
Péntek
1941 május 23

XXXIII, évfolyam  99. sasán#

Áras 12 fillér
Szlovákiában.  .  « 1 2 0  I
Romániában • « • é lói 
Németországban. 15 PL
OlftMURcágilfUI •• oo M m  «• 1 * "  Uzs
F íM cisO P K ig fc**  »• m «*  M **•
S vá jcba* ,*  eo <xa «® **» , —  • oo ■ i® •» 
Amerikában •• •« . «• m  m  m  4 •*

Ha nincs 
n á l a d  
a labda.

A L D O Z Ő C t ü T Ö R T Ö K I E R E D M É N Y E K
Vasutas bajnoki

m érkőzés
Szegedi VSE—Tesleériség 1:S. 0:1) 

Tatai-út. 2#» néz*. Vezette: Lakász.
Szegedi VSE: Tapp — Domonkos.' Saj

tos 1 — Sebők IX, Baloglii. Varga 
Sebők I. Borbély I, Özvegy, iveéskes. 
Huszthv. , , , tv jTestvériség: Sárpátlcy — Jultaee, Hord*
— Jávor. Forró, I.enkefy X — Toldi, 
Hidvéghy, Blas-kó. Gyömbér, Horvátit.

Kecskés révén mindjárt az elején az 
SzVSB vezet. A  20. percben Blasko 
egyenlít. Fordulás után Borbély I  tejes 
góljával újból a szegediek jutnak veze
téshez a 43. percben azonban Blasko 
íjji-a ogycneJit. A  40. pereben Kecskést 
a játékvezető kiállítja.. Ay SzA/ felit ahiio- 
sau játszott, nem úgy* niifnt leensao 
I  csapathoz méltó, a 4 lelkes Testvériség 
íryőzhelcU is volna. Jó az.S zv  dE-doI: 
IVipp, Sajtos t. BalogTn, Sebok I I ,  .var§a 
és. Borbély I, a Téetvérisegbol-• Sarpittk^, 
Juhász, Forró. Jávor* .. Földi es ü Iasko.

Gerevichné
Bogáthy Erna nyerte 
a női bajnokságot

Tizennyolcán indultak a női tör- 
vívóbajnokságban. A z elömérközése- 
ket három csoportban bonyolították 

'le, A z  első csoportból tovább ment 
Gerevichné, Sigmund és * Ráday. Ki
esett HoUebrachné, K iss és Tabajdy. 
A  második csoportból tovább ment 
Gündisch, Bartha, Kitöm*. Kiesett: 
Rád, Gerevichné BSzKRT és Mari;Ci
lit s .’  A  harmadik csoportból tovább 
ment: Buchivald, Zsahka, .. Sula-cz.
Kiesett: Benke, N yáry  és MarvaMls.

A  versenyt Gerevichné nyerte
—  biztosan. Valámerinyi ellenfelét 
aránylag könnyen győzte le. V ég
eredmény:

1. G erevichné Bogáthy  Erna HTVK 
S győzelem,

2. Bartha BBTE 6 győzelem,
3. Buchwald BBTE 5 győzelem, 16 

kapott tus,
4. Zsabka BBTE 5 győzelem, 19

kapott tus, . ____  Vl ,
5. Sigmund HTVK 4 győzelem,
6. Gündisch BEAC 3 győzelem,
7. Kulhai HTVK 2 győzelem, 33 

kapott tus,
8. Ráday (Postás) 2 győzelem, 35 

kapott tus,
9. Salacz HTVK 1 győzelem.

— ~ ------- - ■ »- . .. - a . ' v-

Rom ánla
A romin NB I legutóbbi fordulójának 

eredményei:
Rapid—UDR 7:1 (4:1). • „  ..
8p. Stndentesc—Glória GFR 3 1 (1:1).
Glória Arad—Vénus 6.0 (5 0).
Ti. Trieotór—Mica 3:1 (1:0).
PC Craiova—FC Braila 2:0 (1:0).
PC Ploesti—Ripensia 4:3 (0:3).

, A táblázat az élen-így,fest: 1. U. Trico- 
Jor 36 pont, 2. Rapid 32 pont, 3. VenuS 
31 pont, 4. Ripensia 28 pont, 5. Mica 
4̂ pont, 6. Sp. Studenteso 23 pont, 7. UDR 

“8 Pont. .  .

© J t S iG
Az Erzsébet Knpa mfisora, Május 24: 

•Erz^éboi-uica, V*ö óra. Pcsíszentérzsébeti 
,8—Sac-nt Int vári fk. — 6 óra: Petitefrent- 
^í'zéébeti polg.—Szent István g*.

B E A O p á ly a  XI., flizi-i

Májas 2 5 -é n , vasárnap 
délután fé l  6  ólakor

Gamma—
i i j í

Ritkán látott küzdelmet fog vívni 
ma délután Szigeti Romanoníval 
és Asbéth Cucellivel

Tavaly ősszel fejeződött be a 
Duna Kupa első fordulója, amely
nek a végeredménye a következő:

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

' előtte fé l  4  órakor

Elektromos
DIMÁVAG

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

1. Olaszország
2. Horvátország
3. Magyarország

2 2 —
2 1 1
2 — 2

7:3 4 
5:5 2 
3:7 —

Az első forduló tehát nem sok si
kert hozott nekünk. Hiába mutatta 
meg Asbóth  Jóska éppen ezeken a 
mérkőzéseken, hogy Európa legjobb 
játékosa, a válogatott mérkőzéseket 
rendre elvesztettük. Szigeti tavaly 
egész évben rossz formában volt, s 
hasonló volt a helyzet Gáborival is. 
Amellett párost sem tudtunk ját
szani!

No, de ml a helyzet mostan?... A 
táblázatból azt látjuk, hogy Olasz
ország az első helyen áll négy pont
tal, mi pedig az utolsón pont nélkül. 
Az esélyese tehát ennek a mérkőzés
nek sem lehet más, mint Olaszor
szág. Mellettük, szól még az is, hogy 
három héttel ezelőtt a német váloga
tottat is legázolták.

Ennek ellenére most nem féltjük a 
magyar csapatot az olaszoktól. Mos
toha körülmények között készültünk 
fel erre a mérkőzésre, mégis derü
látók vagyunk. Ha minden jól megy, 
4:l-re, de lehet, hogy csak 3:2-re le
győzzük az . olaszokat.

