOVE snövetscui 

kapitánya: Balszerencsénk volt már' a 
rajtnál. Kapusunk, aki Békéscsabán re
mek volt, most csődöt mondott,

BÍRÁLAT.
A technikásabb Felvidék biztosan 

és megérdemelten győzött a kap
kodó MOVE ellen. A  MOVE nagy 
iramban kezdett, de aztán kifulladt, 
A  Felvidékből Kövesfalvi, a kapus, 
továbbá Bán, Tóth, Ivankó, Alberti 
és Somosi, a MOVE-ból Kircz, 
Marta, Raáb és Ecsedi emelke
dett ki.



SrnZm
& M agyar K u p á é rt

A mindkét félidőben főbb salgótar
jáni csapat megérdemelten verte 
ki az Elektromost

SalBTC—Elektromos 1:0 (1:0)
Takács IV nagyon fogta Szendrődit
Góllövő: Balázs
Salgótarján, 1500 néző. Vezette: Szőke II

Salgótarjánban vasárnap délután 
hideg szél fújdogált. Mindkét csapat 
rendesen készülődött a Magyar Kupa 
elödöntömérkőzésére. Az összeállítá
sukon csalt a tarjániak változtattak. 
Jenő fi és Balázs mégis játszhatott és 
így Borsányi és Jákfalvi nem került 
a  csapatba.

A z EUektromosnak kedvezett a 
szerencse, a tarjánlaknak az első fél
időben az érezhető szél eüen kellett 
játszaniok. Felállnak:

SalBTC: G éczy  — Budai, Tímár — 
Kiss, Takács IV, Mátrai —  Balázs, 
Csuberda, Jenöfi, Laczkó, Trenka.

Elektromos: Bakon  —  Pákozdi,
Onódy —  Pázmándy, Gajdos, Pálin
kás  —  Rozsáli, Törös, Szendrődi, 
Marosi, Buzássy.

A Z  ELSŐ FÉLIDŐ
Már a 2. percben az Elektromos vé

dőknek Csuberda elől szögletre kell men
teniük. Az 5. percben a túlsó oldalon 
Rozsáli e’ fut, szépen ad be, Géczy ki-

között kiugrik, de mellé lő. Ez is nagy 
helyzet volt! Utána az Elektromos 
minduntalan lesre játsza a tarjáni 
csatárokat, főleg Balázs dől be ennek a 
taktikának.

Szüsletarány 3:3 (2 :2) .
NYILATKOZATOK:

O brincsák  L ászló fő titk á r  (Sál, 
a csapat,B T O ): Lelkesen játszott

megérdemelten jutottunk tovább.'
R iff Emil edző: Megérdemeltük.
Ssilvássy Dezső szakosztályi el

nök (Elektrom os) :  Ellenfelünk lel
kesen játszott, inkább megérdemelte 
volna a továbbjutást.

Tóth István edző: Balszerencse...

sebben játszott és lényegesen több 
gólhelyzetet hozott össze, mint az 
Elektromos. A  játék elég gyorsiramú 
volt, csak többször megakadt, mert 
as E lektrom os védők igen gyakran  
állították lesre a tarjáni csatárokat. 
A z  olasz rendszerben játszó Elektro
mos ellen a SalBTC tulajdonképpen 
semmiféle rendszerben sem játszott, 
ha azonban mégis el kell bírálnunk 
rendszerüket, akkor azt mondhatjuk, 
hogy a WM rendszerhez állott köze
lebb a tarjániak játéka, mert hi
szen Takács IV. Szendrődi őrzőjének 
szegődött és a' játék nagy részében 
a harmadik hátvéd szerepét töl
tötte be

BIKALAT
A  SalBTC megérdemli a tovább

jutást, mert csapata sokkal lelke-

A  tarjániak közül G éczynek  nem 
sok dolga akadt. Budai és Tímár 
közül Budai a jobbik, de mindkettő 
megfelelt. A  fedezetek közül Takács 
IV. magaslott ki. Pompásan fogta  
Szendrődit. Utána Kiss, majd M át
rai következik. A csatársorban ez a 
rangsor: Trenka, Laczkó, Jenöfi,
Csuberda. Balázs túl szeleburdlnak 
bizonyult.

A z Elektromosból Bakon  nem 
igen tehet a gólról. Közelről kapta. 
A  hátvédek közül és az egész csa
patból Pákozdi m agaslott ki. A  fe
dezetsorból Gajdos bizonyult a leg
jobbnak, Pázmándy valamivel gyen
gébb, Pálinkás szürke. Elől a gyor
saságával Rozsáli és Buzássy vonta 
magára a figyelmet. Szendrődi nem 
tudott szabadulni kullancsától, Ta
kács IV-től. Törös és Marosi csak a 
mezőnyben ügyeskedett.

12!
BeérkeiM határidő: máin* II, 13 óra j
BSzKBT—Újpest
Haladás—SalBTC
Kispest—'Törekvés

G aram*—Elektromos *•*,3,...
Sre««d—D1M 4VAG

Tokod—W M FO

Szolnok—Ferencváros

PVAC (Pécs)—üresedi EAO 
Pótverseny: A pontversenybe csak !
mérkőiés elmaradása esetén kerti 
számításba egyébként csak holtver 

tényt dönt el.

Hétfő, 1941 május 5,

ÍSM PENGŐS PÁLYÁZATI 
A heti 1M pengő rendes díjén kívül N

125 p en g d
r e n d k ív ü l i  h e t i  J u ta lo m

Ferencváros—Újpest mf:rkö/;s kapcsa*

II. 13
Beérkezési határidő: roíjn* 17, 13 éra
Ki (névszerint, vagy a Ferencváros
középosatára. az Újpest baíszélcője, 
stb.) rúgja az első íróit a Ferenc 

város—Újpest mérkőzésen?

FerenOT —Újpest, 
Feneocr.—Újpest,

véseredm.
I. félidő

DíMA VÁG—Gamma

Soproni VSE—Soproni FAO 
SalgSE—Debreceni VSC 
Miskolci VSC—óid

WMFO—Kispest.

Kecskemét—FTC

N*vt oMMiuoenmiMMNimeiMei •
Lakhelyt

Ballonkahát
Teaiszfelszerelés
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szalad a kapujából, de Szendrődi men- 
Iókí a kapust, s az elesik. A  labda TŐ- 
xös elé kerül, ez az üres kapu föló vág 
ja. A 8. percben Rozsálit lökik fel a tar
jáni védők. A szabadrúgást ugyanő kübli 
mellé. Mezőnyjáték után a 13. percben 
jól támad a SalBl'C: Trenka pompásan 
szalad el, a kiugró Jenőfinek adja a lab
dátw ez áttolja Balázsnak. A jobbszélső 
a kaputól három lépésre teljesen szaba
don áll, laposan a balsarokba vágja a 
labdát.

Óriási mezonsfföiényét csak három 
gólra tudta felváltani a Törekvés

Törekvés—Gázgyár 3:0 (2:0)
A Gázgyár lelkesen védekezett
Góllövők: Kiss ll. Zörgő, Pusztai 
Bihari-űf,  1500 néző. Vezette: Óhegyi

l:0-ra vezet a SalBTC.
A 16. percben Rozsáli lövését Géczy 

fogja, majd Rozsáli elől Tímárnak szög
letre kell mentenie. Takács IV pompás 
labdát ad Trenkának, ez jól szalad, de 
Pákozdi hátu’ ról i’cllöki. Szabadrúgás, 
közben a közönség fütyül. Inkább me
zőnyjáték folyik, mindkét oldalon sok
szor futnak lesre. A 36. percben támad 
a tarjáni csapat, s Laczkóval szemben 
Pákozdi csak szögletre tud menteni. A 
38. percben Onódy dancsolja Balázst, a 
szabadrúgást Balázs kli'di a kapu elé 
de Csuberda mellé fejel. Utána újra me 
zönyjáték következik.

SZÜNETBEN
a tarjániak nagyon bíznak abban, 
hogy a győzelmük nagyobb arányú

F U T B A L L  és
ATLÉTIKA! felszere

lések
Schraidi- Szinti - Szél
szakílzlotében, V., Személynök-u. lő.
Telefon - 11-41-33. Árjegyzék.

lesz. A fővárosi csapat öltözőjében 
hangoztatják, hogy az egygólos 
hátrány nem jelent semmit, a mér
kőzést meg kell nyerniük.

A  IX. FÉLIDŐ
Az Elektromos kezd, de rögtön feljön 

a SalBTC. A 3 percben
Balázs nagyszerűen fut el, Jenöfi 
szabadon állva kapja a beadást és 
lövése csak centiméterekkel megy

mellé
Hatalmas helyzet volt! Az Elektromos 
támadásba megy át. Rozsáli futna el. de 
Tímár szögletre szereli. A szögletrúgás 
után Géczy lehúzza a labdát. Mezőny
játékkal telnek a perceit. Majd a 13 
percben Balázs elöl önody ment szög
letre.

A 14. percben Csuberda kiugrik. 
Jenőfihea játszik, a középcsatár kicselezi 
Öaodyi, utána Trenkának adja a labdát.

ez nagy helyzetből allg IS mellé. 
Újabb mezőnyjáték után a 23. percben 
Balázs beadásezerü lövését Bakon szög
letre védi. A berúgás után Pákozdi 
kivágja a labdát. A 35 parcben Kiss löld' 
Buzássyt a Ki-oron, a szabadrúgást
Szendrődi a sorfalba vá jja  Négy perc
cel később Takács IV hosszú labdával 
küldi útra Csuberdát, ez a két hátvéd

k o r r s k t  « sskos 
b i í í» t <Sl t ® h y ö k

Hűvösre fordult, szeles időben 
gyülekezik a közönség a Bihari-utcá
ban. A  felhős égboltról meg-meg- 
csillan a délutáni napsugár és meg
világítja a Törekvés pályájának üde, 
zöld gyepét.

A  Törekvés öltözőjében nyugodtan 
készülődnek a játékosok. A  vezetők 
figyelmeztetik a védőket, hogy ne 
húzódjanak nagyon előre. W éber  
edző is azt kéri a csatároktól, hogy 
igyekezzenek széthúzni a mezőnyt.

A  gázgyáriak tanyáján „mi 
semmit sem veszthetünk'' — hangu
latot észlelünk. Izgalom nélkül, tré
fálkozva készülődnek a játékosok.

Ohegyi játékvezető sípjelére a két 
csapat a következő összeállításban 
kezdi a játékot:

Törekvés: K iss  —  Lörinczy, Bán- 
kvM —  Szűcs, Kónya, Garamszegl 
— Pusztai, K észéi, K iss II, Zörgő, 
Déri.

Gázgyár: Major —  Brumbauer I, 
Brumbauer II —  Solymosi, Majsa, 
Ritter —  Horváth, Zentai, FÜzl, 
Bauer, Pető.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A  Törekvés választ és a Gázgyár 

nappal szemben kezdi a játékot. Már 
az első percekben határozott Törek
vés fölény alakul ki, melyet a Gáz
gyár szórványos lefutásokkal meg
megszakít. A passzok azonban mind
két oldalon pontatlanok és a tömö
rülő gázgyári védelem lelkesen és 
eredményesen állja a Törekvés 
ostromait

A  17. percben Készéi megsérül 
és helyet cserél Pusztaival.

Ezután Fűzi rúg szabadrúgást 20 
méterre a Törekvés-kaputól, a labda 
azonban egészen a partvonal felé 
száll. Pusztait jó  helyzetben szereli 
a Gázgyár' védelme. A  Törekvés-csa
tárok elrontják a legjobb helyzete
ket. A  30- percben Készéi szöglete 
után kavarodás támad a Gázgyár 
kapuja előtt, de ebből sem lesz sem
mi. Ezután Déri szabadrúgása lesz 
a Gázgyár kapusának zsákmánya. 
D éri újabb lövését a kapus szögletre 
menti.

3 *au e ie r
s z a b ó t ó l
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A  38. percben ismét Készéi rúg 
szögletet.

A labda a Gázgyár kapuja előtt 
pattog, majd átkerül a baloldalra, 
innen Déri kétszer is beküldi. A z  első 
beadását m ég tisztázni tudja a vé 
delem , de másodszor már a labda a 
kicsit jobbra húzódó Kiss II fe jére  
száll.

A  középcsatár fejesével szemben 
már tehetetlen Major. I :0 -r a  

vezet a Törekvés.
Két perccel később fü tty  után lő 

g ólt a Gázgyár. Újabb Törekvés- 
támadás után Déri átadását Készéi 
kapu mellé rúgja. A  44. percben 
Kiss II tisztán áll a gázgyáriak ka
puja előtt, de lövését Major szög
letre tolja.

Készéi szögletrugása Kiss H-t 
és Zörgőt is Jó helyzetben ta
lálja és Zörgő fejéről a hálóba 

vágódik a labda. 3.0.
Gól után vége is a félidőnek.

SZÜNETBEN 
mindkét öltözőben nagy jódozás fo 

lyik, itt is, ott is akad néhány hor
zsolás. Készéi a bokáját és a síp
csontját fájlalja, kötést kap.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
A  második félidőt két Törekvés

szöglet vezeti be. Nagy kavarodások 
vannak a Gázgyár kapuja előtt. A 
Törekvés-csatárok határozatlansága, 
másrészt pedig a Gázgyár lelkes vé
delme miatt azonban gól nem szüle
tik. K ónya  dancsolja P etőt, a bal
szélső azonban a kapu fölé vágja a 
szabadrúgást. Ezután megint két 
Törekvés-szöglet következik, de 
K észéi most rendre kapu mögé rúg
ja a szögletet.

A  15. percben nagy helyzet akad 
Major kapuja előtt, de ebből is csak  
szöglet lesz. A  Gázgyár ellentáma
dása végén Pető kerül jó helyzetbe, 
a Törekvés-védők azonban szerelik. 
A  Törekvés támadásai a mezőnyben 
elég jól gördülnek, de a Gázgyár 
védelme biztosan áll a lábán. A  30. 
percben a Törekvés védöl könnyel- 
müsködnek és Etiziék k ét perc alatt 
három szögletet is rúgnak. Gól, vagy 
csak veszélyes lövés azonban egyik
ből sem lesz.

A  38. percben esik a Törekvés 
harmadik gólja. Déri viszi a labdát, 
befelé adja, Kiss II átlépi és a tisz
tán álló

Pusztai a jobbsarokba pofozza a
labdát. A  kapus már sakk-matt
volt, nem is nyúl a lövés utáu.

3:0.
Még lőhetne egy gólt a Törekvés,
41. percben Kiss II az üres kapu 
fölé lő.

Szögletarány 14:4 a Törekvés ja
vára.

NYILATKOZATOK :
Tusnádi József, a  Törekvés inté

ző je : Klassziskülönbség volt a két
csapat között, a Gázgyár azonban 
nagyon lelkes és ktisdöképes csapat, 
nem lehet könnyelmüsködnl ellene.

W éber József, ed ző : Egykapura
játszottunk, a csatáraink azonban 
nem voltak elég határozottak és 
szerencsénk sem volt. -

Zálatnay-Zloch G yula, a Gázgyár 
szakosztá lyvezetője; A  Törekvés 
kétségtelenül megérdemelte a győ
zelmet, de azt le kell szögeznem, 
hogy a Törekvés második gólja igaz
ságtalan szögletből esett és ezt a 
partjelző be is intette. A  játékvezető 
mégis szögletet ítélt, pedig igen 
messze állt az esettöl. Egyébként 
egy perccel később fú jta  le az első 
félidőt.

B ffiA LA T
A  Törekvés óriási fölénye nyomta 

rá a bélyegét a mérkőzésre. Erre a 
fölényre legjobban jellemző, hogy 
Kiss, a Törekvés kapusa az egész  
mérkőzés folyamán egyetlen  egy  lö
vési sem  kapott. A  Gázgyár nagyon 
lelkes csapat, m ost ía védekezésre 
rendezkedett be, m int a  Ferencváros  
ellen. A  Törekvés azonban okulva a 
Ferencváros példáján, végig nagy
akarással játszott a pusztán csatá
rainak határozatlanad',gán múlt, hogy 
nem győzött nagyobb gólarármyal.

A  győztes csapat védelmében 
K issnek  csak a hazaadások és a 
hosszú szöktetések elcsipése volt a 
feladata. Bánkuti volt a hátvédhár-

UU»: .............................................
\ beküldő eláret! masát a feltételekMinden siet vénybe* ép é» fór 
falómban <evfl használatlan jp fillére
aéiyeaet kall mellékein! Akt heten 
-önt ötnél több szelvényt küld kö
tele* Ide keresztet (oaillasot) tenni:

más legjobbja, K ónya  viszont Fiizit 
semlegesítette teljesen. Lörinczy  
néha kihagyott. A  fedezetpárban 
Garamszegi volt a jobbik, a csatár
sorban Zörgő és Pusztai a mezőnyből 
szépen hozta fel a labdát, a kapu 
előtt azonban sokat késlekedtek. 
Kiss II  mozgékony, de sokat forgo
lódik. Déri nagy lendülete érték, lö
vései nem sikerültek. K észéit sérü
lése hátráltatta.

A Gázgyár csapatában a védelmet 
kell megdicsérnünk. M ajor sok ne-

j Tőreivé*—Szeged
BSzKBT—Tokod

H aladAs—Szolnok

SalBTC—Elektronná 
Pótverseny: A pontversenye* o»s6
mérkfizéa elmaradása őseién kéri!
-/.ámításba, egyébként csak holtver 

senvt dönt el.

Ganz—Lampart 
Miskolci VSC—MÁVAQ
Orosháza—Csabai AK
PBÜSE—Gy3n#yöal AK

Nérs

Lakhelyt

Utca:
A beküldő aláveti masát i  fel 'ételek
eek Minden *zelvénvhea ép é* fór 
calntnbaD ievfi használatlan in filléres
nélyeuei kell mellékelni Akt heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö 
tele* Ide kereeztet (eaillaatotl tenni:

Kupa stílusban hengerelt 
a Kispest

Kispest—Gamma 3:0 (0:0)
A Gamma a második félidőben tíz 
emberrel játszóit
Góllövő: Nemes, Titkos, Titkos 
Kispest, 1600 néző. Vezette : Lantos

Napos, de meglehetősen hűvös 
időben, mintegy másfélezer néző 
előtt csapott össze a két együttes a 
Magyar Kupáért. A  Kispest össze
állításában nincs semmi változás, a 
„diósgyőri" csapat játszik. Puskáa 
edző kiadja a fiúknak a jelszót:

—  Minden helyzetből lőni és fo g 
lalkoztatni a szélsőket.