Ma, pénteken délután először Szi
geti játszik Romanoníval. (A  ma
gyar negyedik az olasz rangelsővel.)

Szigeti csak az eltolt terminus 
miatt tud játszani a válogatottban. 
Hosszú ideig vidéken volt szolgálat
ban s a kapitány már le is mondott 
arról, hogy az összeállításkor figye
lembe vegye. Szigeti azonban két 
héttel ezelőtt befutott és játékra je
lentkezett. Olyan jól játszott, hogy 
a kapitány — némi habozás után ■— 
Ottit jelölte ki Gábori helyett egyes
játékosnak.

Szigeti most szédületesen jó  for
mában van. Tavaly azt mondták, 
hogy már sohasem lesz olyan jó, 
mint volt. Nos, akik ezt állították —- 
tévedtek. Szigeti ismét a régi s ezt

saját bevallása szerint is éppen ma 
Bomanoni ellen akarja bebizonyí
tani. Minden attól függ, hogy végig 
bir-e játszani öt szetet. Vélemé
nyünk szerint Szigeti csak akkor 
nyerhet, ha három szetben le tudja 
győzni az olaszt.

A  nap teniszcsemegéje az Asbóth  
-C u ce lli-találkozó lesz. Mindkét fia
tal teniszező nagyon nagy tehetség. 
Cucelli a keményebb, vadabb s éppen 
azért a szertelenebb is. A sbóth  már 
lehiggadt öregúr mellette. Minden 
eredmény lehetséges. Biztosan öt 
szét lesz. Az utolsót A sbóth  fogja  
nyerni. Nem lesz hosszú mérkőzés,; 
mert Cucellinek „egy ütés egy pont“ 
az elve.

Az első nap után tehát minden 
valószínűség szerint 1:1 lesz a ma
gyar-olasz Duna Kupa-mérkőzés ál
lása. Szigeti azonban okozhat meg
lepetést!

A műsor
F él 4 : Szigeti— Románon!.
Fél 6: Asbóth— Cucelli.

33

A remek Kiszely-Gyetvai kettős Fiatéval 
pom pás hárm assá egészült ki

Ferencváros-Zugló 10:4 (6 :1)
9:1 után könnyelműsködtek a zöld-fehérek — Fintát 
válogatott keretbe kívánják a zöld-fehér szurkolók
Kiszely (4), Finfa (3), Gyetvai, Sárosi dr. és Kalocsay dr: lőtt gólt

ben .inkább összjáték van, mint gól. 
Újra csak meg lehet állapítani, hogy 
a pompásan összeillő K iszely— 
Gyetvai párhoz harmadiknak nagy
szerűen társult Finta. A  közönség 
nem győz betelni a remek lyukra- 
játszásokkal. A  24. percben Kiszely  
(balszélen), Finta  (balösszekötőben) 
G yetvai (középcsatár helyén) össz
játék után G yetvai lő szép gólt. 8:1. 
Majd öt perccel később KisZely ug
rik ki jól és máris —  9:1!

Közben mindinkább feltűnik, hogy 
Pás a milyen nagyszerűen kezd már 
játékba lendülni. Tud már futni is 
s számtalanszor tűnik fel a másik 
oldalon is.

A  35. percben az egyik néző 
,,Csibész!“ -t kiabál az egyik játé
kosnak, nosza a szomszédai neki
esnek, püfölik, a rendőr is alig tud 
rendet teremteni, mindenki ezzel van 
elfoglalva és nem is veszik észre, 
hogy a játékvezető közben 11-est 
ítélt a Fradi ellen. . A  játékvezető 
bizonyára meglepődve figyelte, hogy, 
milyen nagy a csend az ítélete után, 
nem tudta ezt mire vélni. A  büntetőt 
Sárvári berúgja . s : nyomban utána 
büntető nélkül is rúg egy gólt. Most 
is K iszely  az, aki válaszol a gólok
ra. 10:3. Sárvári díszkíséretet kap 
s újabb gólt rúg a Fradinak. 10:4.

A z egyik néző megjegyzi:
—  Ú gy látszik a védelmünk addig 

nem  nyugszik, amíg be nem  kapunk 
néhány potyagólt!

Amikor végé van a mérkőzésnek, 
a kö?Önpég joggal elégedett, de akad 
egy elégedetlen is.'E z így szól:

—  Rem élem , a föm érkőzésen  az 
FTC több gólt rúg.

Más hozzáteszi:
—  Inkább kevesebbet kapjon!

*
Á Ferencváros az Újpest ellen 

győztes csapatával utazik Tokodra.

Áldozócsütörtök kellemes délután
ján szépen gyülekeznek a nézők az 
tíllöi-úton. Allójeggyel is föl lehet 
ülni az A ) lelátóra, mert a B) le
látó előtt nem is nyitottak kaput. A 
főbejáratnál H onigberger  János, az 
FTC intézője képviseli a zöld-fehé
reket s ö jegyzi meg:
. -— Ú gy látszik a N em zeti Sport

nak van igaza, am ikor azt írta, hogy  
ezt a délutánt nagyobb esem ények
kel is ki lehetett volna használni.

A  szurkolók rettenetesen lázong
nak az újpesti nyilatkozatok miatt. 
F erencz  István, a B-Közép kapitá
nya mondja: ,,

—  H ogy lehet olyat mondani, 
hogy Ádám nem csinált semmit. Már 
a já ték  elején ú gy  ment bele G yet-

Magyar -  Olasz
h t t - t y i t i i i i z i i f k i i i i

Május 2 3 , 2 4 , 2 5 . napján 
a  BLK E XI., H orthy M ik lós

a i 6 3 .  SZ. alatti dísz pályáján.
i.jViJaisek keidet* ,d. »; <*• * írékor 
Jegyeik elöváte'.tjen 1 - 4 . -  pengíig * 
napilapok jegyirodájában ás a nagyobti 

s por tár linzietekben kaphatók.

vaiba, hogy viajdnem ott maradt. 
Aztán nagy különbség volt Finta es 
Ádám között akkor, amikor együtt 
ugrottak a levegőbe. Finta cipő- 
heggyel a labdát akarta elfogni, 
Ádám viszont páros lábbal talpalni 
igyekezett,

fis, hallani még jónéhány meg
jegyzést.