A  Gamma öltözőjében „ú j" em
ber öltözik: Sütő. ö  lesz a Gamma 
jobbösszekötöje.

A  két csapat így áll fel:
Kispest: V écsey  —  M onostori, 

Olajkár II  —  Fürst, Szabó II, Vigh  
—  Kincses, Nem es, Hidasi, B erényi. 
Titkos.

Gamma: Havas •— Nádas, Sze-
beni —  Magda, Tóth, K em ény ■ 
Váradi, Sütő, Adóm, Toldi, Háral.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A Kispest kezdi a játékot. Az 

élénk szél a Gammát segíti. Háral 
szögletet szerez a 3. percben. Tőth 
szabadrúgása kissé magasra sikerül. 
A  Kispest csak ritkán jut szóhoz a 
széllel szemben, de a 8. percben

Nádas majdnem öngólt vét.
Havas alig bírja elfogni a „ helye
zett«  hazáadást. Tíz perc után élén
kül a kipesti csatársor. Titkos 
bombabeaöását Hidasi élesen fejeli 
a felső lécre. A  14. percben Vécsey 
szögletre védi Hárai beadását. A 
Kispest most hevesen rohamoz, de a 
Gamma védelme érti a védekezést.

A  játék most élvezetesebb. A  kis
pesti közönség Szabó II szabad 
rúgásában reménykedik, de a bomba 
elakad a sorfalban. A  23. percben

Kincses remek beadását Neme* 
szépen bevágja, de —  lesről.

Az ellentámadás során Hárai elszedi 
a labdát VécseitŐl, de elhibázza az 
üres kaput. Élénk az iram. A  27. 
percben Berényi szépen kiugratja 
Nemest, az majdnem beviszi a lab
dát a kapuba, de

% végén Havas mellett a kapu 
mellé gurít.

óriási helyzet volt. Váradi hosszú, 
váratlan lövése a kint tanyázó Vé* 
csel feje fölött a kapu mellé száll. 
Vécaeitöl gól lehetett volna. Unal
mas. percek után Kincses remek el
futása jelent elsőrangú sportot. 

Hidasi lövése Gam m a-kezet ér, de 
kispesti közönség hiába követel 

tizenegyest. Rálött labda volt. Rög
tön utána, a tO- percben Titkos szé
pen elfut Berényi kiadásával, Titkos

beadása, Tóth lábáról 
tan.

védekezésben Is résztvettek. A csa
társort Fűzi kikapcsolása számysze-

héz labdát védett. A  Brumbauer i gáttá tette, de azért különösen a 
hátvédpár pompásan rombolt. M ajsa I balszárny vezetett néhány veszélyes 
is jól játszott. A  szélsöfedezeték a I támadást.

a kezére pat-

Ezért a Játékvezető már 11-est 
ad, de Szabó H gyatrán rúgja, 
egyenesen a balra elmozduló 

Havas kezébe.
Váradi megsérül. Ki is áll egy 

időre. A z utolsó percben Tóth bom
bája a  tizenhatoson álló Vigh kezét 
éri. A  szabadrúgás eredménytelen.

SZÜNETBEN
a Kispest öltözőjében Szabó II. bosz- 
szankodik az elhibázott tizenegyes 
miatt, de megvigasztalják:

—  Nincs sem m i baj, hiszen jobbak  
vagyunk, m ost m eg a széllel is fo 
gunk játszani.

A  Gamma öltözője „nyugodt". A  
fiúk ugyan mondják,, hogy vezethet
nének, de valaki „megnyugtatja"
őket:

—  Es ha az a tizenegyes bemegy..,
A  MÁSODIK FÉLIDŐ

A  második félidőt heves Iramban 
kezdi a Kispest. A  2. percben Hidasi 
lövése  alig kerüli el a sarkot. A  4. 
percben Vig elöreivelt labdáját Kin
cses középre emeli,

Nemes ügyesen tisztára játsza 
magát és ballal tíz méterről a 
jobb felső sarokba bombáz. 1 :0.
Titkos remek elfutásáról Nemes 

egy gondolattal marad le. A  8. perc
ben

Titkos „békebeli" gólt rúg.
Két csel után tizenöt méterről zú
dítja a labdát a bal felső sarokba-

2:0.
Váradi újból m egsérül, m m  tud 

játszani, elhagyja a já tékteret. Ne* 
mes óriási kapufát Jő, A csonka 
Gamma-csatársornak most nem 
m egy úgy, mint eddig, A 17. percben 
újabb gólt ér el a Kispest.

Titkos jő  labdát kap egy kava
rodás után és pontosan iő a jobb 

alsó sarokba, 3:0.
T itkost összecaókolják társai. A 

Gamma csatársorában most Adárn 
já tsz ik  jobbszélsöt, de itt sincs sok  
sikere . A Kispest folyton támad, ffi* 
dóéinak  vannak jó helyzetei rossz 
befejezésekkel. A  Gamma Időnként 
előrelendül, küzd a csatársor, de a 
beadások rendre a ruganyos és biz* 
toskezü Vécééi zsákmányai. A  KW" 
pest győzelme nem vitás.

Szögletarány 3:3 (1 :3) a Kispest 
javára .
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N Y IL A T K O Z A T O K :

Papp János, K is p es t: S ikerült a
visszavágás. Sokkal nehezebb m ér
kőzésre  szám ítottam .

P u ská s Ferenc edző: M egérdem el
ten nyertünk.

J&nosy Béla, a Gamma szaktanács- 
cdója.- V árad! sérülésével m inden re 
m ényünket elvesztettük.

Sós Károly edző: A  m ásodat fé l- 
idöbeli já ték á va l megéírdem elten 
n yert a  K ispest.

B ÍR Á L A T
A  lelkes K ispest igazi kupa-stílus

ban harcolt, m egérdem elten  győzött 
a széteső G am m ával szem ben. M ind
két csapatnak  g y en g é je  a  csatársor, 
de a K ispestben  legalább  a szélsők  
tettek  k i m agukért. A  h iányos tu 
dást a csapatok  lelkesedéssel póto l
ták. A  jó  iram ért a  G am m a is di
cséretet érdem el, am elynek  egyéb 
ként m entségére szolgál, h o g y  a 
második félidőt tíz emberrel já t
szotta végig, de a K ispest győzelm ét 
a te ljes  G am m a sem  akadályozhatta 
volna  m eg.

Igazi kupakOzdeSem
!nok—Tokod 2:0 (0:0)
A Szolnok csak nehezen tudott a szívó
san védekező Tokod fölé kerekedni
Gáílövő: Lahorc é s  Korom 
Szolnok, 2000 néző. Vezette: Vas A.

Szolnokon  Is szeles, h ideg  idő f o 
g a d ja  a  csapatokat. A  k özön ség  a 
szolnoki g y ú rót bosszantja . K óru s
ban k iabá lják , h o g y  n incsenek m eg 
e lé g e lv e  vele !...

A  csapatok  n yugod tan  készü lőd
nek. V áltozás e g y ik  összeállításban 
sincsen.

S zolnok : Horváth II  —• Csabái,
K ispéter — Selmeczi, Szűcs, Faze
kas •— Szántó, Kolldth, Labor ez, 
V agy I, Korom .

T ok od : M agyar —  K ecskés, Szabó 
•— Sárái II, M észáros, Varga — 
Pozsonyi, K incses III, Garamvölgyi, 
Gárdonyi, Tóth.

A Z  ELSŐ  FÉ LID Ő
A  Szolnok kezd  és m ár az 1. p erc

ben  két eredm énytelen  szögletet rúg. 
T ovábbra  is tám adn ak  a  szolnoki 
csatárok , de az irán yzéku k  rossz. 
M észáros jó l  f o g ja  L aborcot. A  10. 
percben  vezeti a  T ok od  az első tá 
m adást. G aram vÖ lgyit azonban sza-

MBYER vegy& isstátásafogalom
DeáJt Ferenc»M$ta 16. sas.'

Tele fon . 187— 137 és S81—599.

bálytalanul a k a sztjá k  a  tizenhatos
tól m integy két m éternyire. A  sza 
badrúgást G árdon yi fö lé lövi. M ost 
hosszú ideig  a  m ezőn yben  fo ly ik  a 
játék .

A  20. percben  Szántó— K olláth - 
szöveny után az utóbbi nagy bombát 
ereszt m eg  — mellé. U tána a  T okod  
lendül tám adásba. K ét szögletet is 
rúg. A  m á sod szor  beívelt labdát 
H orváth  lehúzza és gyorsan  k irú g ja  
a  m ezőnybe.

K ollá th  k ap ja , rem ekül húzza
kapura, de n a g y  lövését M agyar 

e lvetöd ve  kiüti.
Válaszképpen M észáros erős bombá
ját Horváth a levegőben  úszva védi. 
M ost jó  iram ban  fo ly ik  a  m érkőzés. 
A  védelm ek m indkét Oldalon jó l  m ű
ködnek.

A  35. percben  S zán tó  beível és
L aborcz a  k ifu tó  kapus fö lö tt  a  

fe lső  lécre  fe je li  a  bőrt.
N agy  helyzet v o lt . T ovábbra  is a 
Szolnok tám ad, a  csa tá rok  azonban 
körülm ényesen k eze lik  a labdát és 
lép a to3todi v éd elem  m nidig közbe-

Percben a  T ok od  váratlan  
lefutással veszélyeztet,

H orváth  azon ban  P ozson yi lá
bára  vetődve szerz i m eg  a  lab

dát.
Az utolsó percekben mezőnyjáték 
folyik.

SZÜ N E TB E N
M óré korholja a szolnokiakat

SpsrilsIfélelekEisz

I S O C H M H
1 1 @ P A K

f i l m e k

—  Többet és minden helyzetből lő
je tek  —  m on dja  a  csatároknak.

A  Tokodnál Gárdonyi ezt m on d ja :
—  Csak így tovább.

A  H. FÉLIDŐ
K ezdés után a  Szolnok lendül tá 

m adásba. E g y ik  lövés a  m ásik  után 
kerülgeti M agyar kapuját. A  T ok od  
beszorul, de eredm ény nincsen- A  
11. percben  fu t  le eiö-ször a  T okod . 
C sabai szög letre  szerel. A  beru gás 
után Szűcs felszabadit. Ism ét a  S zo l
nok  tám ad. Szántó jó l  teszi k i Kot
la Lkot, akinek lövését M a g y a r szé
pen védi. Szántó elöl Sárdi szögletre  
m ent.

M észáros felszabadít, de a S zol
nok  tovább roham oz. N a g y  az o s t
rom . K ispéter e lőretör és  h arm in c 
m éterről hatalm as bom bát zúdít k a 
pura. A labda a kint álló ka,pus m ö
g ö t t  vágódik le a léc áljáról a föld
re és onnan ki a mezőnybe. A  kö
zön ség  már gólt látott.

T ok od  k ilenc em berrel védekezik , 
de a g ó lt  m égsem  kerülheti el. A  20. 
percben N agy ívelt beadását

L aborcz öt m éterről m agasan  a  
hálóba  v á g ja . 1:0,

A  g ó l után ütem esen b izta tja  a
közön ség  a  Szolnokot. A  T ok od  a lig  
szabadul k i az ostrom gyü rüből, de 
G aram szegi lefutása  veszélyes. H a j
szállal lö  kapu  m ellé. Válaszul a  k i
törő  K ollá th  bom bázza  a z  o ld a l
hálót.

M ezőn yjáték  alakul ki, de az Iram  
nem  csökken . A  30. percben  Ism ét 
K ispéter távoli Ívelt labdája  ok oz  
gon d ot a  tokod ! védelem nek M é
száros fe jje l  rosszu l ta lá lja  el és a 
sarokra  tartó  labdát M agyar csa k  
vetődve, bravúrosan  tu d ja  á rta lm at
lanná tenni. A  k iadással G a ra m - 
vö lgy l m egszök ik , éles lövését H o r 
váth  csa k  kiütni tudja , a labda a 
befu tó  T óth  elé esik, de az ő  lövése  
H orváthot m ár jó  helyen ta lá lja .

A  Szolnok  továbbra  Is roh am oz, 
de nem  b ir  a  kem én y tok od ! véd e
lem m el. C sak a  39. percben  tö r ik  
m eg a n ag y  tokod i ellenállás. K o l
láth Indítja a  tám adást, S zán tót 
szökteti, ez á tjá tsz ik  K orom hoz, a k i 
m ellel m aga  elé e jt i a  labdát és

öt méterről félmagasan élesen
hálóba löv i a  jobbold a li lc&pufa 

m ellett. 2 :0.

T ok od  m ég  m ost Is erősen  ro h a 
m oz. G aram völgyi egyén i tám ad ás 
után 16 m -rö l élesen lö  a jo b b sa ro k  
mellé. N a gyon  kevés h ián yzott a 
gólhoz. A  T ok od  v é g ig  tám ad, de 
g ó lt rúgni nem  tud.

b ír á l a t

A  S zolnok  csuk  nehéz k ü zd elem 
ben tudta  legyűrn i a  szívósan  v é d e 
kező T okodot. A  m érkőzés en n ek  
m egfelelően  változatos, izg a lm a s  
volt. A  szolnokiak  m egérdem elték  a  
győzelm et.

A  szolnoki csapatban Horváth  Igen  
jó l  védett. A  három  hátvéd ia jó l  
lá tta  el a  feladatát. K özü lük  csa k  
e g y  hajszálla l em elkedett k i K ispé- 
te r - Szűcs kitűnő volt. A  csa társor*  
bán Korom  ötletessége v o lt fe ltű n ő , 
K ollá th  kezdi visszanyerni rég i n a g y
formáját.

A  T okod ban  Magyar jó l védett. A  
f  ok ró l nem  tehet. A  hátvédek  k ö 
zül K ecsk és  v o lt a  Jobbik. Mészáros 
igen jó l já tszott , de a szé lsö fed ezetek  
is segítettek  n ek i a védekezésben. A

mmtmsnmmammm
csatársorban  Gárdonyi m ég m indig 
igen  jó  irányító. V eszélyes volt 
Garamvölgyi is. Tóth volt a  job b ik  
szélső.

Vass A n ta l jó  já ték vezető  volt.
N Y IL A T K O Z A T O K :

Rom hányi Ferenc, a Szolnok inté
ző je : N ehéz küzdelem  volt. A  g y ő 
zelm et m egérdem eltük.

Gárdonyi, a Tokod csapatkapitá
nya : A  fia ta lok  jó l  küzdöttek . A  ve 
reségre el vo lta im  készülve.

A  R ád ió  elm életi és gyak orla ti k i
vá lósága i és óriási vá laszték  Storn- 
b e rg  h angszergyárban , R á k ócz i-ú t 
60. szám .

Felvidéki ifjűsági
válogatott -  MOVE 
Hiúsági válogatott 
2 : 0  ( 1 : 0 )

M iskolc, 1500 néző. V ezette : Mágori.
F e lv . i f j . :  K á ro ly i —  S tolcz V in y- 

n yel —  C iczkó, K leiban, N epk ó —  
K angár, P o lcz  H , K álnai, H reha, 
P a lacsk ó .

M O V E  i f j . :  L an k  —  B oros, Strell 
—  Csillám , U detz, K aton a  —  H er- 
m ann, M uha, Gaál, Ilii, V isk i.

A z  első n egyed óra  hullám zó m e
zőn y já ték k a l telik  el. A  15. percben  
védelm i h ibából P o lcz  I I  m egszerzi 
a vezetést, 1 :0 . M O V E -fö lén y  után 
a F elv idék  tám ad, K álna  lövését 
L an k  szépen védi. Szünet után  ered
m énytelen  M O V E -fö lén y  alakul ki. 
A  25. percben  M uhának n a g y  h ely 
zete  akad, de a  k ifu tó  kapu sba  lö. 
A  42. p ercben  szép össz já ték  után 
K álnai lapos lövéssel a  sarok b a  ta 
lál. 2:0.

A  M O V E  nem  tu dta  a  fö lén yét 
k ihasználni, de ebben n a g y  része 
van a jó l  m ű ködő fe lv idék i véde
lem nek. J ő : S tolcz, V ln nyei és K lei
ban, ül. B oros, Strell, U detz és Ilii.

- ........................

A lelkes dunántúliak
megérdemelten győztek
Észekdunánlul ifj. v á !.—Buda* 
pesti k e r tie n  ilj. vá*. 4 :1  (1 :6 )

Népliget. KISOK-sporttelop. Vezette: 
Moldoványi.

FröhHch Sándor ifjúsági kapitány Így 
állította össze a budapesti kerületi ifi
válogatottat:

Szekeres — Fekete II, Kapcsos — 
Kéri, Bakos, Rákosi II — Győrvári, 
SUbingeT. Mészáros, J un Asz, Horgos II.

Az északdunár.tuli. ifi., válogatott 
összeállítása a kővetkező:

Milkovlcs — Salamon II, Balogh — 
Horváth III, Rejtő, Vermes — Fekete, 
Horváth I, Horváth II. Takács, Kurcz.

A BLASz-ifi széltől támogatva töhb tá
madást vezet. A csatárok túlsókéig tart 
ják a labdát és a Dunántúl hátvédjeinek 
van Idejük közbelépni. Lassan följön n 
Dunántúl és a 42. percben szép támadás 
után Takács bombája a balsarokba fúró
dik. l:o.

Szünet után a 6. percben Kurcz beadá
sát Fekete a hálóba vágja.. 2:0. A 15. 
percben Stibinger szépít. 2:1. A követ
kező percben azonban Horváth I a har
madik gólt szerzi. 8:1. TItána erősen tá
madnak a budapestiek. Horgos II óriási 
helyzetet hagy ki a 40 percben A 43. 
percben a fővárosi védelem jóvoltából 
Fekete a negyedik dugót lövi.

Kitűnt: Milkovlcs (a mezőny legjobb 
ja), Salamon II, Balogh, Rejtő és Hor
váth I, illetve Kéri, Bakos, Stibinger 
és Horgos II.

KÉK H0LÖ VÖLGYE

ÓRIÁSI SIKER!