Már közeledne a kezdés ideje, a 
Ferencváros és Zugló csapata is 
együtt van, a játékvezető _ azonban 
hiányzik. A  Ferencváros kért játék
vezetőt a JT-töl, de ú gy látszik el
felejtettek küldeni. A  nézők között 
találnak egy játékveztőt —  Kovács
III-at —  aki vetkőzni is kezd. De 
miután szerelést nem hozott magá
val, ígT hát zöld-fehércsikos inget 
kénytelen magára ölteni.

Háromnegyed 4-kor így állnak 
fel:.

Ferencváros: Csikós —  Ssoyka
dr, Tátrai —  Sárosi III, Polgár Lá
zár —  Kalocsai dr, Sárosi dr, Finta, 
Kiszely, G yetvai.

Zugló: Krasznai — Deli, Zurián
Princz, Erdész, F ekecs II  —  Sühai, 
Sárvári, v itéz  Karácsonyi, Gábor, 
Babrányi.

A  nézők elterpeszkednek, mint va
sárnap délután otthon a karosszék
ben, nincs buzdítás, mégis mindjárt 
megindul a gólgyártás. A  3. percben 
G yetvai szögletét Sárosi dr befejeli. 
1:0. Két perccel később G yetvai be
adását Sárosi dr Kalocsai dr-nak 
adja, ez lábra teszi a labdát és a 
hálóba zúdítja. 2:0.

Valaki megjegyzi:
•— A k i m ost m eg tudná mondani, 

hány gólt vág be ma a Fradi, m eg  
a FradiJca, az m egérdem elne egy  
ötöst.

Szemet gyönyörködtetőn futnak a 
Ferencváros támadásai. Különösen 
a Finta-—K iszely— G yetvai hármas 
érti egymást tökéletesen. Minden 
húzásuk, minden megmozdulásuk 
mesteri, igaz, nem szabad elfelejteni, 
hogy az ellenfél most gyengébb. Bár 
az egyik szurkoló öblös hangon 
igyekszik véleményét a többiekre 
erőszakolni:

— Bn mondom, es a Zugló is van  
olyan jó , mint az Újpest.

Más javít:
—  Van olyan rossz...
A  20. percben Gyetvai labdájából

Finta lövi a harmadikat. 3:0. Majd

U T E - p á l y a  Uipesi Megyen-úl

Május 2 5 -é n , vasárnap 
délután fé l  6  órakor

Újpest—Haladás
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte fé l  4  órakor
U T E —É rsek ú jv á r

NB III. mérkőzés

o k i

Kiszely bődületes lövése kap tapsot. 
Az egyik szurkoló megjegyzi:

— Érdekes, ú gy  játszunk, mint 
apa a fiával és a Zuglónál van  az  
„A pa".

—  *
—  No igen, a Zuglónak O bits az 

edzője és am ikor ö  nálunk já tszo tt, 
„A p a " volt a beceneve.

Közben Gyetvai labdájából Finta  
újabb gólt lő. 4:0.

—  Nincs jobb középcsatár  m« 
M agyarországon -— hallani m ost a 
nézők táborában, amely most már 
1500 főre szaporodott.

Sárosi Béla is magasiskolát nyújt 
különálló művészetéből. Előbb kü
lönböző fordulatokkal és cselekkel 
három embert csap be, szinte két
méteres körzeten, azután hirtelen 
nagy lendülettél ötvenmétéres passzt 
ad Gyetvainak. Élvez a közönség, 
élvezettel játszik maga a Csapat is, 
közben nem sokat számit az, hogy 
a 32. percben vitéz K arácsonyi gólt 
rüg a Fradinak. 4:1. K iszely  ugyanis 
még ugyanebben a percben, viszo
nozza a kedveskedést. 5:1.

A  félidő végén, a 44. percben Ki- 
szely  a felező vonalról tör k i és lő 
szép gólt. 6:1.

Szünetben csak néhányan mennek 
la az öltözőbe, viszont kivonulnak 
a tartalékok is. Amikor a közönség 
ezek közt felfedezi Pósát, hátalmás 
tapssal köszönti.

A  Ferencváros csapatából :, a két 
Sárosi kiáll, helyükre H ám ori és 
Kiss jön be, a Zugló csapatába- Py-. 
bér középfedezetnek, H a rtek  bal
összekötőnek áll be.

Hámori csak rövid ideig játszik, 
aztán Pósa  áll be a helyére.

A  közben ismét 500 emberrel sza
porodott közönség most a város fe 
löli kapu felé vonul, mert a remek 
napsütésben erre játszik m ost a 
Fradi. A  10. percben K alocsa i be
adása után Finta  kapásból hatalmas 
bombával elégíti ki a gólraéhes kö 
zönséget. 7:1. És újra hallani: ,

—  E zt a  F in tá t. „k apásból" kel
lette betenni a válogatott k e re tb e !

Olyan időszak következik, amely-

F ő i s k o l á s  l a b d a r ó i f é b a j n
selejtező

A kolozsváriak pompás 
fedezetsora döntötte 
el a mérkőzést
EEAC-MAFC 2:1 (1:0)
Berfalan-utca, 300 néző. 
Vezette: Papp

Rag yo-gó ü-aps î l ése« időben .,, ki fogÚA* 
faita i7>áiyán került ser a Kolozsvári 
EAC és a MAFC főiakalái 'labdarúgó
ba jnoki ael-eJtezp mér k özire . A mérkő
zés előtt Aj-ajdi János. A. M̂ VFC? . îíáű-
tsndi /Jn-uxi-n ' fnrm ás ' hívtíTÁdbeh Üdvözöl t«

zsef ifjúsági elmük válaszúit,
Zásziécseré., lilán í.?y . állt fel a két, 

csapat: 'KEAC: Moldován — Régrner, István
— Piinküsti, Szerémi 1V. Tixrlk -- Ju- 
hása. Mártiin, Szabó, Tómbori. ' Kirinyi.MÁFC: Csongrádi — Balázs, Tóth mártom — Vágási, Tóth, Rciz-ei' — Zoltán, 
Mankóis7.ky, Kaueh, Kcróik, Harecgh.

Negyedórán keresztül lmHáméó játék. 
A 16. percben Kordik bombája surran a kapufa -fölé. A másik -ot-dá-lon egyre 
veöíólycsobb-eri támadnak a kolozsváriak.

TÜSC-pálya Tikii

Május 2 5 -é n , 
vasárnap délután 

fé l 6  órakor

Nemzeti Bajnoki 
mérkőzés
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II.OrszágosTippelőBaiflokság 15
Beérkezési határidő: májas II., !3 éra 

Feroaev.—Erdély, vál„ vége, 

Ferraer.—Erdély r á l ,  I . fa ,

Kispest—Szolnok (M. Knjad 

SalBTC—Törekvés CM. Kapa)

Újpest—Tokod (Bajn.), ▼. a.

Újpest—Tokod I. félidő 

Hódmvhelyi TVE—'Testvériség

Románia—Németországi 
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver 

aessyí dönt el,
Ssab*<n» vél.-D iM AVAG

Pécsi TSK—Magyar Eaannt

Kecskeméti AC—Saeged I f  i
-

BAkoskerestrivr—N80 

Mért 

Lakhelyt

Uteas * á t
A bekflldő aMveil m áéit • feltételek 
nek. Mindén szelvényhez ép ée tor 
ualombso kvó használatién Ul fillérét
bélyeget kell mellékelni. Aki bélén 
kint ötnél főbb szelvényt kllld feö 
teles Ide keresztet (csillagot) toanii

A  21. pereben Szerémi Ívelt beadására 
Szabó kiugrik, d© a veszélyes helyzetet 
Csongrádi ököllel szépen tisztázza. A 
39. percben Szabó megugrik. becsapja a 
rosszul helyezkedő védelmei és a kifutó 
Csongrádi mellett a bal alsó sarokba 
gurít. 1:*. A kolozsváriak fedi ze (sora 
pompásan irányítja a játékot. A  37. 
percben Koráik 20 méteres zúgó lövését 
Mpldován kálünő érzékkel szögletre 
tolj*. A 43. percben Heroogh előtt nyí
lik alkalom az egyenlítésre, do a szélső 
clügyotlcnkedi a biztosnak hitt gó l 
helyzetet.

Változatos játék vezeti be a második 
félidőt. A  12. percben Kirinyi ártatlan 
labdáját csak a kapufa menti. Utána 
Szabó veszélyen labdáját kell tisztáznia 
Csongrádinak. A  20. percben Szeretni a 
félpálya magasságából indulva remek 
labdát ad Szabónak, a középesatár Íií;ye 
sen átengedi a jó  időben érkező Juhász
nak s ez a lS-os vonalról, ferde irányból 
a bal Sarokba sr/trja a labdát. 2:0. 
A  Jó. percben Kirinyi lövésé «  kapufá
ról pattan vissza. A  43. percben Kordik 
1* méterről lőtt szabadrúgása jut a rósz- 
szül felálló kolozsvári sorfal mellett 
Moldován bálójába. 2:1.

A  KEAC többet támadott, lelkesebben 
küzdött és még nagyobb arányban is 
megérdemelte volna a győzelmet. A 
győzte* csapatban nagyszerűen játszott 
a fedezetsdr. Szerémi figyelemre méltó 
tehetség, de Piinkőstt és Török ia kitűnő. 
A csatársorban Szabó «s  Kirinyi a leg
jobb. A védelemben Moldován nyújtotta 
a legjobbat.

A  vesztes csapatból Tótbmártonl játé
kát tehet megdicsérnünk, a tőbbieken 
meglátszott az edzéshiány. Pedig nagyon 
sok jó  játékosa van a MAFC-rrak, aki
vel nem ártana, ha többet foglalkoz
nának.

Nyilatkozat: Csonka István dr, a
KEAC edzője: Több gólt is rághattunk 
volpa.

Czibulka Mihály MAFC: Szépen küz
döttek a fiúk. de a kapu előtt nem volt 
szerencséjük.

Ma délután temetik 
vitéz Marsovszky 
Endrét

Vitéz M arsovszky  Endrét, a Stá
dium— Pallas vállalat ügyvezető 
Igazgatóját 43 éves korában elra
gadta körünkből a kegyetlen ha
lál. M arsovszky  Endre az iskola
padból egyenesen a harctérre ment, 
ahol vitézül verekedte végig a 
világháborút. A  kardos kitünte
tések egész sorát, végül pedig 
a vitézi címet nyerte el. Az ellen- 
forradalom lelkes harcosa volt, ott 
volt a  szegedi zászlóbontásnál is 

. ' - Lelkes
sportember volt, aki a Hungária 
evezösegylet gárdájában tevékenyke
dett.

Nekünk különösen kedves bará
tunk volt az elhunyt, nemcsak mint 
lelkes sportember, hanem főként 
mint igaz barát, aki ott állt már 
lapváiialatunk bölcsőjénél és azóta 
is mindig igaz és megértő híve volt 
törekvéseinknek.

A  harctéren vitéz, a forradalom
ban bátor, az építő munkában szor
galmas és ötletes vezető magyar 
volt M arsovszky  Endre, a mai kor 
egyik kiváló magyarja, aki szebb 
jövőnk egyik pillére lett volna.

Emlékét híven fogjuk őrizni.
Vitéz M arsovszky  Endre temetése 

ma, pénteken délután 4 órakor lesz 
a farkasréti temetőben.

MOVE BAJNOKSÁG
TI. osztály: RAFC H—K & TB n  3:2

(1:1). FTSE II—BTSE II 2:2 (1:0). Szt 
LFC II—P. Rákóczi II 4:2 (4:0). BKSE
II—Csillaghegy II 5:2 (4:1) Rákosliget 
II—MeSC 4:2 (2:1). HTSE—NMK 3:2 (1:2). 
Ifjúsági bajnokság: KTSE—TTC 8:1 (5:1). 
PTSE—ESC 8:0 (5:0). Kákoshegy—PTK 
3:3 (2:1). PISE—Szentendre 3:2 (2:0). 
Budakalász—Csillaghegy 4:1 (1:1). VIII. 
kér. SE—ETSC 3:2 (0 :1) FTSE—BTSE 1:1 
(1:Ö> TSE—BFC 8:1 (2:1). P. Rákóczi—Szt 
LFC 3:2 (1:1). Szt János—ESzSE 2:0 
« :0 ) .  RAFC—KZsTE 1:1 (1:1), . ...

C j f a j g y e L m i  J t l& lá J k  e l l e t i

E zt nem  lehet csinálni, am it M é
lák csinál. E g yszer  a fe jér e  kell 
ütni. Mindennek van határa„ M élák  
eljátszotta kisded játékait.