C0RS0 • 0MHJA

a  spartvüSg  
szórakozóhelye

Szent l.ászió<kupa
Gödöllői premontrei * —Losonci r. 1:0

(0:0). Gödöllő, Vezette: Horváth. Nagy- 
iramú és változatos küzdelemben csak 
nehezen, de megérdemelten gyOzött a 
honi csapat. Az I* félidőben Gödöllő, a 
másodikban Losonc volt jobb. A  gól 
szünet után az 5. percben esett; Dell ön- 
gólt vétett! KítÜJjt: Tóth (a mezőny 
legjobbja). Hont. Holecz, illetve Fábián, 
Tóth, Koronezái.

Nagybányai *“ • Nagyváradi áll.
kereskedelmi 4;1 „ ( » • } ) .  Nagybánya.
Vezette: Szerémi II. Góllövő: Dragota
(2), Lázár Majáik. Illetve Salamon.

Érd: Váci SB-ÉFLBt 2:2 (3:0). T  o. 
Vezette: Déass, Áros küzdelem, igazságos 
eredmény. , .

Pereces: Pereces—Miskolci MOVE 5:0 
(3:0) Bar. Vezette: Mogyoróssy. Góllövő: 
Jávor (3). Próbajátékos (2). — Pereces 
if j .—Miskolci katb íT váJ. s :i  f i :0).

Nagyatád: CFC (Szigetv&r)-NTSE 1:1
,:0). II, o Vezette: Horváth. Góllövő: 
• non, illetve Salamon (öngól).

A sportvilág  
szórakozóhelye

Ragyogó műsor, tánc. Minden este 9 órától éjjel 2-ig.
• ’iTiiTii X»„ Horthy Hlklós>fit 6 0 . iü»— r■■■ ■■   1 'mim'.

a Nemzetközi Vásárén lévő épületünkben, ahol bemulat- 
uk legújabb. t5 csöves ORION hangverseny-rádiónkat 

.n o /, -?  ÓfáS ° R,0N hópalackot. A rádió fejlődé, 
eét 1924-tol 1950-ig érdekes kirakatok, az ORION 

rádiók gyártását pedig filmek szemléltetik.

Bemutatja: Készlet, csere Királyi Udvari H s n g n e rg y trSternbergMARNITZ
M ii . ,  ióggofrkgrat 37-3® | Báhczi-fil EO

Újpest-Magyar Pamut 5 :2  (2:1)
Újpest, Mcgycrl-út. Vezette: Takács Géza.

Újpest: Sziklai — Fekete I, Balogh II 
— Kármán, Magyar, Balogh I — Idám , 
Vidor, Szusza, SSscngcllér, Tóth. — Ma
gyar Pamut: Kovács — Dóra, Garamvöl- 
syi — Híres, Jakab. Dömék — Ivrasz- 
aai, Varga. V ig V, Vada III. Papp.

Áriám már az első percekben húzódást 
szenved és ettől kezdv-o csak statisztál a 
pályán. A 20. pereken Szusza lövi az első 
goit, majd Zsenig-e-Wér nagy lövését védi 
Kovám. A 3'5. percben egyenlít a Pamut. 
Vig, V huszraéteros szabadrúgásból lövi 
a golt. 1:1. Csapkodó a játék. A 40 perc
ben Tóth közelről erős lövéssel szerzi 
meg a vezetést. 2:1.

Szünet után Szusza kiáll, Balogh I  losiz

a kőzépmatár és Szűcs a balfcdozet. A 
Magyar Pamut nagyon igyekszik s a 15, 
percben Papp révén elkerül az egyenlítés. 
2:2. Most rákapcsol az Újpest s a magá
hoz tért Adómmal c«y-két formás láma- 
dúst vezet a csatársor. A 25. percben 
Balogh I bombagólt lő. Nyolo porccol ké
sőbb Zscrgeilér szökik és a kifutó Kőváza 
mellett a hálóba lő. 4-2. A Pamut csa
társora is vezet egy-két szép támadást, 
főleg az újpestiek könnyclmüségo miatt 
A 38. percben születik meg az újp.'stlcik 
Ötödik gólja: Balogh I a kifutó líováos 
felett n hálóba lövi a labdát. 5:2,

Az Újpest igen könnyen vette a mérkő
zést, csak az utolsó félórában feküdt 
bein. A Pamuton látszott, hogy nagyon 
akart.

Vidéki eredmények
Veszprém: Lőszerművek—Merkúr 6:1

(4:0). Bar. Vezette; Weinpcr Góllövő: 
Novak 14), Toldi és Takács, 81. Bóth.

Érsekújvár: ÉSE—Komáromi AO 2:2
(1:1). Bar. Vezette: Varga. Géllövő: Ko ■ 
vaesies és Csapó, 111. Ritsoczky (2).

Nagykanizsa: ZMNTE—Dombóvári VSE 
4:3 (3:3). I. o. Vczottc: Urbáa A döntet
len Igazságosabb lett volna. Góllövő: 
°S‘'»SW  M>. Hl- Sehweib-or (2). Galambos. 
— NVTE TI—Barcsi IOK 2:1 (1:0) II  o 
Vezette: Cvcttkó. Góllövő: Csősz. líalniár, iill-etvo Kocsis.

Magyaróvár: Hubertus—DAO (Győr) 7-1 
(3:1). Bar. Vezette: Weidler. Góllövő- Er
dős II. (4), Szalay (2) éa Dombos.' 111. Tóth II.
„ Nagymányok: Szekszárdi TSE-N SE II. 
l í  'S : °- Veatote: Sós. Góllövő:Fehér (3)111. Orosz II. (11-e»ből).

Kecskemét: A K. MlAV—Szentesi TE EL mérkőzést az S z ili lemondta
Debrecen: DVSC II—DEAC 6:1 (1:1). 

I. o. Vezette: Pál. A  DEAC szünet után 
osszeroppant Góllövő: Mácsai (3), Hilye. 
K n ftó f és Szabó, illetve Buleeza.

AIok: ASC—Esztergomi MOVE 5:1 
(3:1). I. o Vezette: Virágh Szép mérkő
zés. igazságos eredmény. Góllövő: Fettig 
(2). Cwlatlcovszky (2). Juracsek. illetve 
Karai. — Mogyoródi LE—ASC II 4:3 
(2:0). II. o. Vezette: Köbl. Góllövő:
Kovács (2), Lukács (2), illetve Kis (2), Géczi.

Békéscsaba: Nagyváradi Törekvés—Bé- 
kévcsabni Törekvés 2:2 (2:0). Barátságos. 
luOO néző. Vezette: Tomka. A Nagyvá
radi Törekvés megérdemelte volna a győ
zelmet, mert jobban és szebben játszott, 
mint a hazai csapat. Góllövő: Pozncr és 
Klóin. Hl. Weisz és Szonthnthy. — Sze-

KOMAROM ÜNNEPE
A Komáromi Futball Club vasárnap

délelőtt díszközgyűlés keretében ünne
pelte 40 éves fennállását. Reggel Bárány 
Anzelm lelkész a klub pályáján tábori 
szentmisét mondott, amelyen a ható
ságok képviselői és a klub tagjai nagy 
számban megjelentek. 11 órakor a város
háza nagytermében tartották a díszköz
gyűlést és a Jubiláló egyesületet a város 
közönsége nevében Alapy Gáspár kor- 
münyfötanácsos polgármester, az MLSz 
részéről pedig Gidófalvy Pál dr minisz
teri biztos üdvözölte. Egy órakor társas 
ebéd volt.

gedl VSE—Békéscsabai MÁV 2:1 (1:0).
MOO néaő. Vezette: Énekes. Alacsony
Színvonalú mérkőzés, biztos szegedi gvö-
zélemmel. Góllövő: Husztik és Péli. 111. 
Vinititeriisz. — Gyulai AC ifi—Rokka 111 
1:0 (0:0), Ifl bajnoki- — Békéscsabai Tö
rekvés ifl—CSAK ifi 2:0 (0:0). Ifi bajnoki.

MozRbwény: MSE—Vésztői SE 1:0 (0:0). 
Bar Vezette: Tóth. Góllövő: Lovas.

Váe: Váci Reménység—Gödöllői IK  7:1 
(2:1). I. o. Vezette: Pintér. GóHővő: 
Hirsrhmsyer (2). Gömörl (2), Kovács, 
Heisíngor. Takács (11-es), 111. Hirschma- 
yer (öngól),

Gödöllő: Bacl T K —GIK H  SJ (4:1). 
Bar, Vezette; Budai 

Kassa; Kassai felsői pár lsk —Munkácsi 
magysr-orosz g. 2:0 (1:0). Kassai kerü
leti KISOK döntő mérkőzés. Vezette: 
Hajrá. Megérdemelt és biztos győzelem. 
Góllövő: Jurik és Gál — Jászől Levente 
Egyesület—Rákóczi I I  8:2 (2:2). II. o. 
Yezette: Gönczi.

Ungvár: Budapesti LK—UAC, Bnsj ve- 
gyes 4:2 (1:0). 1000 néző. Vezette; Gyü
mölcs. Szép. lapos . játékkal győzött a 
BLK, A  vegyes csapat nem küzdött kellő 
akarással Góllövő: Zurm-n (2). Bavlinka 
és Plceta. Ili, Csaiwslnoy. Jó: Kutsa, 
Bursi, Fiesta és Zurián, tll. Hadik. Csan- 
osinóv, Mciszner és Gantner. — Rusj vo.

BStóKiír.’W r .,1̂  V̂ ttc:
Tatabánya: Vnsa^-TSC 8:2 (0:2). Bar. 

Vezette: MuHer. Félidőnként a ezélíe! hát- 
bán játszó csapat volt fölényben. Gól
lövő: Takács It. Máté és Salamon, 111 
Jancsiik éa Németh. — TSC ifj.—Vérles- 
szöilősi LE 1-0 (1:0). I f j. bajnoki.
VÁLLALATI CSAPATOK BAJNOKSÁGA 

ItoeSC—MaSO 3:2 (1:1). Gaillaghcgv
Vejsettc: Fehér B. — t^aSC-SchlSC 3:1 
(1:1). VSwn-út. Veaa-tae: Seé*.

Becata és  
s z  ördög

B r d S g ,
akinek nem sza
bad szeretn i:.,. Páséi
B e a t a ,  az apáca, altit nem sza

bad szeretni:

Szörényi Éva
Rendezte: Q jfB rgy István

Művészeti vezető; H orváth  Á r p á d

C é r n a - f i l m

Premier: szérián
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S Z É K E L Y F Ö L D I CSO P O R T

_ ■*_ Gyergyőszentmiklósra kitűzött 
G-ySE—Corvin (Sepsiszentgyörgy) mérkő
zés az utóbbi lemondása folytán' elmaradt.

D U N A -C S O P Ö R T
SzEAC—Dunakeszi Magyarság: 1:0 (0:t) 

Szeged* 600 néző. Vezette: Gdl.
SzEAG: Dósai — Herczegh, Tóth XII 

dr — Pataki. Kolozsi, Molnár — Viczai, 
Pataki II, Tóth 11 dr, Lakat, Solt.

DM: Budavári — Szalay, Sahin —
Kakuk, Kuti, Páncél TTI — Gulyás,
Forgács, Kiss, Béky, Fény.

A mutatott i játék alapján a döntetlen 
igazságosabb lett volna. A játék első 
felében a vendégcsapat támad többet, 
de a csatárok lövését nem kísérte sze
rencse és a szegedi védelem Tóth III 
dr vezérletével remekelt.

Fordulás után is a DM a kezdemé
nyező. Lassan azonban a hazaiak is tá
madásba lendülnek és a 30. percben
Tóth II dr labdája Budavári hálójába 
köt ki. Jő: Lakat, Tóth III dr, Kolozsi, 
Tóth II dr, illetve Fény, Kuti, Sahin.

Hétfő, 1941 május 5.

A nagyváradi kapus 
csődöt mondott
WMFC-NAC 4:2 (1:2)

Nagyvárad, 4000 néző. Vezette: Szab adós.

m  m .  m i m ®
DÉLI C SO P O R T

NSC—KTSE 2:1 (0:1)
Kaposvár. SOO néző. Vezette: Drbáni 

NSC: Ffihrer — Fiára, Berkovit-s 
Leibnik, Smaüánz, Illés — Takács, Wlas 
sícs. Simon, Sztancsik.' Jerglcr.

KTSE: Boldog — Iíorválh II, Harag 
— Ili ózó. Horváth I, Zsoldos — Moldo- 
Yányi, Kordé, Miklósi, Szép, Gábriel, 

Megérdemelten győzött a jobb NSC- 
Flórát a II. félidő 45. percében felese- 
lés miatt kiállították. Góllövő: Wlassics 
(2), ill. Kordé. Jó: Illés, Simon és
Jerglrr. ill. Horváth II és Zsoldos,

A  K iskunhalasra k itű zött K iskun  
halas— N a gym á n yok  m érk őzés  el
m arad t. A z  N SE  kérésére az M L S z 
hozzá járu lt az elhalasztáshoz.

I%Jg£f^€Í$ pezsqő 
Crémani Rosé

Transylvania 
Batthyány Brot

ÉSZAKI CSOPORT 
Kárpát-alcsoport

KasMl Törekvfa—Munkácsi SE 4:1 (1:1)
Kassa. 400 néző. Vezette: Bajrá.

Törekvés: Hász — Leskó, Mátyás —
Erinczer, Nagy, Hucska — Florek, Fól
iák, Schmilniezky, Kiírnék, Siedert.

Munkácsi SE: Bucskó — Bogdán.
Linbarh I — Balogh, Strausz, Flalko I 
— Linbach IL Céczei, Flalko IL Bírta, 
Kasszonyl.

Megéítl emelt győzelem. Szünet után a 
munkácsi csapat tíz főre olvadt és ek
kor a kassal csapat kedvére lőhette
gólokat. Góllövő: Sehmflniczky (4), Pol- 
lák (3> és Siedert (2), illetve Flalko II
és KasszonyL

Mátra-alcsoport:
MESE—Pál falvai BtJSE 1:0 (1*1) 

Eger. Vmette: Schramké.
MESE: Grénat — v. Zagyvái. Korca- 

máros ■— Szamosi, Nagyszalókl, Molnár 
—- Stefii.'. Juhász, Hegyi. Horváth 
Varga.

PBCSE: Várhelyi — Boző. Vasa -
Nagy, Cserjt, Masányi — Mohácsi, 
Marti. Huszár H, Baké, Keserű.

A  30. percben - NagysraalóM meg- 
sérült és innen a MESE 10 ember
rel játszott. A  gólt a 35. percben 
Horváth szerezte.

KELETI CSOPORT
. Testvériség—Csabai AK 5 :1 fitté

Tatai-út. Vezette: Skultétl.
Testvériség: Sárpáíld — Juhász, Herde 

— Lenkeit, Forró, Szollár — Imrei, 
Molnár. Blaskó, Horváth. Gyömbér.

Csabai AK: Zahorán — Kiszell 111,
Uhrin I — Korir.', Marik I, Bogdány — 
Simon, Uhrin II, Ferza. Marik IV, Fás
kerti,

A csabaiak nem érdemelték meg a 
vereséget. A II félidő 30. percében 1:1 
állásban a játékvezető először megadja 
az állandóan támadó csabaiak vezető 
gólját, majd két Testvériség-játékos til
takozására a partjelző meghallgatása 

után visszavonja1 a Mólt. Gőllövő: Imrei 
(2). Blaskó (21 és Horváth, illetve Fás
kerti. Jó: Juhász. Forró és Gyömbér,
illetve Zahorán, Uhrin I és Uhrin H. 
Simont a játékvezető kiállította.

NYUGATI CSOPORT
Álba Regia—Csillaghegy t :t  (1:1) 
Székesfehérvár. Vezette: Kamarell.

Álba Regia: Mák — Kiss. Varga — 
Végh, Várnai, Raffaí II — Sándor, Jám
bor, Ács, Szabó. Raffai I. .

Csillaghegy: Renner — László, Szeicz 
— Gyurién I, Kágel, Katik — Gyuriin 
II, Gondász II, Mészár. Frölich, Szklár.

A II. félidőben László összeveszett a 
saját kapusával, önként elhagyta a pá
lyát és a 10 emberrel játszó vendégek 
ellen biztosan győzött az Álba Regia. 
Oóllíivő: Ács (3) és Jámbor,. 111. Mészár. 
Jó: Varga, Várnai érj Sándor, ill. Ren- 
ner, Szeicz és Gondász II.

Székely Mikó koTléffkím— Ssékcly- 
heres&túH unitárius ff. 2:0 (2-'0)-
Se-pmszentg y  örgy.* V ezette : Czinczér. 
G öllovö: H ad nagy (2 ).

MOYE-bajnokság
ETSC—TSE 1:0 40:0). Ceglédi-át.

Vénette: Venczel. Erőáiramú mérkőzés, 
megérdemelt győzelem. Góllövő: Irő.

Rákosliget— Kistarcsa 3:1 (2 :0 ).
Rákosiidét. V ezette : v itéz  Karácso
nyi. Góllövö: Domboivári L (2) és 
HSzer.ecker (u -esböl), illetve Tokai 
( 11-esböl).

BFO— Szent János BB 4:1 (3 :0 ). 
Bécsi-út. Vezette: Szalui. Góllövő: 
Szilvási (2), Latzanann (2), illetve 
Kiss J.

RTSE— Fer. Törekvés 2:1 (1 :1 ).  
Rákosszentmihály. Vezette: Hterz.
Góílövő: Pomázi és Maros, iü. Szabó.

Hideg, szele® időben így álltak fel acsapatok:
WMFC: Szabó — Káliéi, Szalai —

Kapta Gere, Dudás — Hökk, Marosvári, 
Szabadkai. Tihanyi Jt, Pintér 

NAC: Várdai _  S4bök, Molnár 
Krasznai, Juhász, Demény — Kovács 

a s Plelmann. Mjhók, Bodola, Kovácsi. 
, A 13. percben Kovács I beadását Mi 
nak ralóvi, Szabó a vonalon túlról húz 
za a labdát. A játékvezető azonnal, gólt 
ítél. A WMFC reklamál, de három 
percnyi vita után tovább folyik a játék. 
0:1. A 20. percben Marosvári húszméte
res szabadrúgását Várdai elnézi. 1:1. A 
43. percben Bodola—Kovács I összjáték 
után  ̂Kovács II eredményes. 1:2.

Szünet után a 2. percben Marosvári 
lövését Várdai a saját hálójába üti 2:2. 
A 8. percbn Pintér gyenge lövését' Vár
dai elhibázza és máris vezet a WMFC. 
3:2, A 40 percben Marosvári kiugrik és 
a ^kifutó Várdai mellett a hálóba talál.

A WMFC győzelme értékes, de le
rontja, hogy góljait kapusbibábó! sze
rezte. Kitűnt: Szabó, Szalay. Gere Itökk 
Marosvári és Pintér, illetve Molnár 
Krasznai é» Kovács II. Várdal csődöt 
mondott.

V id é k i eredmény*?*
Győr: Győr ifi vál.—Sopron ifi váj.

2:0 (0:0). Vezette: Kengyel, Góllövö:
Józsa (2).

Csurgó: CsTK—KKAC JT (3:0).
n  o. Vezette: Trenka. A KKAC II 
kilenc emberrel állt ki, egy 11-est is 
kihagyott. Góllövö: Huszics (3) és Horváth.

Miskolc: MMTE—MVSC n  2:1 40:0). 
Barátságos. Vezette: Zsidai. Góllövő:
Hritz és Molnár, illetve Balalti.

Nagyvárad: N. MÁV—Elektromos 4:1 
(2:1). Vezette: Krüger. Gőllövő: Nagy
(2). Engel (2), illetve Szőke. — Vasas— 
NAC n  3:3 (3;1). Vezette: Barta. G61- 
lövő: Bencze (2), Gyelák, illetve Fapp 
(2). Kerék

Simontornya: Az SBTC—DPAC mér
kőzés elmaradt, mert az utóbbi lemond
ta. — SBTC II—Pállal SE 14:0 (8:0). 
Baráts. Vezette: Kálmán. Gőllövő: Baum 
451, Somogyi (4), Szerény! (3) és Dóm
ján (3).

Nyíregyháza: NyVSC—NyTVE 7:5 (2:4). 
Bar. Vezette: Egrcssy. Mindkét esapat 
sok játékost szerepeltetett. Góllővő: Vi- 
szányik (2), Uahonyn (2), Héczei (2) és 
Máté (11-esből), ill. Kiss dr (3) és Mes- 
tor (2). — NyKISE ifj.—NyVSC ifj. 4:2 
(1:1). Ifj. bajn.

Makó: MÁK— Szegem TK 2:2
(2 :1). I. o. Vezette: Pálinkás. Gól
lövő: Juhász (2, egyet 11-esből), ÍH. 
H ontl és K iss XV.

Tehetetlen csatársora miatt tesz
telt a hazai csapat

Budapest—ÉszakdunántűS 
1 : 0  ( 1 :0 )

Győr. l.SM néző. Vezette: Harangozó. 
Budapest; Bárd — Gazdag, Zurián — 

Ad,ám, Kéri, Selmcczi — Hollóéi. Krajcs 
II, Simon, Jé&rer, Ortutay.

Ésnakdunántúl; Wittreich — Farkas I,
Bányák — Farkas JT, Tóth. Soproni I
— Neiger, Ném-ctl), _ Pintér, Tisza, Déosi.

A 30. percben Simon nagy lövése a 
kapu mellé száll. Most az északdunánlű- 
I-ia.k is próbálkoznak, de Neig-cr jó  lövé
sét Bárd pompásan védi. A  15. percben 
Wittreich na így munkában van. Előbb 
Simon lövését öklözi szögletre, aztán 
újabb lövéseket, hárít cl. A hazai csapat 
támadósom, feltűnőéin rossz. Félidő végén 
a budapestiek beszorítják a hazai csapa
tot. A 4S. percben szabadrúeráshoz jut 
Budapest. Kéri, áll a labdának és mint
egy 24 méterről éleden a jobb felső sa

rokba váír.ia, 1:0.
A II. félidőben is a vendégcsapat roha

moz. Most az eddig: e-lhanyagolt Ortutaysok labdát kap.
A  22. percben .Tégrer lő négy méterről 

— gyengén. A  labda Némethez kerül, ő 
lő, de lövése a kapufáról Bárd kezébe 
pattan. Az egyetlen komoly helyzete az 
északdunántúliaknak, amely gólt érdé 
melt volna.

Jól játszott a budapestieknél Áriám. 
Kéri, Jáger és Ortutai, a hazaiaknál 
Wittreich, Bányik, Tóth és Farkas.

A Szent Korona Kupában az összesített 
eredmények alapján a Felvidék 6:0 arány- 
bán, Eszakdanánfúl 4:2 arányban ment a 
döntőbe.

A Ferencváros szép játékkal 
győzött Komáromban

Ferencváros—KFC 8 :2  (4 :2 )
Komárom, 2000 néző. Vezette: 

v. K o v á k .

F e ren cv á ro s :  C sikós —  S zoyk a  dr, 
T átra i —  Sárost m ,  P olg ár, L ázár 
—  K iss (K a locsa i d r ) ,  S árosl dr, 
F inta, K iszely , G yetvai.

K F C :  Kuhta —  Simon, Czirok — 
Homok, Paulik, Kányái —  Mészáros

II, N ehéz, Zágon , F ehér, Tóth .
V asárnap délután a  K F C  40 éves 

jubileum a a lka lm ával a  F erencváros 
csapatát látta  vendégül. A  b a jn ok 
csapat pom pás já ték á va l hatalm as 
s ikert aratót. A  gólokat Sárosi dr 
(2 ) ,  K isze ly  (2 ) ,  G yetva i  (2 ) ,  Finta , 
Sim on  (ö n g ó l) , Illetve Zágon  (2 ) 
rúgta.

S a r á t s á g o s  m é r k ő s é m l e
Csillaghegy—Fontál 7:2 (1:2). Buüaka- 

lasz. Vezette: Rubányi, Góllövő: Vortvin- 
goi (rt), Váradi. Tóth, Balaskó és Kvasz-, 7. 
nyi (öngól), illetve Farkas és Szabó.

Budakalász—Kelenföld 4:3 (3:i). Buda- 
kaldsz Vezette: Pintér. Góllövö: Lencsés? j 
II (2). Zimrcer és Barsi, ilfctve Králl (2) ví 
Ebstein (11-e-sböl).
. TJTE—IJTE ifj. 4:2 (2:1). Megyeri-úb ■ 
vezette: Goda. A „nagyok”  csak nehe- Ü 
zen boldogultak a lelkes ifikkel. Góllövő: | 
►vCbubert (2), Horváth és Krózser. illetve I 
Soniiai és Dorraos (öngól).

Pénzügy—MAFC 4:1 <2:0). Pasaréti-üt. 1 
Vezette: Lékó. A Pénzügy jobb csatár- ; 
f ° ra távén győzött. Góllövö; Szatmári ; 
l .l  • Hortobágjü és Endrödi, illetve Kondik.

BSzKRT—III. kor. Argód SE 211 (1: 1)
Nagyszombat-u. SOO néző. Vezette: 

Lukász.
A. BSzKRT Óbudára rándult vasárnap 

es a III. kerület csapatával kiadós edző- J 
mérkőzést játszott. A. BSzKET az a'ábbi ; 
csapattal állt ki: Solyiuosi — Tóih. Mik- 1 
lesi — Túli, Balogh, Sződi — Gcrcsénvi, - 
Kovács I, Gráf, Forgács (Bénél, Mőszá- 5 
ros. A BSzKRT jobb erőnlétét n Kerület j 
nagyobb igyekcztével ellensúlyozta. A II. 
félidőben a játékvezető Sződit kiallí- 5 
bottá. Góllövő: Gráf és T3ene, ill. Ta
vasz, Jó: Bercsényi. Sződi és Mészáros, 1 
ill. Audaházi, Svárapek és .Tavasz.

Föv. TKör II—P.
(3:0). Kemény II 5:0

WMTK—Lampart (0:1)
Erzsébet-u. Vezette: Cse-preghy.

Lampart: Csintalan — Erdős, Nádasi — 
Purczekl. Stark, Szomolányl — Sós, Bi
hari. Lukács, Zsrlok, Tolvaj. — WMTK: 
Tihanyi — Nagy, Lenes — Havas, Jankó- 
Vics Novak — Kiss II, Keresztes, Kiss 
l. Kcek, Füzesi.

KI sala g : FelsőgütH TK—KSE 2:1 
(1:0). I. B) o. Vezette: Kéry. «ó l-  
lövö: Durcsányl (11-esböl) és Szőts 
(öngól), ül. Forró.

Nagy-megyeri NFC—Gutái SE 1:1 (0:0) 
II. o. Ve-zettc: Gyimori. Gőllövő: Hegyi 
(11-esből). illetve Beleznai.

Dunasserdahely: ÉSE II—Dun&szerda- 
bely 2:0 (0:0). II. o. Vezette: Temesvárt. 
Góllövő: Balsa és Kapaeska.

F ő t:  Testvériség SF— Váci SE
1:1 (1:0). I. B) o. Vezette: Újvári. 
Góllövö: Szécsényl (11-esböl), ill.
Csörgő.

Pápa; MÁV Előre—T. Kin tori Jrfl (2:2). 
Bár. A vendégcsapat megérdemelten győ
zött- Góílövő: Voltéin (2) és Heimrioh II, 
illetve Tenk Ah Bősze.

Hódmezővásárhely: 8*AK TV—Kokron
3:0 (0:0). H  o. Vezette: Ifj. Berta. Gól- 
ló vő: Farknrtnezlrv (3, egyet 11-oeböl) és 
Bíotó. — HMTE TI—Toldi 1:1 (14)). Bar. 
Vezette: Hajdú. Góllövö; Szűcs, ill. Kiss.

Pápa: Tanítóképző—Bencések 2:2 
(1:1). Bar. Vezette: Király.

Szerencs: SzCSSE 1:0 (0:0). H. o. 
Vezette: Szlavkovszky. Góllövö:
Pusartal

Pécs: ZsSE—^Nagykanlz-sal VTE 0:0.
I. o. Vezette: Iványi. Csapkodó játék, 
gyenge csatárok. — Kaposvári RÁC— 
PEAC 4:2 (3:0). I. o. Vezette: Kassai. 
Erős iram, nehéz győzelem. Góllövő: 
Légrádi (4), 111. Czottner, Ágoston. — 
DVAC—PVSK 3:0 (1:0). Bar. Vezette: 
Holtai. Góllövő: Szika (2) és Onody II.

Celldömölk: CVSE—Zalaegerszegi 
MOVE SE 4:0 (2:0). n . o. Vezette: 
Matis. Góllövö: Budai, Hende, Mol
nár és Vadász.

Sepsiseentgyörgy: Corvin-Textll vegyes
—Helyőrségi válogatott 4d3 (3:1) Barát
ságos. Góllövö: Székely (3), Kovásznay, 
illetve Fáth, Jancsi.

Kőszeg: Szombathelyi FC—Kőszeg 2:1 
(2:0). Barátságos. Vezette: Sándorfi. Az 
ozFO hat tartalékkal is biztosan győzött. 
Góllövö: Novotny (2), illetve Németh 

Pétfürdő: PKSE—ARAK II 4:3 (1:2). 
II o. Vezette: Moftár.

Komárom: Felsőgallal LE—KFC Ifi
2:1 (1:0). Serlegrnérkőzéa. Vezette:
Horváth.

Székesfehérvár: Előre II— Ajkai TTSO
0:1 (3:0). II. o. Vezette: Törd*. Góllövő: 

(»>, Szabó (2) és Bába. ill. Nagy 
Pét: Peti KSE—ARAK II 4:3 (1:2). IL osztály.
Szatmárnémeti: Barkochba—Előre 1:0

(1:0). Vezette: Csele. Góllővő: Kieder-
ma un II.

Törökszentm iklés: Rákoscsabai TK 
— TFC 2:2 (1:0). I. o. Vezette: Dé
nes II. A  TFC nagy fölényét nem 
tudta kihasználni. Góllövö: Csór (2), 
111. Szilágyi, Fidler.

Az of eucfc e s panyoíok elten 
m érkőzésüket Is eihalasz-
í o t t á k
Megírtuk, hogy az olaszok kérték a né

metektől, hogy a május 18-ra kitűzött 
nemct-olasz mérkőzést halasszák el. A 
mérkőzést elhalasztották Ugyanakkor az 
olaszok azt kérték a spanyoloktól, hogy a 
május llrc  kitűzött spanyol-olasz mérkő
zést Is halásszák el. Ezt la elhalasztot
tak. A mérkőzés színhelye Milano lett volna.

, £ w k - U & H d "  rahák egyedüliti vaii*** ”  W SW I# készítője
S 2 A B Ö  A D ©  AJ A K , Nagymezó-n. 1 ® .

Z iM l B
Spanyolország és Portugália 
legjobb  csapatai az Ibériai 
Kupáért k ü zd e n e k !
K% Ibér fóilezig^fcen, Spanvolonroágrb an

6s Porínffá'Iiáfbán befojezekiött a bajnok- 
ftáfT s most a spanyolok és  a portu.giáIpk 
4—4 1-eííjobb csapata az Ibérliaii_ Kupáért 
küzd. Spanyolurszájíot az Atletico Avia- 
cion Madrid, az AtLelie>o Bilbao, Va'l-enrcia 
és a Barcelona, Portiipráiiá.t a Bern fi ea, 
Sporting, a Porto és a Bolonenaee (há
rom lisszaboni és e<gy portoi) képviseli.

A cseh labdaru gó szövetség 
„ R ip K á m iá lÉ s t"  tartott
Az epedimény: 1187 effye^ülct, 58.546 já

tékos, 735 egyesül éttel és 7043 játékossal 
több. mint az elmúlt évben. A játékve
zető testületnek 1387 működő tagija van.

Pünkösdi torna Bécsben
Bóősben pünkösdkor torna lösz. A  mér

kőzések: Vasárnap: Vienna—Fürth, Wacker 
—I- FC Nüm berg. H étfőn ; Vienna—I. Fn\ 11 dl K e.T*í. nl... h liVIá 11.Nürnbcrg, Wackcr—Fürth

CSyürük a Svájci Kupában
A svájci szövetség ollxatározta, hocry a 

Svájci Kupa mérkőzései kapcsán külön
leges díjazást léptet életbe. Minden já
tékos, aki három Irupa mérkőzésen rc«zt 
vesz. ezüstffyíirűt kap. Aki hat mérkőző- 
8a?a vr4t re***, az az eziistffyürű b oszol- 
sraitatása ellenében aranyffyíírűt kap. Azok 
a .JfteHvezetök és partjelzők, akik kupa 
mérkőzésekén re»ztvesznek, szintén emlék- 
tárgyakat kapnak.

A nürnbergi rürth  Párisban 
játszik pünkösdkor
Párisban pünkösdkor érdekes labda

rugó mérkőzések lesznek A Párisban 
állomásozó katonaság labdarúgó váloga
tott csapata — tagjai között több nagy- 
válogatott is van — meghívta pünkösdre 
a nürnbergi Fürth csapatát. A nürn
bergiek a meghívást elfogadták. Mün
chen város válogatott csapatát is meg 
akarják hívni pünkösdre. (Köves.)

Nagybánya: Szatmári Törekvés—Gntln
FC 1:1 (1:0). Vezette: Ardoa. Góllövö:
Izsák. ill. Mosokvics.

Budapesti Kerület
I. mstáhr

ETC—BMTE 2:1 (1:0). Erzaébct-utca.
Vezette: Figyelmest. A hajrában győzött 
az ETC. Góllövő: Varga (2), illetve
Sianck.

MÁV Előre—SASC 2:1 (0:0) Tatai ét.
Vezette: Mizsei. Megérdemelt győzelem. 
Gőllövő: Tóth ü l  és Keresztes, illetve 
Führgang.

PSC-M FTR 1.# (!:•)■ Peeitíijhely. Ve
zette: Láng. Váltakozó játék, igazságos 
eredmény. Góllövő: Hajós.

BSzKET II.—WSC 5:2 (2:1). Wefeerle 
telep. Vezette: Ahdódá. Megérdemelten
győzött a BSzKRT. flóilövö: Kovács (3), 
Rnch és Páli,, ill. Gá.I és Vwttay (öngól).

KTC—P. Juta 1:0 («:»). Oealiédí-út. Ve
zette: Magjai. A szerencsésebb csapat
győzött. Góllövő: Palovccz.

KSSE—KAC 3:0 (1:0). Gyömrői-út.
Vezette: Karácsonyi. Szép játékkal
győzött s KSSE. Góllővő: Manolorios, 
Nyári és Patyi (öngól).

URAK—UMSK 4:3 (2:1). Szent Lászlő- 
tér. Vezette: Ligeti. Szerencsés győzelem. 
Góllövő: Pető (2), Titkos és Gerencsér, 
illetve Herbert I. Varga és Pázmány.

SAC II—MA VÁG 2:0 (1.-0) Kőbányai- 
öt. Vezette: Galambos. A SAC megérde
melten győzött. Góllövő: Czumpft és
Pfister (11-esből). >

SzNSE—DSE 2:0 (0:0). Tárna-utca.
Vezette: B otos.  A lelkesebb SzNSE meg
érdemelten győzött, Góllővő: Paksi fa
Paják.

Tipográfia—Magyer P o « t6  t *  (*:•).
seprt. Vezette: Komáromi. McgérAomoi- 
n győzött a kevfabó rossz Tipogréfia.

Csepel.
ten győzött _
Gőllövő: Mórái és Ko? te vári 

HAC—M. Turul 3 »  (1:0). öv-«. Vezette: 
Czigány. A HAC biztosan győzött. Gól
lövö: Kentner, Váradi fa Sárközi.

RÁC—MSC 4:3 (2:«). Atiáia-u. Vezette: 
Mitsey. Nehéz győzelem. Gól ló ve.: Eadáos, 
Pálfi. Horváth fa Piach. i41. Birksteiner, 
Prikli és Róth.

UFC—BF.AC 3:0 Agutncnm. Ve
zette: Snérődi. Megérdemelt biztos győ-
sefam. Góílövő: Hideokatt Öt fa Tavasa.

II. osztály
FVSK—Testvériség 2:0 (1:#). Tatai-út.

Vezette: Barabás. Góllővő: Aranyosi fa
Kertész

VI. kér. 8C—ZAC 4:2_ (0:2). öv-utca. 
Vezette: Bóna. Góllővő: Korínéi (4),
illetve Weisz és Hurtek.

TSC—Magyar Pamut , Uf 4:1 (1:1),
Újpest, Horthy Miklős-út. Vezette: 
Gyulai. Góllövö: P angrazio  (2), Németh 
(11-esből) és Banicsák. illetve Steffkó 
(íl-esből).