Persze, önök nem ism erik M élákat. 
Hallják hát, kicsoda. Jómódú fiú, 
hentes és mészáros. Társ az apja  
üzletében, talán tetszenek  fe ismerni 
az üzletet a Veréb-utcában, közéi a 
Csónak-térhez, az a kétem eletes hás, 
annak a sarkán van az „id. M élák  
D öm e és fia“  üzlet. M élák Bandi a 
„fia ,c. M élák Bandi azonban nem  so
kat érdeklődik az üzlet iránt (tessék  
csak m egkérdezni szegén y  ap já t), 
annál többet azonban a labdarúgás 
után.

És ez  a tragédia. Mindenki olyat 
szeret, am ihez nincs tehetsége. L e 
hetséges, h ogy  M élák eg y  hentes
zseni. L ehetséges, hogy újszerű, kor
szakalkotó kolbász-találm ányok gon
dolatai szunnyadnak benne. Lehet, 
hogy ö lenne hivatva m egreform álni 
a szalámi készítését. Állítólag a 
disznósajt előállítását máris új utak
ra terelte. H át ha m ég foglalkozna  
véle! D e nem, egész napját a  futballal 
tölti. Pedig ehhez aztán sem m i te
hetsége sincs.

Én még nem  láttam  em bert, aki 
ennyire falábú lenne a futballhoz. 
Nézni sem  tudja. N incs sem m i göm b- 
érzéke. Ritkán látni em bert, aki eny- 
nyire hijjdval van minden göm bérzék
nek. Inkább kockaérzélce van, ezt 
akkor tapasztaltam , am ikor egyszer  
kockáztunk. A  labda azonban hatá
rozottan ellensége. Csak figyelni kell, 
am ikor M élák alázatosán közeledik  
a labdához. A  labda gőgösen  elpat
tan. Vezetni nem  hagyja magát. M é
láktól? Soha! K egyetlenül mellészáll 
M élák m eglendített lábának. És ha 
M élák néha m égis eltalálja, akkor

szinte tüntetőleg gurul az ellenkező  
irányba, mint ahova M élák juttatni 
szerette  volna.

Született antitálentum. És m égis a 
legnagyobb rajongója a  labdarúgás
nak. Minden edzésen ott ván. Néha, 
am ikor aggódva várjuk M akonyát, 
m egjelenik M élák, szelíden, alázato
san m osolyogva. Ilyenkor szeretnénk  
megölni. M iért 6 jön, m iért nem  
M akonya? 0  az, aki elsőnek kezdi az 
edzést és 6 is fe jez i be. Nem  tágít 
rem énytelen  szerelm étől. Minél ke
gyetlenebb hozzá a labda, annál job 
ban rajong érte. A  m akacs szerel
m es logikájával mondja:

i— Majd összebarátkozunk eg y 
szer  csak! Türelem kell hozzá.

D e mindez csak bemutató. E z M é
lák. Sem az egyben , sem  a kettőben  
nem  játszhat. Erről szó sem  lehet. 
M ég az öreg  Kadar bácsi is többet 
ér, aki m ost éli másodmákvirágzá- 
sát. A z  legalább jó  helyre adja a 
labdát, ha nem  is küzd érte.

A zt hittük, M élák belenyugszik  
ebbe. N em  tudtuk, mi rejtőzik  ár- 
m ányos lelkében! A  kettőnek volt 
éppen m érkőzése a Talpalók ellen és 
am ikor a m érkőzésnek m ár m eg  kel
lett volna kezdődnie, m ég mindig 
csak tizen voltak. Rohantam ki, hogy  
hol van M aflák II, de nem tálaltam. 
O tt volt ellenben M élák, aki látszólag  
nem törődöm  hangon jeg y ez te  m eg :

—  Éppenséggel beállhatok helyette.
—  Ugyan, nincs is szerelésed, —  

mondtam, m egrém ülve a puszta gon 
dolattól is. M élák eg y  csapatban! In
kább a halál.

D e M aflák csak nem jött. Mondom  
M éláknak:

—  Nincs is szerelésed!
—  D e itt van véletlenül nálam, —  

mondta M élák szerényen m osolyogva

i s  ffl sarokban lévő csom agra muta
tott. E z a sors keze, gondoltam, Jöj
jön , am inek jönnie kell. M élák já t
szik.

M ost persze kiváncsiak arra, hogy 
já tszott M élák. H át nem fogom  el
mondani. Nem  vagyok  hajlandó m ég  
egyszer  gutaütésen keresztülm enni a 
m éregtől. Csak annyit, hogy ö volt 
a bálfedezet és az ellenfél két gólt az 
6 labdájából lőtt, eg y e t egyéni já ték  
után. Érdekes, hogy M élák nem  volt 
letörve a m érkőzés után. E zt mondta:

—  A z  igazi sportem ber veszíteni is 
tud. N ekem  lámpalázam volt eg y  ki
csit. És rájöttem  arra, hogy nekem  
nem  elég a  heti nyolc edzés.

R etten etes! N em  m ent el a kedve!
E g y  nap múlva aztán kiderült a 

turpisság. M egvesztegette  M aflákoi, 
hogy ne m enjen ki a m érkőzésre s 
így 6 játszhassék helyette. E z több 
mint fölháborító! M egvesztegette  
M aflákat! E z korrupció. E z a lejtő  
szélére viszi a PU LI-t. Ilyet a PULI 
tiszta falai m ég nem  láttak. Term é
szetesen  fegyelm i elé állítottuk. A z  
ilyen em bert ki kell közösíteni a tisz
tességes sportem berek társadalmá
ból. Esküdni m ertem  volna, hogy tíz 
évre eltiltják a PUDI edzéseinek lá
togatásától.

M ost jó l fo g  ózzanak m eg! A  f e 
gyelm i dorgálásra ítélte M elákot, de 
ez t  is felfü ggesztette . H ogy  m iért?  
Hát erről tudnék eg y e t s mást mon
dani.

Majd egyszer ennek is eljön az 
ideje. Majd egyszer fén y  derül arra 
is, hogy miért mondta a fegyelm i bi
zottság elnökének fe lesége  eg y  tár
saságban, hogy sose hitte volna, mi
lyen jó  az újszerű M elák-féle disznó
sajt.