KEAC—Függetlenség 5:1 (4:0). Ceglédi- 
út Vezette: Dezső. Gőllövő: Nagy (2), 
Benedek (2) és Béldi. iHctve Hudrai.

OTE—Sz. Juventus 7:0 (4-®b Nagyszom- 
bat-u. Vezette: Sclmeci. Gőllövő: Gönczöl 
(4). Golecz (2) fa Stofko.

KTSE—BTC 3:1 (0:1). Fehér-ót.
Vezette: Mécs. Góllővő: Rükk (2) fa 
Török, illetve Barna 

Gamma SzSE—KAO* 4:2 (1:0). Bánát- 
utca. Vezette: Istenes Góllővő: Bozó,
Molnár, Tumor és Lakatos, illetve 
Lipták és Körmendi.

FeMTK II.—RTK 2:2 (1:1). Erasébet-n. 
Vc^zoiitc: Szalay. Góllővő: Kemény és
Papp. ill. Szebrshelvi co  Jávonszky.

Ganz II— Cs. MOVE 1 Ül (1:1). Simog-n. 
Vóz.ette; Rumos. Góllővő: Pápai.

Juta—VÁC 4:0 (2:0). Hajdu-ta, Vezette: 
Fehér. Góílövő: Németh (2). Hraibki II.
és Wimitner.

KMTE—Spárts 3:0 (0:0). Állami tí'ep. 
Vezette: Kereki. Góllővő: Vági. Gasdas 
és Sztranyák.

WoSC—TLK 3:1 (2:0). Atttla-utca.
Vezette: Istvánfi. Góllővő: Tompok (3) 
és Jánitz, illetve Schmidt.

33 FC—Nagytétény 0:0 (2:0). Fehérvárt
ót. Vezette: Kalmár. Góllővő; Nagy (5), 
Inák (2) fa Huszár (2). _

Kistex—Kalapos 3:1 (2:1). Kispest.
ÜJlői-ói, Vezette: M ágori. Góllővő: Tóth 
(21 fa Kalmár. Iliiéivé Gombarfaik.

BIK—GSE II 5:1 (2:0) Budafok. Vezet 
te: Hóri. Góllővő: Kovács (2), Hidasi III, 
Kövesdi fa Tatár, illetve Stang.

PATE—LoSC 3:2 (1:1). Albertfalva. Ve
zette: Koronezai. Gőülövő: Bánhidi, Ko- 
:ernyák és Galgóczi (11-esből). ill. Gáti 
is Deák (11-esből).

KSC-BSC i:i (0:01. Bocyá-u. Y.

Kardos. Góílövő: MotaAr (2) és Takács,
illetve Janda fa Sehmkit (11-eoből) 

PM TK-UVASC 5:5 (3:1). URAK-pálya, 
Vezette: Dombóvári. Góílövő: iíodó, Tri- 
fonov. Krentz. Ulimamn fa Gürtler, ill. 
Poienyi (2). Kerényi (3) fa Borka.

UTSE—Compaktor UH) (0:0) Népsziget. 
Vezclte: Verbényi. Góllővő: Molnár (3), 
Palkóié (2), Samu (3). Eperjesi (2), Gas- 
parik fa Varga.

III. osztályt
Az NJTC—Gyömrő mérkőzés elmaradt, 
BAC—Fodrászok 5:1 (1:0).
SzTE—Siketek 3:1 (2:1). — Snondy—

IÍAPC 3:0 (0:0). — A Hungária—SzAC. 
a P.VSC-HLK. a n i. kér Árpád SE— 
IÍTK fa a BRSC II-P T S C  II mérkőzés 
elmaradt.

A Vasas—NSC mérkőzés elmaradt. 
HEAG—OSOS 11:2 (5:1).
RESC—JIKSE 3:2 (2:0)

TARTALEKC5SAPAT0K b a j n o k s á g a  
L  seztáJy

A Magyar Posztó—OTE mérkőzés el-
maradt

UTSE—BAC l :(  (ÍO). — WMTK—KSC
2:1 (0:1). — BMTE—33 FC 1:0 (1:0). — 
Gázgyár—FSC 9:1 (2:0) — M AIT—GSE
3d (2:1). — MAVAG—FTC 7:1 (3:0|. — 
U M SE-ÜRAK Mi fUt) -  A K SSE - 
Kistex fa sn. UFC—BKAC mébkőzfa éle 
maradt.

K3ITE—SAC 0^.
Juta—WoSC 1:0 (1:0).
HAC—VI. SC 0:1 (*•*).

II. osztály
Gamma SzS*—FSE 8:1 (Oá)
Uránia—TSC 4:2 (2:0).
A B. Magyarság—Fodrászok mérkőzés

elmaradt.
TL K -P SC  4*  (3:0). — RTK-W SO 2:1 

(1:0). — NJTC—Tipográfia 8:0 (Sül) -  
Knlapos—Szondy 1:0 (0:0), — VÁC—
SzNSE 4:3 (0:1).

RESC—FMTK 4:0 (!te».
TIT. osztály

KAOE—GSOS 11:2 (3:2). -  WMTK—KTC 
14:0 (8:0). — A BBPC-Spárta fa a VKSE 
—KSC mérkőzés elmaradt.

Függetlenség—Gan* 3:2 (3:2).

A ltlkesen játszó gyári csapat megér- i 
letkesen játszó gyári csapat megér- < 

p.? ,,..e!' en- A 4. percben Lukács közel- 1 
f?.1 !?v,1 első' gólt. Utána lanyha iá- I 
ték folyik. Fordulás után Berkesi. Mé- i 
zes és Baranyai áll be a Lamparthoz.
P-. A .  Bércben Kiss II megugrik és véd- 1 
hetetlen gólt lő. 1:1. A WMTK tovább- 
ia is lámád és szebbnél-szebb támadá- I 
sokat vezet. Az eredmény nem is marad 1 
M Kiss I egymásután kétszer talál a 
halóba 3.1. A .láték vége felé feljön a 
Lampart is és Sós gólja szépít az eredményen.
T .Na8T»# Lenes, Jankoyics és Kiss 
I, illetve Nádasí, Stark és Szomohlnyi.

a t l é t i k a

Horváth I I  
négy versenyt nyert 

Diósgyőrött
A ^^sfíyöri stadionban hűvös, el len- 

szeles időben, sok indulóval, szépszámú ' 
közönség előtt rendezte a Diósgyőr- I 
vasgyári LE idénynyitó pályaversenyét. I 
wagy eredmény nem született ugyan, de ;i 
Horváth II eredményei a korai idényt 1 
tekintve biztatóak.
.F e ln ő tt I. osztályú versenyek. 100 m 
15 induló); 1 Nádasdi DiMAVAG UA4.

DiMAVAG 11 0. 3. Hársfám
DiMAVAG 12, 300 m (5) : 1. Nádíisdi 3Ü.9. 
2 Képes 38.4, 3. Szlávik DiMAVAG 40.2. 
200,0 m (8): 1. Apró MVSC 5:50.4,
2. Baranyai DIMAVAG 5:57 8, 3 Szovjók 
DiMAVAG 6:04.2. 5»00 m (7): 1. Nemé- 

GvAK  16:31.4. 2. Orsovai DiMAVAG 
16:32.8, 3. Finta MOVTK 16:36. Magas 
(8): 1. Horváth JI DIMAVAG 171,
2. Szakály DiMAVAG 165, 3 Ladányi
DiMAVAG 165 Rúd; 1. Szakály 311, 
2. Prcibcl MOVTK 301. 3. Szakái MVSC 
285. Súly (1): 1. Horváth II 14.38.
Diszkosz (5): 1. Horváth II 45.76.
2. Sajbán MOVTK 31.87, 3. Treibol
24 60 Kalapács (1): 1. Horváth II 40.3S. 

Felnőtt IV. oszt. versenyek. 100 in
(14): 1. v. Mészáros DiMAVAG 11.1), 2.
Sajbán 12.5, 3. Bányai kát. g. 12.8. — 
2000 m (12): 1. Babus MOVTK 6:31.2 2. 
Németh PLE 7:12, 3. Csontos PLE 7:40.
— 5000 m (8): 1. Putnoki GyAK 17:38, 1!
Medve MOVTK 17:42.3, 3. Kónya MOVTK 
17:.z8. _ — Magas (8): 1. Treibol 160, 2.
Szlávik 15a, 3. Sajbán 140. — Távol (3): 
L Sajbán 558, 2. Kulacs MOVTK 478. -  
Súly: (8): i. Szlávik 11.32. 2. Sajbán
Í1./3, 3. Sólyom MOVTK 9.28. — 10x 100 
m: 1. DiMAVAG 2:01.6, 2. MOVTK 2:07.1.
— A  két egyesület labdarúgói indultak 
ebbon a versenyben.

Ifjúsági versenyek. 100 m II. o. (35): 
Solymosi DiLE 11.9, 2. Antal Som-

sály 11.9, 3. Heu Sárospataki KTSOIÍ 11.9.
— 1000 m II. o. (32): 1. Galonya Sáros
pataki KISOK 2:50.8, 2. Becze DiLE
2:55, 3. Ablonczy Sárospatak 2:57, 4.
Barta Somsály. — 3000 m II o. (35)- 1. 
Csépány GyLE 9:49, 2. Orbán Somsály 
9:57.8, 3. Csók ózd 10:07.8, 4. Sep Som
sály 10:18.2, 5. Dallos MVSC. — I. o.: 1. 
RőGők MVSC 9:54.2. — Magas II. o.

Pár MOVTK 165, 2. Izsók kath.
S- 155, 3. Fenyőházy kath. g. 150. — 
Búd- 1. Varga tkp. 250. — Távol (22): 
1. Heu Sárospatak 609, 2. Fenyőházy
603, 3. Sir MOVTK 549. — 10x1000 m- 1. 
DiráK—2:06 S' 2- KISOK miskolci káth.
S. 2:07.9, 3. MVSC 2:12.9.

SOPRON NAGT FÖLÉNNYEL GYŐZÖTT 
a Győrben Győr ellen vívott városközi 
viadalon.
KOSÁRLABDA

KASSAN VENDEGSZmEI'ELT 
a TFSC kosárlabdázó csapata két
napig'. Sssofatbaten Kassa város válo
gatottját 44:29 (24:7), vasárnap pe
dig a Hunfalvi gtarn. válogatottját 
37: 1-4 (22:4), majd a premontrei
gimnázium válogatottját 53:31
(30:12) arányban győzte le szép
küzdelem áráo.
VÍVÁS

A BSZKRT III, OSZTÁLYÚ KARD-
VÍV ÓVERSENYE

Voeároap rendezte a BSzKRT III. osz
tályú kardvivóverjwwiyőt. Az 50 induló tií 
eeoportbfla vívta a »el«jtczőt. « csoport- 

-r!* -  öniórkőzébokct fa 3 csoportban 
rfődőntőt. A döntőbe kerültek: Kérlek 
BEAC. Szűcs BBTE. Attányi BBTE. 
Sasvári BSzKRT, Ország BSzKRT, Márkfa 
MAFC, v. lengyel MAFC. Réti TFSC> 
Baltazár (Postás). Lapuük zártakor Rorick 
vezet 6 győzelemmel, 1 vereséggel, ”■ 
Baltazár 5 győzelem, 2 vereség, 3. Sasvári 

győzelem. 2 vereség.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Fogadók: Földényi Fixl Lajos legjoblj 
400-as ideje egyéni versenyben 50.6 F-v 
volt, 1920-ban futotta.



Hétfő, 1941 május 5. S v c f ö f
m m

HANGSZERGYAR

RÁCIÓ Sí i 'híT m . GRAMOFON
lönpra, fiarménium, tfngóharmonika. hegedű, zenekarok teljes felszerelése
KÉZILABDA

21-es k e re te t  á llíto ttak  
ö ssze  a  n ém et k é z i
labdázók a  M a g y a r-  
o rszá g  e lle n i m é rk ő 
zé sre

Berlin, rná.iu© 4.
Május U-'én Mímnheimbain körűd sorra 

a , uiaiíryar—néiaet kézilabda válogaitotí 
Müérkeaás. Erre a m&Tikozéöro Kari 8ohe- 
-J pn7, 21-ee koí'elet állított öeszo. A keret
tagjai:

Utg’enannt (WüirscTorf0. Miieké (Bér
űn), From.ni (Berlin), Den.*&hed (Berlin), 
Brinkraainn (Kattowi'tz), Hoafiuann (Lip- 
*;«&). Körvere (Lintíort), Brüntgons (Linl- 
i'ort), Bamdholz (Minden), Kiuititz (Min- 
(ien), Hcll'iprra’tli (Mindön). Hoiischka dr. 
íBécs), Kei tör (Práiya), Wohlra.b (Becs), 
Perwcin (Becs), Hí m  er (Becs), Tripp- 
macker (Mannheim), Soitteir (Marni hóim), 
ííinnuermaim (Majiniheim), Thierea* (Süs
sed), Diic-ze (Berlin)

A keret tajGr.lai a hétien közös edzésen 
. kész dinek Sekedeiiz veretesével.

Köves.
• " s e e g g le a a iw * -

A KBZ1LABDABAJN0KSAG 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI 

I, osztályú férfit
UTE—Wackftr 15:5 (8:1). Mc&yerl-út. 

Vezette; Ivoloe. Góldobó: Simon (4), Csil
lag (4), Bonda (3), llusz <2), Gailffóczi, 
Griinhut, illetve Mayer (4). Stumpp,

M AFG-BLE V II 8:5 (3:3). Bcrtal&n-u- 
\ e-zette: Földeedy. Góldobó: Eszéki (5), 
Kagy II (3), illetve Erdőd! (2), Dcmcsák 
C2). Káraik.

Elektromos—MTE 22:3 (11:1). Pozsomyd- 
üt. Vözette: BobrOvszky. Góldobó; Fodor

8 darab
6x9 ££ másolás
9 6  f i l lé r

, p  A r i s i  i f @ y 6  szakflzlot 
| a Párisi Nagy Aruház épületében

n)< CiwStay (6h Rálfo?! (3). Papp (2), Köp-
pa.ny (2;, Levlu (2), illetve Sti-i ucr. Rózsa, uríg&ty.

BSzKRT—'VÁC 8:6 (4:S>. ZégTábl-öt.
Vezette: Puszíay. Góldobó: Jávor (6), 
Dobos (2), illstvo Salgó (2), Noeh (2), 
keress, Forral.

II osztályú férfi:
Poszt* 9:6 (3:3). Csepel, 

MOVK-paiya. Vezette: Bereoz. Góldobó: 
Szeder (4), Gorö (3), Iván, Manfréda, ül. 

Kárpit ti m . Szántó.
BTR K»th. LE 18:1 (8:2), Ponsonyi-út. 

r,2lC„^6L ,F<l ŰÍ , ^Oóülobö- Búzáéra- (T), Budát (4). Schlachta (4), Oszoly (2). Bo- 
Glotve Zachonszky (2,).

Kna Él“ {voST S l l  §}■Nagyváradi (2). I “  (3)’
Lampart—r *  isták 8:2 »rZr a.

út. Vezette: SzöllSsy Góláobó: Bódi (2) Sarok, illetve Nádor (2). ' '
III, osztályú férfi:

MAFO-MTE 9 8 (4:3), BertaUp-n, Ve-
zette: Kurucz. Góklobo: Varira (3), Dob
iét. Turesányl, Szép, Csillag, Sári, Fü- 
löp, illetve Kőműves (S), Bácz, Gsclnveldt, 
Bessenyei.

KIstex—Magyar Poszt* 6:4 (2:2). Csepel, 
MOVE pálya. Vezette: Szabó. Góldobó: 
Nádasát (2), Ezshie (3), Eres (2), 111. Ung- 
vá.ri (S), Mezei, Szepesi.

BTK—DreHSC 9:6 (4:3). Pozsonyi-űt. 
Vezette: Berdö. Góldobó: Budai X (2). 
Bobroyszky (2), Nagy (2), Szentgyörgyi 
(3), illetve Jankó (6).

Sziivelséíi-dlJ:
Vezető- V írI'~>u r '£ , 5:4 f2:2I. Beríalan-n. .ett<: Egri. Góldobó: Bziráky (3),

kónnyii éo elegáns — ilyen « 
PL A NA, a legújabb irógépmodell 
a le különbözőbb kor és célszerű 
újításokkal! 4.2 kg súlyú, 7.3 cm
magas, margóállitó, rovatoló-rög- 
ziío és töri 5-berendezése van és 
mégis elfér egy irattáskában! 
Kényelmes részletfixetés, díjtalan 
bemutatást! Kérjeq ismertetőt!

Czóh, Thibay. illetve Balogh II (2), Láng, 
Kátay.

Az TJTE—Waeker mérkőzésre a Wackor 
csak hét emberrel jelent meg-

Elektromos—MTE 8:2 (4:1). Latorca
utca. Vezette: Lombos. Góldobó: Vitenz 
(3). Magyarvári (3), Balogh, Dózsa, 
Illetve Boda, Novák (öngól)

BSzKRT—VÁC 16:2 (8:1). Zágrábi-űt.
Vezette: Mocsári. Góldobó: Németh (9), 
Babik (8), I-Ierbert (2). Görcs 1 (2), 
illetve Goldstein (2).

I. osztályú női;
Magyar Pamut—Olympia 3:0 (2:3). Ú j

pest, Horthy Miklós üt. Veattfe: Cséfay. 
Siói,lóim: Horváth (3).

GSE-W M TK 1:1 (1:0). Gaepel. WMTK- 
st.adiou. Vezette: Pnsztóy, Góldobó: K a
pitány, illetve Juhász.

A Magyar Poszt*—AMC mérkőzésre az 
AMC nem jelent meg.

II. osztályú aől:
Standard SC—Magyar Poszt* 3:2 2:1).

Csepel, MOVE pálya. Vezette: Teli. Gól
dobó: Mándoky (2), Kanos;, 111. Paitaiki, 
Aradi.

WMTK-GSF, 1:1 (1:1). Csepel. WMTK- 
atodioti. Vezette: Soproni. Góldobó: Kie- 
pál, illetve Tatay.

MTE—Ko, Brnst 6 :» (3:0). Hajdu-utca. 
Vezette: Czigány. Góldobó; Biachitzné 
(3), Muhari (2), Breiner.

III. osztályú nfii:
Ko. K ispest-K o. KEL 2:2 (2:1). Fehér

vári -ut \ esette: Bodnár. Góldobó. Géozy, 
Hóke, iMrtve Nemee.z (2).