B ök  M uki

í  ü  ̂> T 1 A V . Ű S O R
S z ó m b ó l
Vállalati

csapatok bajnoksága
I. osztály. Északi csoport

EnSC—RéSC, Lóverseny-tér, fél 6. K. 
Nagy Fái. ChSC—OpSC, URAK-pálya, 5. 
Galambos. WaSC—OeSC, Rákosfaíva, 
háromnegyed 4. Gárdonyi I. KáSC—ViSC, 
Fchérvári-útí 5. Poldi B.

I. osztály. Béli csoport
DreSC—JaSC. Halom-utca, 5. Boros G. 

KaSC—KroSC. Gyömről-út. 5. Vasé A. 
HK1SC—Hangya. Soroksári-út, fél 4. Kas
sai HG5SC—AlFoSC, Budafoki-út, 5. 
Lombos I. AMCéSC—KeSC, Újpest, Váci- 
út, 5. Hyros. PrüSC—WMTK, Gyömrői- 
út, 5. Pusztai.

II. osztály. Északi csoport
UhSC—MüSC, Béke-utca. 4. Mácsay. 

LáSC—CbaSC, Hazai Pamut-pálya, fél 6. 
Rendes. PreSC—StaSC, Szent László-tér, 
fél 5. Molnár I. HiíJO—RoeSC, Megyeri
ü l  5. Ughy S. SchSC—BuSC, SzSnyi-út, 
fél 6. Goda. FéSC—MaSC, Pestújhely, 
fél 6. Kovács III.

II. osztály. Béli csoport
HuSC—MeSC, Zágrábi-út. 4. Pongrácz. 

OMTK—MeSC. Kelenföld, fél 6. Molnár I. 
KroSC II—FéSC, Bihari-út, 3. 11. Réti. 
PeSC—MüSC, Kén-utca. 5. Istenes. VaSC— 
EMERGÉ. Nagytétény, 5. Reá. MOpSC- 
Standard, Kelenföld, fél 4. Rozgonyi.

ü l .  osztály. Északi csoport
PaSC—BoSC, Újpest, Attila-utca, fél 4. 

Szénássy. LaSC—HruSC, Tatai-út, S. 
Szabó J. ChSC I I —Pamut, UBAK-pálya,
3. Újvári F. H offhw gyár—LeSC, SzRTC- 
pálya, fél 5. Somlai.

III. osztály. Béli csoport
DGS—StüSC, Hajógyári sziget pálya, 

fél C. Rédei. Hoffher-gyár II—KaSC, 
SzRTC-pálya, tél 3. Verebes WM—U1SC, 
Ceglédi-út, 6. Varga E. HaSCJ—FiSC, 
Rákosfalva, negyed 6. Proháazka.

V a s á r n a p

NB I. osztály
Gamma—Törekvés, Lágymányos, fél 6.

Vezeti: Harangozó.
Elektromos—DIMAVAG, Lágymányos,

fél 4. Vezeti: Kőhalmi.
Újpest—Haladás, Megyeri-út, fél 6. 

MoldoVányi,
Tokod—Ferencváros. Tokod, fél 6.

Tiliaméry.
Kispest—BSzKBT, Kispest, fél 6.

Nagy L.
Szeged—WMFC, Szeged, 5. Lantos. 
Szolnok—SalBTC. Szolnok, fél 6. 

Palásti.

NB II. osztály
Basa-csoport

SzFC—Zugló DSE, Szombathely, fél 6. 
Schramm.

BI.K—Soproni FAC, Váct-út, fél 6.
Dobronay.SVSE—Pécsi DVAC, Sopron, fél G.
Periinger.

Egyetértés—Vasas. Gyűr. 5. Palkó. 
Pénzügy—SzEAC. Pasaréti-Öt. negyed 3. 

Návai.
Postás—Szegedi VBB. Lóverseny-tér, 

fél 6. Égner. *
Ttsza-esoport

MOVE T. Előre— BnsJ. Tatal-dt. fél 6.
Dnnkó.

MA VÁG—B. Vasutas, Kőbányai-öt, fél 8. 
Szigeti. . . .

Salg SE—Miskolei VSC, Salgótarján,
fél 6. Tóth K.

Lám part—Báfcóezl, Eresé bet-Utea, fél 6.
Nónai.

Kassai AC—Gan*. Kassa, fél 6. Székely. 
Pereces—öadi Perecest fél Sí égert*

NB 111. osziály
Kelet} csoport

ÜTVE—Szolnok II, Hódmezővásárhely, 
fél 8. Liliom. Szeged II—WMTK. Szeged,
3. Berta. Cegléd—Szentes, Cegléd, fél 6. 
Buják!.

Béli csoport
NSC—Pécsi VSK, Szönyi-út, %6. Rudas. 

Rákoskeresztúr—GSE, Rákoekereszfur, %6. 
Mátravölgyl. KTK—Törekvés II. Gyömrői- 
út, fél 6. Ifj. Magyar. Nagymányok— 
Kaposvár, Nagymányok fél G. gzlanyinka. 
Baja—Kiskunhalas, Ba'a. fél 6. Koltai. 
M, Pamut—BBSC. Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél 6. Siklós.

Nyugati csoport
Tatabánya—Dorog, Tatabánya, fél 6. 

Rengei. Álba Bégia—Budakalász, Székes- 
fehérvár. fél 6. Horváth. Hungária— 
Komárom, Kén-utca, fél 6. Ligeti. Cs. 
MOVE—Csillaghegy. Csepel, fél G. Gárdo
nyi. IITE—Érsekújvár. Megyeri-út. fél 4. 
Korbuly. Szentlőrinci AC—Pápai PSC, 
Keglevlch-utca. fél 6. Mlkolovits.

Kárpát-alcsoport
Munkács—NyTVE. Munkács, fél 6. 

Nagy S. NyKISE—K. Törekvés, Nyíregy
háza, fél 6. Juhász dr. Aknaszlatina—Vár. 
palánka, Aknaszlatina, fél 6. Fedák.

Mátra-alcsoport
Hálókocsi—DIMAVAG II. Rendessy- 

telep, fél 6. Istenes. III. kér. TVE— 
PBÜSE, Nagyszombat-utca. fél 6. Mics- 
key. Gyöngyös—Hatvan.. Gyöngyös, fél 6 
Petróczy. Eger—FeMTK. Eger, fél 6. 
Rózsa dr. Losonc—SalBTC II, Losonc, 
fél 6. Vlroszták.