Ko. IX—öblida} Pamut 2:0 10:0). Nagy- 
szombat-u. Vezette: Szánlay-Szabó. Gól
dobó: Novák, Szöllósy,

DSE—Ko. III. 0:0 (4:0). Nagyezombait- 
utea. Vezette: Soproni. Góldobó: Rubay 
(5), Ambrus (3). Mi vice.

DreHSC—Ko. Hnbs. 4:9 (2:0). Halom
utca. Vezette: Dobronay. Góldobó: Csóg 
(2), Fürst, Sütő,

IV. osztályú nftl:
EBIERGÉ—Ko. X IV  3:2 (1:2). A.n*eriikai- 

ut. KISOK pálya. Vezet he: Egri. Góhlobó: 
Kováea (3), Utetve Neumann (2).
„ A  GyASC—Ko. Kelenföld mérkőzésre a 
Ko. Kelenföld nem jelent ines'. -

DSE—Ko. Pesterzsébet 2:0 (1:0) Pcst- 
orzwébot, HÉV-pálya. Vezette: S:J:srday. 
Goldobo: Török, Tamási.

Az FSC—Napsugár mérkőzésre a Nap
sugár nem jelent meg.

Barátságos mérkőzés:
Elektromos ifi—MTE ifi 9:1 (3:1).

Latorca-utca, Vezette: Novák. Góldobó: 
Vitenz III (7), Frank. Nádai, illetve 
Ruttkai.

KOSÁRLABDA
I. osztályú női:

TFSC—BSzKRT 28:25 (20:10). Vezette: 
Fazekas és Badacsonyi. Kosárdobó: 
Romák (10), Tankovits (10), v, Baloghné 
(6), Asbóth (2), illetve Kiss E. (14), 
Szamoeiné (6), Kristóíi (4)..Gaál.

BEAC—MAFC 32:1S (19:9). Vezette:
Gáthy. Pásztornak pompásan ment a 
játék. Kosárdobó: Pásztor (21), Róberth 
éa Kőszegi (4—4), Straubné (3), illetve 
Cslmma (6), Göllnerné (5), Zeitler (2), 
Besskó K. és Sz. Varga.

II osztályú férti:
MBTSE—BBTE 33:26 (18:11) Vezette: 

Bácsalmási dl- és Király. Kosárdobó: 
Farkas és RuscJíU (10—10), Kovács (7),

Eűnyai (2), Varsa (3), Lőrinc. Illetve 
Szabó (11). Szombathelyi (5), Nova 
kovszky (4), Bánkutl (4), Körmendy (2).

III. osztályú női:
Koszorú NAMI A)—TFSC 26:15 (19-8)

Vezette: Mészáros és Velkei. KosárdnbcV 
Bátkyné (13). Adorján (10), Málv (2) &  
Pintér, illetve Méreg (6), Képes (3) 
Komáromi (6), RegDle, Oltványi és Pál!

A BEAC—Olimpia TI o. női mérkőzés 
elmaradt, mert ar. Olimpia n«m jelent 
megr.

Teniszfelszerelés
legelőnyősebban

P ayer Sportnál
1V„ Váoi-u, a  udvarban, T. 188-035.

IFJÜSAO
-A *, alsósok .Pcstszenterzsébetl Knpá“ -
jaert: PcBlev^ntorzeőbeti g.—p«stfaz«nter- 
zaébeti polg. 1:0 (0:0). Ernsébet-utcai pá- 
JW> A  polgári együttese többet txvma.- 
aott, de a g-óllövéueól nem volt «zcvron- 
eewj*. A  ginmazieták gólját Gál lőtte.

Filball-feíszerelés
kapható;

S Z A B Ó  IM R E
Bportazemóben, Turkewa

M n  HTVK nyerte a DAC 
női vívóversenyét

Vasárnap rendezte a DAC II. osztályú 
női versenyét az Andrássy-úton lévő sa 
ját vívótermében. A versenyen 22 vívó 
indult. Az Indulók között sx utánpótlást; 
csaknem teljes számban ott láttuk. Az 
előmérkőzést három csoportban bonyolí
tották le. A versenyt a honvédtisztek 
hölgy vívója, It’irs nyerte veretlenül, igen 
jó  vívással. Végeredmény:

1- Ráez HTVK 8 győzelem, 2. Nyáry 
BEAC 6 f?y., 3. Mnrvalita (Postás) 5 gy..
4. Kiss (Postás) ! gy„ 5. Tnbnjdy II 
FTC 3 gy.. 21 kapott tus, 0. Vincze 
HTVK 3 gy., 26 kapott, 22 adott tus, 7. 
Máthé MAC il gy., 26 kapott, 19 a d ó i 
tus. 8. Marion DAC 2 gy.. 27 kapott, 11 
adott tus, 9. Gere WMTK 2 gy., 37 ka
pott, 9 adott tus.

m
■natan

GYEPLABDA

Megvan a íisagyar 
válogaloft csapat 
össKe^iltíá-sa

Vasárnap délután hozta nyilvánosságra 
a szövetségi kapitány a Sehweiní'urtban 
Rorrakorü’.Ő IV. némot-maftyar mérkö- 
zésre a magyar csapat összeállítását. Kz 
az összeállítás teljesen megegyezik a la 
punk csütörtöki számában közölt csa
pattal. Krévier — Bácskai, Lifka 1 
honoróth dr% Bihar dr, Miklós dr — 
Berkes. líárap, Pál falvi, Margó dr, Ott 
képviseli a magyar színeket.

Révai/ József gróf szövetségi kapitány 
az összeül.ításlioz az alábbiakat fűzi:

— Ez a csapat nem a legjobb magyar 
tizenegy, mert Szamosit, Mnrayt, Lifka
II-£ és Teleki grófot elfoglaltságuk miatt 
nem játszathatom. A pillanatnyi tonná
kat tekintve, a fenti csapat melleit dón- 
főttem és remélem, hogy a fiúk lelkese
désükkel pótolni fogják a hiányzóka 
Általános tartaléknak Sadryt, kaim s tar
taléknak Kneunelt tisteni el.

DÖNTETLEN AZ MHC—AHC
A7. első bajnoki forduló gyenge játékot 

hozott, A. Ősapáitokon Mts'/.iík, hogy játé
kosaik még nőm l«end iiltok formáiba. A 
mogLe-í>otiés sem maradt cl, m  MHC pon
tot adott le a joilonleg csatárokban igen 
gyengén álló AHC-uak. Eészletcs ered
mény oki

MHC—-AHC 0:0. Pasaréti-fit. Vedelte: 
Bikái* dr. A csapatok oiyam öi^zeűilítás- 
bani jelentők meg a pályán, hogy imm- 
denki nagy MHÖ győzehnot várt. A győ
zelmet áiZiOíiban az AHC kitűnő védelme 
megakudályozta. Jó: Miklós d'r.. Margó 
dr, és Cervá, ill. Lifka I. fa mezőny leg
jobbja), Konoróth dr, és Króuier.

BBTE-BICE .1:1 (1:1). Pasaréti-ót. Ve
zette: Szabó és Hallos. A bajnokcsapat 
csak tíz emberrel játszott. így ie meg
érdemelten győzte le a lolkosc-n játszó 
BKK-t. Góllövő: Hámy (2) és Borkcs, 
ill. Mindcr ö. Jó: Háray és Berkes, ill. 
Ott é« Ma'zák.

MAC—PhHSE 3:0 (0:0). Margitsziget.. 
Vezette: Nőből és Pásztor. Á tartalékos 
PhHSE na első félidőben még jói tar
totta magát, fordulás uftán azonban a 
MAC fel ül kerekedett és biztosan győzött. 
Góllövő: Ive (2) és Kovács. Hegedűst
(PhHSE) a játékvezetők végleg kiállí
tották. Jó; Ive és Kovács, ill. Saáry és 
Moser.

FTC—SzHC 5:0 f2:0). Margitsziget. Ve
zette: Moser. A  végig kilenc emberrel 
játszó SzHC egy pillanatig sem tfuklott 
ellentállni az FTC jó formában levő csa
társorának. Góllövő: Páitfulvl 02), Dom
bóvári III., Gergely dr. és László dtr. 
Jó: Pálfalvi és Dombóvári in . .  1H. Vida 
és TöfibVy.

ATLÉTIKA

Kaliforniában
sem kezdtek rögtön 
világcsúccsal

L ó, Angeles, április. 
^  Az első komolyabb

®|k versenyt most rendez-
(óit meg Long Beach-

áK SSflfc hon. A kaliforniai 
atléták ugyan nem 
vonultak fel teljes 
:?r:imban mert ugyan- 

ú h h k p-  akkor a Stanford- és a 
m  f  NI Californla-egyetem 
M R-. szokásos vált*- és

w ;  nsapatveresnyét. vívta.
de azért nagy tömeg 
indult és akadt j*

eredmény is. ........  .
íg y  100 yardon WilHs 9.7 nip-es idő

vel' legyőzte Jordánt. Morris, a junior 
bajnok pedig csak ötödik lett 120 yar- 
dos gáton a néger Batlstc-ot érte el a 
végzet: egy Biewener nevfí ú.i fiú 14,4 
mp-es Idővel legyőzte. A váltókban nem 
volt jó  eredmény. Az egyéni számok 
közül a legjobb a magasugrás ered
ménye. Itt Stewart — egyleten kívül 
Indult — 203 em-es ugrással legyőzte La 
Cavat és Wilsont. A két USA-esíllag 
csak 198 cm -!g„ tette A távolugrást 
Beckns nyerte 738 cm-re! a rúdugrásban 
Dudley és Pcck élt ért el. Súly
lökésben Mcrrit 15^0-at, Mlchael 15.24-et, 
diszkoszvetésben F °* .  *8.70-et, gerely
vetésben rcoplca öo.oo-ot. De Groot 
64.51 et dobott

mers, Wcscraig, Fettr, Barnes össze
állítású váltó 7:39.3 mp-es ideje 1:54.8-as 
átlagnak felel n\eg^_4',;li0 yardon a 
Californla 42.3-at, 4x220 yardon l:28.3-at, 
4X440 yardon 3:16.7-et futott. A négyes 
caapatversenJ^Jtét, azmtban sorra Stan. 
lord nyerte, Súly lökésben 13 66, diszkosz- 
vetésben 41.01, gerelyvetésben 52157, 
magasugrásban 182 távolugrásban 673, 
rúdugrásban pedig 406 cm volt a Stan
ford négyes csapatának az átlaga. 
Egyénileg 730 cm-es távol
ugrása. Bilcs 64.67-es gerelyvetése, Smith 
és Nlchol* é li em-es rúdugrása, Hller 
47.29-es diszkosZvetésc emelkedik ki.

M Kozma Oszkár

ÜAOr OFB XYBRT3S 
4  NŐI MEZEI VERSENYT 

A MASs vasárnap délelőtt nőt inesel 
versenyt rendezett a Hűvösvölgyben a 
Nagyréten. Hideg, szeles időben bonyo
lították la »  versenyt 1200 méteres tá- 
von. -A. kellemetlen időjárás sok ver-

4:20.2, 8. Zaeley TFSC ét 
A csapatbajnokságot «  — S ponttal. Második a Koszorú

nyerte 
ponttal,

POMPÁS
érzés egy SENATOR cigarettapapírba sodort vagy 
SENATŐR CEL0FILTER hüvelybe töltött cigaretta

gyártmányok
anyagban, minőségben utolérhetetlenek,

S E i w m s t  cigarettapapír, 60 lappal .....................1 drb 1© fillér
S E N A T O R  E L© IC  cigarettapapír, méagázott 

(gumiroí;ott) széllel, egyenként levehető lappal i 
cigarettapapír, mézgázott

széllel, egyeuként kihúzható lapokkal _____ 1
J A N I M I  cigarettapapír, 60 lappal ........................1
SEISO T© !R  C S L O F IL T E A  hüvely, vatta előtét

tel, cellulose fátyol füstszűrővé], ezüstszintí
dobozban... ... ............................  I . ............... 1 doboz54

S E N A T O R  C E 2 .0 FS L TE R  P A R A F á S  BZOpÓ-
k á v a l.................. ...................  .............................1

E ^ T R A  nikotinfogóval, aranyszínű
dobozban.............................. .......... .................. 1

2 A Í5 IN A  füstszűrös hüvely . . . .... ................. 1

ia: J a n l n a  C I g « r e 4 S « p a p i r  R.  T .
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  N a g y t o m p 1 o m-n. Í7.

1 7

1 7
1 6

5 8

4 8
4 8

A hideg idíiben is jó 
eredmények voltak 
a M ÁSz IV. osztályú 
versenyén

Hídag', szeles időben rendezte va
sárnap délután a BBTE-pályán a 
M A S z IV . osztályú versenyét. A sok 
induló nehéz feladatot rótt a rende
zőkre, akik hajtották is a versenyt, 
csak éppen a közönség tájékoztatá
sáról, az eredmények hirdetéséről 
feledkeztek meg. Áz atléták a kö
rülményekhez képest igen rendes 
eredményeket értek el, különösen 
G yu ricm , M a rosi, I s to k o v ics , K o t 
tán, M ed g y esy  és a rúdugrók érde
melnek dicséretet. 1000 méteren el
indult egy szabadkai futó is. — 
Részletek:

100 m (17 induló, 3 elflíntam): 1. Simá
nyi MÍVESE 11.7, 2. Oasparik TFSC 11,8,
3. Borbély TFSC 11.S, 4. Gyűrök TFSC 
11.9. — A* fillenszél nem volt erős, de 
mégis érezhető. Simonyl tavaly a leg
jobb ifik köz* tartozott. Idén is jó  lesz. 
Meglepő jók n TF-istúk.

400 m (9 induló, 2 előfutam): 1. Gyu- 
rkraa MAC 52,8. 2. R évfíy  BBTE 52.9, 3. 
Kiss TSE 53.4, 4. Kiss BSzKRT 54.7. — 
A  külső pályán indul* R évfíy nagy 
iramban kozd, az ötödik pályán futó 
Kiss vele tart. Gyuriéra .a belső pá
lyán eléggé- leszakad, de az ellenszeles 
egyenesben ellenállhatatlanul jön fel é-j 
1* méterrel győz. Távolugr* bajnokunk 
bő; i* 400-as is lehetne.

1000 m (15 indulót: 1. Marosi (Testv.) 
2:40.4, 3. Szörényi BBTE 2:40, 3. Ke
resztúri BBTE 2:47. 4. Sajtos BBTE
2:47.8. — Marosi (Marincsák) 400 után 
megy élre, do csak az utolsó 200-on kezd 
el futni. Igen jó formában van, 2:U6-ot 
most Is tud. Jó futó lesz belőle.
9
M
MOVE felváltva vezet, aztán Margittal 
váratlanul megunja. Istókovics és Új
vári nagy küzdelmet vív, o'.öbbi jobban 
bírja és két méterrel győz. Aztán kid:: 
rúl, hogy Újvári jogosulatlanul indult és 
eredményét megsemmisítik.

110 m unt (2 in du ló): J, Rózsa BSzKRT
17.7, 2. Kolozsvári BSzKRT 23. — Bán
sági nem indult. Rózsa könnyen nyert.

Magasugrás (12 induló): 1. Kottán
MAC 174. 2. Szbilflai EBAC 170, 8. Ko
lozsvári BSzKRT 168, 4. Rózsa BSzKRT 
165. — Kpttán két hete betegeskedik. 
Erőtlen voltához és a hideg szélhez ké
pest eredménye igen jó. A 177 már 
nem sikerült.

Tdvolugrás (14 Induló): 1. Kapuvári
MAVAG 627. 2. Bótal MAC 627, 3. Ver
mes II BBTE 621. — Egyik sem igazi 
távolugró.

Rúdugrás (12 indul*): 1. Sülé MAC
340, 2. Tölgyesi BBTE 330, 3. Egressy 
BEAC .820, — A rád ugrók meglepő jók, 
heten ugrottak 020-at. Még majd ko
moly rúdugró is lesz belőlük.

BülyV>ké,i (10 indu l*): 1, Medgyesy
MAC 12.70, 2. v. Sajkás TFSC 12.69, 3.

Foresaimí TFSC 12.03. — Az első kettő 
keményen küzdött..

Disskoszvetéo <9 induló): t- Szabadj-
TFSC 36.90, 2. Medgyesy MAC 35.47, 8. 
Vermes II  BBTE 36.10. — Mérsékelt
eredmény.

Oereh/hajitds (12 indul*): 1. Medgyesy 
MAC 52.70, 2. Leazler FTC 50.90, 3. 
zsőtér TFSC 47.80. — Medgyesy ötödik 
dobásával nyert.

I,x200 m 410 induló, 2 előfutam); t. 
Testvériség (Kászon, Lúgost. Kárpáti. 
Marosi) 1:36.7, petty. per. csúcs, 2. 
TFSC b) 1-37, 3. MAVAG 1:88. 4.
TFSC a) 1:38.7.

B é n y 5 S ® . 2 0 » a t
d o b o tt  g e r e lly e l

a PEAC vasárnapi pécsi versenyén. Az 
esőtől irrösen felázott ú| PÁC- pályán 
sokan indultak és akadt néhány jó  ered
mény is. íg y  elsősorban a versenyen 
váratlanul megjelent Rényi gerelyvetése, 
amely annál értékesebb, mert. «s  idén 
még nem volt gerely a kezében. 

Felnőnek. 1.00 m : 1. KörnyeJ tk.p-
v ‘\i' é 7A  Bárány) gyivk. g. 11.7, — Koltaj feladta. Köj-nyei j*. — 1500 mi 1. 
Bíró TI PÁC 4:83.2, 2. Villányi PL®
4:51.4, 3. Sittár PEAC 4-54.8. — á m  m:
1. Pataky PÁC 9:44.8, 2. Farag* PEAC 
10:44, 3. Vörös PLE 10:50,6. — Afowft ■■
1. Kuruc* kér.-PÁC 175. 2. Ifjú  PEAC 
Ion. — Kuruez eredménye értékes. — 
Jdrol: I  Karácsony PEAC 639, 2. Kassai 
PF.AC 540. — Karácsonynak sem volt 
alkalma edzeni. — Rúd; l. Berényi PÁC 
306 -  Súly.- 1. Pál PEAC 13.00. 2. Sik 
PEAC 12.83. — J* eredmények. —
Otszkosz: 1. Sik PEAC 40.70, 2. Pál
PF.AO 39.59, S Galambosi tkp. 38.79. — 
Gerely: 1. Bényi PEAC 58.30. 2. Csfijlev 
PEAC 51.10, 3. Kassai PEAC 42.80. :
Kalapács; 1. Sík 36,90. X  Pál 24.8::.

o p o S t e S m e í
^ J E L V É N Y T  ként!

M O R Z S Á N Y I  J .
IV., Váczl-n, aa Telefon: Í82-2Í7

fiúsán lak, 100 m: 1 Gruber tkp.-PAC.
11.7, 2. Miltenyl gy. g. 11.9, 3. Völgyi PEAC
12-1, — 400 m: 1. Kotózsl ker.-PAC 041.1. 
2. Sebes kér. 59.1. il. Pfeffer tkn. 6ö.l. — 
800 m: I. Bodor PEAC 2:19.6, i. Oppcr 
PEAC 2:20.2, S. Pápai kor. 2:21.4. — m<> 
m: I. Bakos kcr. 4:54.6, 2. Késa fkt»-
4:.M.a, 3. Üravavölgyi fémip. 4:J8. —
Maiin?: 1. Hzászdeák Nagy Lajos g. 179,
2. Prischler tkp 165. 3. Aosádi fémip. 
lto. — Szaszdeák tehetség! — Távol; !■ 
Gruber 619 -  fiúd: 1. Rlgli N. L. e, líiíő- 
— .Vii.'v.-BíUmt dr 10.76, X  Havas férni)*. 
10.95 » Irgine BLE 9,70. — Dhs/eoss: 4. 
Szab* kér, 29.76. -— déréig. 1. Bálint 44,10.

-  Gerely: Bálint 44.16.
2. Kri aton 41.50, 3. Józsa 49.10. ((«
m gát: 1. Czáh 19.

Sqrdiiis győztesek, 100 m : Mester X. Tv.
g. 13.8. — m  m; Angyal N. L. g. 810.. 
_  800 ni: Bukkosdl tkp, 2:27.8. — liOr 
Pilhír polgári 4:56. ~  Magas: Deák X. h.
g. lfh*. ~  Távol: Angyal 501

MODERN I13MFÓNIA

A  L A W E - N Ö V É R E K
nagy faoée filmjét holnap: mutatja be a

UfaA*t£*&W*"*
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Ma vas esőben futott
egész éjszakán át a Hősök 
esnlék müvét megkoszorúzó 
szabadkai váltó

Megható ünnepséggé alakult a szabad
kai váltó befutása vasárnap délben a
Hősök terére

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
képviseletében vitéz Tárczay-Félteidén 
Várnán dr miniszteri osztályfőnök je- 
i?:v meg-. Ott volt az OTT részéről 
P.'á'.n Lóránt dr ügyvezető elnök, Mi- 
s-}.n*riil Ottó • dr főtitkár, Arató Géza he- 
)y:-tte? főtitkár. A MASz-t Vángel Gyula 
<h e’.nok, Farkas Lajos főtitkár képvi- 
s-v'te.

tí.teüdy Károly dr, a főváros polgár- 
mestere képviseletében Felkay Ferenc dr 
aápolgármester jelent meg.

A Bácskai Szövetség vezetőinek sorá
ban ott láttuk Vermes Gyula elnököt 
vitéz TAUay András gyalogsági táborno
kot, Sájrán , Ferencet, az Északi Főmű
be-v főnökét.

Tatár István, a MASz ügyvezető alel- 
nők* Soroksárig ment a váltó elé és on 
nan. kalauzolta be a Hősök terére.

Az ünnepség helyét az egyik oldalon a 
Teát I > j é v elés i F őiskol a hallgatói vették 
körül, a másik oldalon levente dísz- 
fvF'.znri foglalt helyet zenekarával.

A Himnusz hagjai mellett futott be a 
szabadkai váltó 44 főnyi legénysége zárt 
sorokban. A zászlótartó piros-fehér-zöld 
zá.-:zíórűdon Szabadka város kék-fellér 
színeit viselő zászlót tartott a kezében.

Dékker Andor dr, Szabadka város 
tiszti főorvosa ,Jelentette’' a visszatért 
Szabadka sportoló ifjainak megérkezését, 
majd a,z OTT nevében Prém Lóránt dr. 
a MASz nevében pedig Vángel Gyula dr 
elnök intézett meleg szavakat a futók
hoz.

A ESzKRT-dalárda hazafias éneke után 
a szabadkai váltó megindult a Szabadság
tér felé

A megható ünnepség a Szabadság- 
téren az Országzászló és Dél szobra 
előtt folytatódott, ahol a levente dísz* 
század előtt a Hiszekegy hangjai mel- 
Totí fiitott be a szabadkai váltó. A há
ti) más számban összegyűlt* főként dél
vidékiekből álló tömeg előtt az Ország- 
zászló talapzatáról Sáfrán Ferenc, a 
Bácskai Szövetség társelnöke, Sebestyén 
Imre, az országzászló-bizottság elnöke és 
Farkas Endre dr. a Bácskai Szövetség 
ügyvezető elnöke köszöntötte a futókat.
■ A hideg északi szélben ugyancsak di

deregni kezdtek a derék szabadkai fu
tók könnyű atléta-mezükben, mire 
közönség soraiból mintegy vezényszóra 
siettek hozzájuk az emberek és felöltői
ket levetve, az atléták vállára borí
tották.

Talpraesett beszédet mondott ezután 
K unsz ab ó György a szabadkai ifjúság 
nevében:

— Kz az ifjúság — mondotta — azt 
üzeni, kong a magyarság él a déli vé
geken. Fém lehetett, kiirtani sem ke
gyetlen erőszakkal, sem szép szóval. Ez 
az ifjúság azt üzeni, hogy van mire épí
teni a magyar jövőt!

Kunszg hó György végül azt kérte, 
hogy a Dél szobrának mását állítsák föl 
Szabadka főterén.

Majthényi Mihály szabadkai újságíró 
versét szavalta el Szőczi Mihály, majd 
maga Majthényi is elszavalta egyik 
hazafias versét.

Kongó Tivadar, a Szabadkai Olvasó
kör atlétikai osztálya névében megkö
szönte n futók inefeg fogadtatását.

A szabadkai váltó az Országzászlón 
bibérgöszortít helyezett el, Dél szobrára 
tiédig búzakalászból készült koszorút 
tették le.
■"A" szabadkai fotókat ezután a MASz 

elnöksége látta vendégül ebéden. Ebéd 
közben beszéltünk Dekker Endre dr-rál, 
Szabadka város tiszti főorvosával, aki 
a váltófutás vezetője volt. Elmondotta, 
hogy az időjárás igen megnehezítette & 
futók feladatát. Egész éjjel havaseső 
poskolta a futókat, de minden zokszó 
nélkül, a legnagyobb Örömmel váltották 
egymást az ország szívébe vezető útvo

nalon. Teljesítményük 
is kiváló.

sportszempontból

ebéden részt vettek az OTT veze
tői is és a fehér asztal mellett beszél
getés indult a felszabadult Délvidék 
sportbeli szükségleteiről is. Miután Sza
badkán vasárnap délben tartották meg 
a felszabadulás ünnepét, több délvidéki 
sportvezető nem tudott ezúttal Buda
pestre jönni. A délvidéki sport helyzeté
ről tehát majd csak a jövő hét folyamán 
Szabadkán megtartandó tanácskozások 
sátrán kap pontos képet az OTT. amely
nek képviseletében Misángyi Ottó főtit

kár és Arató Géza helyettes főtitkár
utazik le Szabadkára.

A  szabadkai futókat a főváros dél
után 6 órakor ozsoxmán látta vendégül 
a Getlért-szállóban.

A szabadkai váltó tagjai hétfőn a fő
város nevezetességeit tekintik meg és 
hétfőn este indulnak haza.

A  váltó futói & következők voltak: 
Sándor Gábor, Hajnal Gábor, Hajnal 
László, ívkovits Gusztáv, Benyák Mi
hály. Benyák Ferenc, Irandékits Lázár, 
Rétim, Tibor, Réhm Alfréd, Mikuska 
László, Nagy László, Pavazsán József, 
Pajor András, Mészáros , Imre. Krizsán 
Tibor, Kalmár András, Kiss András, 
Andruskó Károly, Mészáros Dezső, Ha
rangozó Tibor, Nagy Gábor, Demeter 
Dezső, Beszédes Károly, Kopilovits Ja
kab, Kántor Márk, Osztrogonác Antal. 
Jenei György, Nagy János. Hösz Dezső, 
Tóth Béla, Dó,zsay József, Balázs László. 
Kopetzky Béla, Sóváry János. Újvári 
Béla, Bogdán István, Nagy József, Jan- 
dek Ferenc, Jónás Ferenc, Varga Ká
roly, Toldy György, Bátory László, 
Csete István.

Ha este Váry-Pelérdi profimér- kőzés lesz a Fővárosi Nagycirkuszban

Dvornitzky László a KISOK mezei
bajnoka

A csapatbajnokságot a Mezőgazdasági 
középiskola csapata nyerte

Hideg, szeles időben rendezte a 
KISOK. vasárnap délelőtt Magyarország 
ezévi diák mezei futóbajnokságát a rá- 
lcosi gyakorlótéren. A bajnoki viadal 
rajtján jóval kevesebb futó jelent meg, 
mint az elmúlt években. A benevezett 
140 diékversenyző közül mindössze 70-en 
indultak. A vidéki középiskolákat is fel
tűnő kevés atléta képviselte.

A mintegy 2800 méteres táv egyéni 
bajnokságát némi meglepetésre a Rá
kóczi fk. kiváló atlétája, Dvornitzky 
László nyerte meg az ezévi ifjúsági 
mezei futóbajnok, Veröczi előtt. Á cél 
előtt Durny is megelőzte a KíSOK- 
bajnokság esélyesét.

A rajt után Veröczi vezetésével azon
nal kialakult az élcsoport. Verőcei meg
lehetős egyenletes iramban vezeti a 
széllel szemben futó társaságot.. Dvor
nitzky, Durny, Lugossy és Dán szorosan 
a vezető nyomában halad. Körülbelül 
2000 méterig nem változik a helyzet. 
2400-nál Veröczi erősít, de Dvoritzkyt 
és Durnyt nem tudja lerázni, a többiek 
ellenben egymásután szakadnak le 
vezetőktől. A cél előtt mintegy 100 mé
terre Veröczi nyitja meg a hajrát, de 
csakhamar a .jóval erőteljesebben haj
rázó Dvornitzky befogja őt és látszólag 
minden különsebb erőlködés nélkül ha
lad át elsőnek a célvonalon. A nem túl - 
ságosan küzdő ifibajnokot Durny is 
megelőzi a végküzdelemben.

A csapatbajnokságban meglepetésnek 
számít az egységesebb felsőmezőgazda

sági iskola győzelme a Széchenyi fk. 
felett. - A „Vas’* csapatemberei közül 
egy-két futó (Dán, Untenecker) mélyen 
a formáján alul futott.

Részletes eredmény:
I. Dvornitzky (Rákóczi fk.) 9 :í4.8 2.

Durny (Vörösmarty g.) 9:15.4. 3. Veröczi 
(Széchényi fi;.) 3:16.2, 4. Lugossy (Za'n- 
egrerszegj g.) 3:33.2, 3. Kapotsy (Mező 
srazfj. isk.) 9:21. 6. Feigl (.Mátyásföldi g.)

'A A^&usztin (Mezőgazd. , isii.)
.*• „  V -aveV ;, N- <M«s6 }8«I. isk.) V-®1-*:, 9- lakacs (Mezőgazd. isk.) 9:37.2, 10. Siba (.Fáy g.) 9:43.6,

II. Hódy (Rákóczi fk,), 12. Gyulai (S/é-
Í57 1S- Halász (Mezőgazd. isk.)

14. Klíispjt* (Széchenyi fk.), 15. Oravecz 
D. (Mezőgazd. isk.), 16. Turcel (Fáv g.). 
17. Erdei (Mezőgazd. isk.), IS. Garbóra 
(Hunfalvi fk.), ]9. Dán (Széchenyi fk.), 
20. Briefler (Fáy g.),

21. Untenecker (Széchenyi fk.), 22.
Schuszter (Mátyásföldi g.), 23 Ba-i
(Mezőgazd. isk.), 24. Kaufmaun (Szé
chenyi fk.), 23. Csomasz (Huufalvi fk.j.

Csapatban:
1. Mezőgazdasági középiskola 37 pont,

2. Széchenyi fk. 63, 3. Fáy g. 102. , 4.

Mezőgazdasági középiskola B) 124. 5.
Rákóczi fk. 117, 6. Mátyásföldi g. 149, 
7. Lévai g. 208, 8. Nagyváradi g. 211.

JDLIUS 6-ÁN LESZ A KASSAI 
MAKATHON

A távfutók versenyműsorának össze
állítása során sikerült véglegesen meg
állapodásra jutni a Kassai Levente 
Egyesülettel, amely Hernádi dr vezetése 
mellett örömmel vállalta el a nyári 
marathoni verseny megrendezését. Ez a 
verseny július 6-án • lesz. Az UTE május 
25-re tervezett 20 km-es versenyét a 
DiMAVAG versenye miatt júniu,-; 1-én 
rendezik meg. mert az UTE testületileg 
észtvesz a diósgyőri versenyen. Június 

tő-én a EB TG rendez hosszútávfuíu 
veraenyt 25 kni-és távon.

A legközelebbi távfutóösszecsapás 
május 11-én Szegeden lesz az SzVSE 
egyórás versenye keretében. A versenyen 
résztvem.i szándékozó budapesti táv-

Vasámap este zsúfolt házban meg
kezdődi ok a profi birkózóversenyek. 
A- nagy érdeklődésen megiátszott, 
hogy Budapest sportközönsége meg
szerette és értékeli ezeknek a nagy
szerű birkózóknak a teljesítményeit. 
Nem is csoda. A  birkózásnak min
den szépségét, művészetét bemutat
ják ezeken a küzdelmeken és olyan 
izgalmakat nyújtanak, ami a közön
ség figyelmét teljes mértékben leköti.

Ma, hétfőn este ismét öt mérkő
zést bonyolítanak le. A  párosítás a 
következő: H éczey—Szolcsánssky,
B ükky  Béla—Pirok} Glavanov—K öp
tek , Ném eth— Kam arás és V á r y -  
P elérd i. Ebből a mezőnyből kimagas-

K E R É K P A R

— A rendezőség közleménye —
ük a Váry— Peiérdi találkozó, amely 
az erő és ügyesség nagy harcát fogja 
bemutatni. A  maesti verseny 8 óra
kor kezdődik a Fővárosi Nagycir
kuszban.

*
A több napon tartó profi birkózások 

bevezető napján, szombaton Héczey 3 pere 
alatt legyezte Pírokot. Kamarás és Cflová- 

ttom bij t egymással. Peiérdi, az újdon- 
eu»t profi 3 .porc alatt két vállra fektette 
Koprekot. Németh é« Váry egyórai l>i,r- 
kozítis mán sem tudoűt ceak döntetlen 
erodmienyt kivívni. Egyszer Váry győzte 
le JVemothet, másszor Németh vágta oda varyt.

A- néger More jón csak másfél menetig 
.jatezadozo-til*’ Triimmerrail. aztán — mi- 
után már többször sziá.nioIlak Triimmetr 
felett — végleg kiszánioUatta ellenfelet.

Kárász (Postás) irtózatos harc után, 
bedobással nyerte a százkilomé
teres népligeti hajráországúti tornát
Az V. osztály győztese Kapóst (Törekvés), 
az ifik közül Tóthfaiussy MPSE volt 
a legjobb

SPORTÉRMEK
L Ú D  V Í G

Bp. T h ék  E -n . 18. kaphatók 
Itgw Wjjgft, leltének, üsl, Sirlnrt

futók hétfőn 6 és 7 között jelentkez
zenek a M ASz-ban Mauréry Tibornál, 
hogy az utazási kedvezményt biztosítani 
tudják.

Az FTC .által nz üllőiúti sport pályán 
rendezett 50ö0 m-es gyalogló előny- 
verseny eredménye a következő: 1. Győr- 
falvi FT’C 25:44 mp. 2 Peszeki MA VÁG 
25:4S, 3. Selmeczi FTC 25:54. 4. Fejaér 
FTC 25:55, 5. Gyarmati FTC 26:57.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
hivatal Bp. VJII., Bükk Szilárd-utca 4. 
-  Távbeszélő 132-4&9 és 13T-077. Levél
cím: Budapest 72, Posta fi ók 42. — Posta- 
takarék: 53.356. '

Főszerkesztő:,, Dr. Vbdas Gyula,
Feicl&* szerkesztő: Hóppo í^ástló.
Felelős kiadó: Kultsár István.
Wíőfizetési díj: Belföldre egv hóra P

2.20, negyedévre 6.—♦ költőidre 9.—, 
Amerikába íO.—.

Nyomatott n Stádium Rt. körforgódé* 
belli. Fflelfís: Gyfíry Aladár Igazgató.

Még nujretusnak í* túlzás volt a vasár 
napi ,,májusi4* idő. Fagyos, viharos szól 
fogadta reggel halkor a néni ige ki hajrá- 
országúti torna résztvevőit ’é« közel tíz
ezer főnyi érdekiedő közönségét. A ver- 
KW*yzó;;et nem zavarta a télies idd. 13’3-an 
,li.lentrk meg a rajtnái, A válogatón ke 
tót lagjai hiányoztak, a jgíklötkU ország 
iihOn vettek reszt az MKSz hiválaiocs edzésén.

Bcgg'el hatkor indult útnak wz 
ötödosztályúak

mezőnye, hegy 60 km-!, harminc kört 
fusson. Az alfíóosztály tagjai nagy Lel
kesedéssel rótták a népligeti köröket. A 
győzelmet Kaposi ragadta magához, te
gyük hozzá: megéivlem elten. Ki kell
emelnünk Hullait és Molnárt, mindketten 
nagy vállalkozó kedvről leltek tanúságot 
és nagy részük volt abban, hogy az ;’>U 
főnyi mezőny állandóan „mozgásban’4 volt.