B u d a p e s t i  k e r ü l e t
I. osztály

Északi csoport: M. Torol—RÁC. Nép
sziget, fél 4. Várszegi. Elektromos— 
SASC, Sashalom, fél G. Millályíi. PSC— 
BTK. Pestújhely, fél 6. Márori. UMSE— 
MÁV Előre. S:ent László-tér, fél 6. Mar
jai. MFTK—FSv. TKör, Népsziget, fél 6, 
Újvári.

Keleti csoport: SzNSE—BSzKRT, Állami 
telep, fél 6. Márkus dr. KAC—WSC, K is
pest. fél 4. Rrzsnyói.

Déli csoport: BEAC—BMTE, Lágy.
minyoe, fél 2. Virág. FSE—Gázgyár, 
Soroksári.út, fél 6, Pusztai. M. Posztó— 
Filtex, Csepel, fél 4. Híres. Tipográfia— 
ETC, Simor-utca, fél 6. Reá. UFC—P. 
Juta, Aquincum, fel 6. Szalay-

II, osztály
Északi csoport: VI. kér. SC—Compactor,

Béke-utca. fél 6. Pető. WoSC—M. Fámat, 
Attila-ufca, fél 6. Skultéty. Jnta—UT8E, 
Fáy-utca, fél 6. Borosa. TLK—PMTK, 
Béke-utca, fél 6 Ughy. ZAC—UVASO, ö v 
utca. fél 4. Takács. VÁC—B. Magyarság, 
H,ajdu-utca, fél 1. V erebes.____

Keleti csoport: Postás—BTK. Lóver
seny-tér, fél 4. Segeüi. Per, Vasutas— 
Spárta, Gyáli-űt, fél G, Páldi BTC—Test
vériség, Fehér-út, 3. Volóczkt. Kistext— 
KMTE, üilői-út, fél 5. Pozsonyi. Kalapos— 
PeMTK, Simor-utca. fél 4. Turóczl. 
K. Törekvés—Függetlenség, Wekerletelep, 
fél 4. Verbényi.

Déli csoport: PATE—BSC, Tatal-út,
fél 4. Korponay. KAOE—Nagytétény, 
Soroksári-út. fél 4. Rozgonyi. BIK— 
Gamma, Budafok, fél 6, Molnár István. 
Sz. Jnventus—33FC. Nagyszombat-utca. 
fél 2. Réti LoSC—Cs. MOVE. Albertfalva.
3. Ruttkai.

in . osztály
Északi csoport: Fodrász—H. Textil,

Aquincum, fél 2. Sáros!. BAC—RESC, 
Aquincum, fél 4. Szabó A. Vízművek— 
JIKSE, Váci-út, fél 6 Turcsányl.

Keleti csoport. Hálókocsi—ZSE, Ren- 
dessy-telep. fél 4. Varga. BLK—NSC, 
Váci-út. fél 4. Kácsor. Hungária—B. 
Vasutas, Kén-utca, fél 4. Vas. BBSC— 
Vasas. Rákosfalva, fél 10 Szenei. SzAC—
III. kér, TVE, Keglevich-utca. fél 2. 
Semsel.

Déli csoport: OSOS—Vámmentes. Vám- 
flMBtett Öv Varga. NJTC—BBFC, Zágrábi-

út, 5. Szép. HEAC—Szemere, Gyáll-út, 
fél 4. Soós.

TARTALÉKBAJNOKSAU
I. osztály

Északi csoport: VI. kér SC—UTE, Béke- 
utoa, fél 4. Tölgyesi. WoSC—BTK, Attlla- 
utca, fél 4. Pongrácz. Jnta—Főv, TKör, 
Fáy-utca. fél 4. Soproni.

Keleti csoport: KSC—KMTE, Gergely- 
utea. fél 10. Borszéki. Kistext—WSC, 
Üllői-út, fél 3. K. Négy. MAVAG—SzFC, 
Kőbányai út, 10. Zalatkay.

Déli csoport; BEAC—BMTE, Lágy 
Hiányos, 10. Németh. GSE—-Gázgyár, 
Budafoki-út. 9. Roy. M. Posztó—FSE, 
Csepel, fél 2. Léváy. OTE—33FC, Vörös- vá.ri-űt, lél 3. Rosta. PTC—C». MOVE, 
Aqincum, fél lO.FogaS.

II. osztály
Északi csoport: Turul—RAG, Népsziget, 

fél 2. Miklós. TSC—Fodrász, Tatai-út, 
fél 12. Komár. PSC—Uránia, Pestújhely,
2. Korányi. MFTR—UTSE, Népsziget, 
fél 9. Guti. TLK—PMTK, Béke-utca. fél 4. 
Kiss.

Kelet! csoport: SzNSE—RTK, Állami
telep, fél 4. Szakács. VÁC—KEAC, Hajdu- 
utca, fél 9. Tamás.

Déli csoport: LoSC—FSE. Albertfalva.
5. Pállá. Szondy—HEAC. Gyáli-út. három
negyed 2. Somlai. NJTC—Gamma, 
Zágrábi út. 1. Kálóczi. Tipográfia—ETC, 
Simor-utca, háromnegyed 2. Mocsári. 
BAC—P. Jnta, Szentendrei-út, fél 2. 
Kőhegyi.

y n i. osztály 
Déli csoport: KTC—Spárta, Ceglédi-út,

8. Major. OSOS—Vámmentes, Vámmentes,
3. Nagy Z Függetlenség—Siketek, 
Ceglédi-út, lo. Vasvári.

MO V E-ba|nok ság
I. osztály 

Rákóczi-csiport 
Pomáz—Budakalász, Pomás, 5. Nórák 

II F. (Barczikay). Szentendre—Rákosliget, 
Szentendre, fél 5. Sándor. (Karácsony). 
Budatétény—Pillsvörösvár, Budatétény, 5. 
Bereczky. (Turóczy). pestszentimre— 
KTSE, Pestszentimre, 5. Kénoszt. (Tamási 
M.) Rákoshegy—Ecser, Rákoahegy, fél G. 
Pintér. (Holkó).

Zrínyi-csoport 
Túrán—KZsTE, Ceglédi-út, fél 6. Wen- 

zel. (Tubicsák K.) ESzSS—P. Rákóczi, 
Attlla-utca, fél 6. Kovács. (Barcs). 
ETSC—Szent János, Hévizi-út, fél 4. 
Csepreghy. (Pálos) VIII. kér. SE— 
FTSE, Rákosfalva, fél 6. Csabai. (Budai). 
RAFC—BTSE. Rákosszentmihály, fél 6. 
Hegyi. (Pasa).

n . osztály 
Bákóczi-csoport

VTSE—Rákosliget II, Városszél, 11. 
Schárle NMK—BKSE, Békásmegyer. 5. 
Novák I F. Csillaghegy II—HTSE, Csillag
hegy, fél 6. Czlnkóczky.