Erőd mén .vök : 1. Kaposi (Törekvés) 1:41:07 
mp. 2. Kis-s (Törekvés) rajta, 3. Kiss 
WMTIv rajta. 4 Hullai HVirekvés) rajta, 
5. Papai WMTK 1:41:33 mo. (í. Aranv 
Rz. MÁV rajta, 7. Molnár MPSE 1:42:50 
nip, 8. Gjesr.wein (Tipográfia) rajta. 0. 
Szerágyöngyi (Tiix>gráfia) 1:43:07 rnn, 10. 
Rzaho RESC 1:43:12 rap, 11. Mázsa RESC 
1‘40:20 mp,

N jolc  óra körül indultak a»
„ifik .’*

Ezek számára 10 kÖTt. 30 km-as távot 
írtak elő. Az ifjúságiak közül Tóthfaiussy 
•unt ki nagy haj rá készségével Meglepe
tés volt Ivnób nagyszerű második helye, 
n Törekvés fiatal versenyzőjének ez Volt 
élete első versenye.

1. Tóthfaiussy MPSE 35:42 mp, 2. Knób 
(Törekvés) rajta, 3. Tóbiás (Sólyom) raj
ta, 4. Sípos FTC rajta. 5. Gujka (Törek
vés) rajta. 6. Kiss KSzKK 35:44 brp, 7. 
Faludi 35:45 mp, 8. Filipov (Testvériség) 
35:46 mp, 9. Vass (Sólyom) 35:47 mp, lí) 
Horváth MPSE rajta 30 induló.

Az
I - I V .

osztályúak százkij ómé. f eres, öt ven körös 
küzdőimét a múlt vasárnapi hajrárend 
szerrel  ̂vívták meg. ötven versenyző 
állott rajllio/. Az első körök viszonylagos 
nyugalma után a huszadik kilométer *eiölt 
kétfelé vált a boly, tizen leszakad fák

MOZI

H étfiükkek
A ,,.Mo<larn sitimfönía.”  című film kül- 

fiiVdi' híTccrés&bon áiHandónn Pri-sciHa 
Univ/ *y. Jolin Garfiol-d ne-.-e szonepolL az 
i5̂ cn. P.dig: Gnrf.cWnck c-ak nz am’ékc 
$}<*£#(' (iaaz. hocT nagyon fontos) sze
repet n filmben, ö  alá ki tolta ugyanis : 
y.Tvpky nővér”  című. filmben azt á zsc 
ntélis zeneszerzőt, akinek n.agy müve t 
„Modern salmfónia” . Prisoilla Lánc, pe- 
diff a zeneszerző özvegyét .iáteza az új 
f  Biti ben. amely külföldön, a „Négy 
DÖvér'‘ -nc! is nagyobb sikert aratott.

A „Beáta és az Brdög”  climű, különleges 
hangulat# magyar film egyik legszebb, 
szerepét,Gábor Miklós íáteza. Ez a kedves 
új SKÍuéisz nemrégen, tűnt föl — előnyösen 
4 - az egyik nagysikerű magyar filmben. A. 
„Beáta és az ördög” -ben övé a harmadik 
főszerep Szörényi Éva és Páger Antal 
tnejisíL De nagyon érdekes feladalot ka
póit a filmben Vaszary Piri. is. Ezúttal 
nern „a Vsfizary” -t kelfett játszania.' ic- 
náf — alakítbatott. Élt is az alkalommal f

A ..Robinson-esalád" legkedvesebb tagja 
egy. 3. esztendős kisfiú, akinek az a jól - 
lőgzctessége, hogy — nem b-eszél. (Nem’ 
siiketr-ina. csak iiallgatag.) Az apja azzal 
vigasztalja a családot, hogy: „Majd meg
szólal. ba valami fontos mondanivalója 
lesz.'" Ellő! kezdva azután a közönség, a 
Robinson-csa'ád etetőnek drámai alakulá
sa közben, kénytelen azt is lesni, hogy a 
fiatalúr, mikor szólal meg. A osüppség 
tehát nemcsak derűt árcezt a filmben, 
hanem bizönrós feszültséget is visz a esc- 
iekmcnrl;?. Érdekes egyébként, bog.- a 
„néma ki« bölcs”  — Baby Bobby Quil’ an 
--- édesapja sok némafilmben játszót!. De

* < ♦ > — ■

Seisi poüona, sem isme
rése nem vagyok 
senkinek, tehát P á l a m  
sohasem fognak filmet 
írni ? . . .
(Panaszos levél)

Édesapámtól még ezt baüottam: 
—  Ha elmesélném az életemet egy 

azom al regényt írm  bei& f !

Apám kortársai általában mind
e z t m ondták.

Eu és kortársaim nem álmodo
zunk arról, hogy így kerüljünk be 
az irodalomba. M i inkább arra  gon
dolunk néha, hogy életünk rend
kívül izgalmas történetéből rem ek  
film et lehetne írni. Bevallom, néha 
magam is gondoltam ilyesmire. Per
sze, az_ eszembe sem jutott, hogy én 
frjam_ át filmre az életemet. Nekem 
elég élni. A  forgatókönyvet írja meg 
más, akinek az a mestersége.

Sajnos, kénytelen vagyok belátni, 
hogy álmom aligha válhat valóra. 
Belenyugszom. De engedjék meg, 
hogy néhány halk zokszót ejtsek 
hült reményeim fölött.

Miért nem kerülhet filmre az én 
életem, amely igazi emberi élet, sok 
ifjúkori derűvel, szerelemmel, anyagi 
bonyodalommal, természetes megol
dással?! Hát olyan nagy baj, hogy 
a képességeimet simán felfedezték, 
miután végigtapostam az élet inas
éveit ?! Valóban, sohasem tartottak 
semmiféle kegyelm es úr rokonának, 
aminthogy nem is vagyok az. Azt 
sem hitték, Jiogy m iniszterek barát
ja  vagyok. Egyáltalán: nem  tévesz
te t te k  össze senkivel. ’ Ellenkezőleg: 
azért engedtek érvényesülni, mert 
látták, hogy olyan vagyok, amilyen 
vagyok. Igaz, még nem neveztek ki 
vezérigazgatóvá, nem bíztak rám 
nagybirtokot sem, sőt milliomos 
menyasszony sem borult a nyakam
ba. (Remélem, a.mi késik, nem mú
lik.) Akik felfedeztek, egészen okos 
em berek  voltak. Ezen nem is cso
dálkozom, mert eddig majdnem 
mindig úgy vettem észre, hogy aki
nek Isten hivatalt adott, annak 
csakugyan adott hozzá észt is.

Nem írnak filmet rólam, tudomá
sul veszem. Nem tudom azonban 
szó nélkül tudomásul venni, hogy a 
magyar filmeken csakis akkor érvé
nyesülhet a tehetséges ember, ha 
eg y  félkegyebnes elnök vagy vezér
igazgató összetéveszti valakivel. Ez 

f e z  « s  C M l m

baj), de már film en is unalmas! 
Főként ezért titlakozom ellene...

(A láírás.)

A MOZIK MÜSOBA
RÖVIDÍTÉSEK: n = V«. f  =  V,. h “  % 

Bemutató mossilc
ÁTRIUM f6, f», flO. A  kiék- madár 
BELVÁROSI HÍRADÓ. 10-íől 24-ig folyt. 
Magyar. Ufa-., Iiuc'e-, Fok- és rajzos 
híradó. Belgrád pusztulása. p A görög- 
országi offenziva. Varázsba vizek városa. 
Mitől kék a Duna? ,
CA SI.VO ffi, hS. Ilid. A  balkezes angyal. 
CITY h6, hS. hifi Gulliver.
CORSO 5, ná, flO. Kék Hold víUg-ye, 
BÉCSI nii. -fg, hifi. I.ay élni jó.
FÓRUM n6, f8, bili. A  bagdadi tolvaj. 
HÍRADÓ 9—24rig folyt. Magyar, Ufa-. 
Főtt-, Luce- és rajzos híradó. Belgrád 
pusztulása. A görögországi offenziva. 
Val’ázsos vizek városa. A kis balta 
OMNIA 5. áS. flO. Kék Hold völgy®. 
1ÍADJUS Í6, bS, hifi. Aki az igazságot 
keresi.
ROTÁL APOIAO 5, 7. 9. András. 
SCALA r.6. fS. lün. Halál raíléitek. 
URÁNIA 5. n8. flO. KivánsághangTer- 
eeny.

Utánjátszó mozik
BROADWAY f4, f«. f8, flO. OUjvártw 
CAPITOL iá. Í6, i'8. flO. Egy életen át 
CORVIN f4, Í6, f8, flD. Elnémult harangok: 
ELIT 4. 6. 8, 10. Hatos fogat. 
HOLLYWOOD Í4. 16. Í8, flO. Elnémult 
hár^n^ok
KAMARA 11, Í2, 4, £7, a. Egy asszony
három élete.
LLOYD f4, f6, ts ÍW. Szerelem és vérpad 
PALACE 11, 2. 4, 6, 8. 10. Dankó Pista: 
PÁTRIA 4, 6, 9, 10. K acagó  verseny. 
SAVOY f4, f6, f8, Í10. Kacagóverseny. 
SIMPLON Í4, Í6, fS. 110. Elnémult haran
gok.
STÚDIÓ 11, fS, f4, « ,  f8, fid. Fekete
asszony.

. Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS nÁ w6, ní. nlfi. Anna 3 apja.
BELVÁROST 4. 6, 8. 10. Balalajka. 
BUDAI APOLLÓ Í5, h7, 9. 7 évig nem 
lesz fifflCTencsém.
ELDORADO 4, 6, 8,, 10. Dal a szabadság
ról
HOMEROS hó. 7. nll). Péo* besa«. 
IPOLY ti. ÍS, Í8, flO. E g y  csók és más
semmi.
JÓZSEFVÁROSI M, ffi. » .  no. Akna I
*Póa.
OLYMPIA a .  a. á, t . S, 10. Tóparti
látomás.
OTTHON 94* ut, ni, vU . JZgy osAk én mán
semrtoxá.
PH öN IX 11.1, fi. í. * í, fto. Salvator, Roea
kalándjai,
RIALTO K , Jk  . fi.

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

Budapest I. (549.5 m.) 6.44): Torna.
7: Hírek. Hanglemezek. 10: Hírek 10.20: 
Apróságok a ..rádiós1 Apostol” életéből 
(Emliékezés Tóth Türarnérra.) Drégelyi 
Vilmos előadása. 10.45: Csillagjóslás 1941 
május 7-re. Irta: Hamvas Béla. 11.40: 
Üzenetek a Nemzetközi Vásárból. 12,10; 
A Rajkók zenekara muzsikái. Közben 
12 40: Hírek. 13.80: üzenetek a Nemzet
közi Vásárból 14: A 15. honvéd gyalog
ezred zenekara. Vezényel: Seregi Artúr. 
14.30: Hírek. 15.30: üzenetek a Nemzet
közi. Vásárból. 16.15: Diákfélóra. A régi 
Erdély szerelmese. (Apor Péter.) Clauser 
Mihály dr előadása. 16.45: Hírék 17:
Hírek szlovák és ruszin nyelven. 17.15: 
A rádió szalonzenekara. Közreműködik: 
Szabó József elektromos gitárral. 
Vezényel: Berths István. Közben: 17.40: 
Harc nagy gazdasági élettérért. .Vitéz 
Guothfalvy Dorner Zoltán dr előadása. 
18.15: , Tehetséges-e a gyermekem?
Balotrhy Mária dr előadása 18 30: Mal- 
csiner Béla jazzongoraezámai. 18.45: 
Édes anyanyelvűnk. Halász Gyula elő
adása. 19: Hírek magyar, német és
román nyelven. 19.30: Hűség és szabad 
ság. Ver« és próza a kutyáról, össze
állította Kádár Erzsébet. A verseket el
mondja: Szeleciky Zita és Tim(ir József. 
20: örömet a gyermeknek Gyermekheti 
közvetítés. Vezeti: Gecsó Sándorné. 20.19: 
Az Operaház zénekara. Vezényel: Rajter 
Lajos. 21.40: Hírek. 22.10; Hanglemezek. 
?3: Hírek német, ölasz. angol, francia 
és eszperantó nyelven. Utána kb. 22.30: 
Pertis Jenő cigányzenekara muzsikál 
24: Hírek.

Budapest II. (834 m.) 13.30: A 15. hon
véd gyalogezred zenekara. , Vezényel: 
Seregi Artúr. 15.30: Hanglemezek. 19: 
Baehmann Géz* hegedül zongorakfséret- 
tel. 19.30: Német nyelvoktatás. Szent-
györgyi Ede dr előadása 20: Hírek.
20.19: Pogány magyar nevek. - Juhász
Jenő dr .előadása. S0.4»: Gáspár-.Lajos
cigányzenekara muzsikál. Kékes Irén 
énekel.

Kassa. (208.6 m.) 11.05: A káromkodás 
és büntetése. Kőhegyi Imre előadása. 
1125: Hanglemezek. 11.40: Hírek magyar 
éa szlovák nyelven. 18.15: A kassai
Rákóczi-kórus énekel. Vezényel; LSgler 
Olga és Sigmond Lajos.

majd Barvik és Kremnica robbantási kí- 
forlplc okozott izgalmat. A SO-I-k kilomó- 
teiben lakács. Nyilas és Boda'i bukott, 
Nsulas súlyos sérüléseket szenvedett.

, első lconioly és sikeres szökési 
kjsei'iCt a hetvenedik kilométerben tör- 
„  p1 közvetlenül n befedik hajrá után' 
Itarasz, Szalay, Kiss és Szabó ugrott 
meg. A szökevények üldözésére IV1- 
vasG.v, Nagy, Beichcuíeld. Itajci és 
Steiner vállalkozik, de Pelvássy és Nagy 
Béla alig öt kilométer után nem bírva 
az iramot, kiáll, közben Barvik is be
kapcsolódott. az üldözés munkájába és 
rövidesen ügy alakul a he.yzet, hogy 
Reiehenfelddel együtt már csak kettőn 
üldözik a megszökötteket.

Az utolsó körben az éllovasok harcá
szati ..mutatványokba”  kezdték Barvik 
és^Reichenfcid azonnal felismerte a heiy- 
zetet és hatalmas iramot vágva ki 
sikerült felzárkózni ok ;.z élmezőnybe.

A  veghajrát Szalay nyitja meg, ötszáz- 
möteres irtózatos iram 4rár.' vagy 39 
méteres előnyt harcol ki. Kárász azon 
bán _ nem hagyja magát, befogja az 
erenevel kissé elkészült Szalayt és testbedobással győz.

Eí-ecIményck: 1. KArAm (Postás)
2:48:05 mp, 33 pont, 2. Szalay p g jj 
rajta. 24 p, 3. Kiss (Törekvés) rajta 
19 p. 4. Szabó BSzKRT rajta 11 p, 
5. Barvik Í T C_ 6 Re)chenfeld MPSE 
rajta, 7. Steiner (Tipográfia) 2:49:10 mp, 
8 Drevenka FTC rajta. 9. Sass RESC 
2:49:46 mp, 10. Ladár-yi E. MKSa 
2:49:57 mp.

A részhajrák eredményei, illetőleg 
helyezési sorrendje a következő volt: 
L hajrá (Ifi km ): 1. Nagy 15:58. 2. Fel- 
y-aasy, 3. Rajczy, 4. -Bacsilla. II. hajrá 
(30 km ): 1. Nyilasey 32:22. 2 Nagy,
3. Bácsi)la. 4. Kárász. III. hajrá (30 km):
L Nagy 49:58, 2. Pelvássy. 3. Kárász, 
?• Szalay. IV, hajrá (40 km ): 1. Nagy 
1.06:21, 2 Rajczy, 3. Pelvássy, 4. Szalay. 
v. hajra (50 km): 1. Kárász 1:24:11,
f. .Nag-y. 3. Pelvássy. 4. Ra>czy. VI. 
hajrá (60 km): 1. Kárász 1:40:01, 2. Sza
lay, 3. Kiss. 4. Szabó. VII hajrá (70 
kin): 1. Kárász 1:58:45, 2. Szabó, 3 Kiss.
4. Szalay. VIII. hajrá (80 km): 1. Kiss 
2:13:58, 2. Kárász, 3. Szalay, 4 Szabó. 
IX. Hajrá (90 km ): 1. Szalay 2:32:09,
2. Kiss, 3. Szabó. 4. Kárász. X . hajrá 
(100 km): 1. Kárász 2:48:06, 2. Szalay
3. Kiás, ,4. Szabó. ^
: A z ; „öreg * Kiss és a negyedosztályű 
Szabó meglepően jó volt és nem minden
napi harci készségről tett tanúságot. 
Latkanyi a táv felét egyedül futotta és 
sportszerű gondolkodására jellemző, 
hogy így ig végigállta a teljes távot.

Biztató és küzdőképes 
a válogatott keret 
túlnyomó része

— ez bizonyosodott be 
a vasárnapi szövetségi 
edzésen

N agy érdeklődéssel várta a kerék
páros világ^ az MKSz vasárnapi hi
vatalos edzését, mely a kerctlegény- 
öéget^ állította harcba a gödöllői or
szágút Budapest—Gyöngyös—Buda
pest szakaszán. A  keretlegénység 
igyekezetére és lelkesedésére jellem
ző, hogy a fagyos és viharos széllel 
súlyosbított időjárás ellenére

mind a 24 keretversehvzö meg
jelent.

Szabó  László, az MKSz szövetségi 
kapitánya három csoportra osztotta 
a versenyzőket, akik a 150 km-e3 
távot igen jó, 31 km-es átlaggal tel
jesítettók. Különösen ki kell emel
nünk a fiatalokat, akik közül Fiilöp 
MPSE éa Kovács  (Sólyom) érdemel 
dicséretet. A  „nagyok” közül Gere 
és Gyurkovics tűnt ki,

A z edzés után versenyzői értekez
letet rendeztek, melyen Sunavecz 
Mihály, az MKSz társelnöke, Szabó 
kapitány _és O yőrffy  edző fejtette ki 
véleményét az edzésről, majd a ver
senyzők tették meg észrevételeiket.

A  31 km-es átlag igen tekinté
lyes, a gödöllői szakasz tudvalevö- 
leg Igen dombos és kapaszkodókkal 
tarkított. A  viharos szél is  hátrál
tatta a versenyzőket. Hogy ilyen ne
héz terepen és ilyen mostoha körül
mények között is elérték a 30-on 
felüli átlagot: azt mutatja, hogy a 
váldgatott keret igen küzdöképes és 
bizalommal, nézhetünk a pünkösdi 
ö m ö l  aftm satfeöirt erőpróba  eM.

i