Zrínyi-csoport,
SztLFC II—MeSC, Zágrábi-út 3. 

Tubicsák D. T. Előre II—P. Rákóczi II, 
Tataí-üt, fél 2. Vlrczipman. RAFC II— 
BTSE II, Rákosszentmihály, fél 2. Kozik.

Hiúsági bajnokság
Bákóczi-csoport

Pomáz—Budakalász. Pomáz, 3. Barczi
kay. Budatétény—Pilisvörönvár, Buda
tétény, 3. Turóczy. PNTK—KTSE. Pept. 
szentimre, 3. Tamási M. Csillaghegy— 
Rákosliget, Csillaghegy, fél 4, Gregus 
Rákoshegy—Ecser. Rákoshegy, fé; 4. 
Holkó. „  . .

Zrínyi-csoport
„ TSE-KZsTB. Ceglédi út fél 4. Tubicsák 
IC. ESzSE—P- Rákóczi, Attlla-utca. tél 4. 
Barcs. ETSC—Szent János Hévízl-út, 
fél 12. Pálos. v i l i .  kér. SE—-FTSE, Rákos
falva. fél 4 Budai. BFC—T. Előre, Bécsi- 
út, 10. Karácsony. RAFC—BTSE, Rákos
szentmihály, tél 4. Pasa.

Sep*!méntgySrgySn tegnap, csütörtökön 
pihentek a csapatok. Vasárnap pélyaavató 
villámtorna lesz a Mikó pályáján. A Textil 
a Corvinnal, a Mikó a Helyőrséggel 
játszik. A Mikó csapata nagyon bízik a 
Szent László Kupában való tovább! jó 
szereplésben és szeretnének a döntőbe 
kerülni*

y.uinmiuú liüiiinu usiiiiiftdáD 1 5
Beérkezési határidő: május 31, !3 őr*

Ferencv.—Erdély, vá!„ vége.

Ferenev.—Erdély vál.. I- fél.

Kispest—Szolnok (M. Kupa)

SalBTC—Törekvés (M. Kupa)

Újpest—Tokod (Bajn.), v. e.

Újpest—Tokod I. félidő

Hódravhelyi TVE—Testvériség

Románia—Németország 
l’ ólversenys A pont versen.vb# ceak 
mérkőzés elmaradása esetén kerti 
számításba, egyébként csak hnltver 

senvl dönt el.
Szabadka vál.—DIMAVAG

Pécsi VSK—Magyar Pamut

Kecskeméti AC—Szegőd II

Rákoskeresztúr—NSC

ti ért •«••••»••••••••••«•••••••••#•••••••

Lakhelyt

Utcai ••••••••••••«••••••*•••••«•«•«•«#
A beküldő aláveti magát a fel (ételek
nek. Minden özei vényhez ép és fór 
-'alomban levő használatlan in fillére. 
irélyezci kell mellékelni. Aki heten 
kint ütnél több szelvényt küld kü 
telest Ide keresztet (csillagot) tenni

Szombaton tartják 
a Bácska sportjának 
bekapcsolásáról 
tárgyaló értekezletet 
Szabadkán

Bácska sportegyesületeinek ée sportolói
nak bekapcsolása ügyében szombaton 
délután tartják az értekezletet Szabadkán 
az ottani egykori „M agyar Olvasókörben” . 
Az értekezleten a bácskai egyesületek 
vezetői és az OTT képviselői részletesen 
megvizsgálják a helyzetet és megvitatják a 
teendőket. Az OTT képviselői még az érte
kezlet előtt megvizsgálják a pályák álla
potát, megállapítják a bácskai egyesületek 
szükségleteit és csak azután intézkednek 
az egyesületek működésének megindításá
ról, valamint a bekapcsolás módozatairól. 
Szabadkán igen nagy érdeklődéssel várják 
az értekezlet összeül ését.

VASÁRNAPI VIDÉKI MŰSOR 
Felsőtiszai kerület

I. osztály Debrecen: DEAC—NyVSC
(Pál). Mátészalka: M V T E -P . MÁV
|s».wSwVari)i*lrscíraíi>
(Németh).

II. osztály. Debrecen: DDSK—K. MOVE 
(Thomas dr).

Alföldi kerület
I. osztály. Kiskunfélegyháza: KTK—

MÁK (Hegedűs), Szeged: SzFIE—SzEAC 
II (Jódal). Móraváros--Postás (itezér II), 
SzTK—UTC (Gaál). Szentes: bz. MÁV— 
MTK (Pálinkás).

II. osztály. Hódmezővásárhely: HMTE—
SzAK IV (Kovács), HTVE II-R ákóczi 
(Lakatos P.) Kistelek: KI TE—Toldi
(Kovács S.) Szeged: HASÉ--UTC II
(Zseniben II). Dorozsma: DFC—MÁK II 
(Almási I.)

Danatiszaközi kerület 
I, osztály. Érd: ÉPLEI—VSC íCsima). 

Gödöllő: GIK—TFC (Müller). Vác: VSE— 
CVSE (Leiner). Esztergom: E. MOVE— 
VRE (Cigelédi). Monor: M T SE -R T K
(Keményvári), Alag: ASC—CTK (Pintér).

I. B) osztály Vác: VSE II—FSE
(Faragó). Cegléd: C. MOVE II—SzMTE 
(Sándor). Felsőgöd: FTK —SzTC (Szabó), 
ASE—VRE II (Kéri). Kisalag: KSH—
Magyarság II (Gyulai). Gyömrői: Gy.
MOVE—PÁC (Lázár). Rákoskeresztúr: 
RTE II—Gy. VOGE (Horváth). Duna- 
haraszti; DTSE—I. MOVE (Ladányi). 
Főt: FTSE—HTSE (Dunai).

II, osztály. Gyömrfí: Gy. MOVE IT— 
RTK II (Péntek). Rákoskeresztúr: RTE
III—PÁC II (v. Kalotay). Maglód: M. 
MOVE II—CTK III  (Deák II). Főt: 
FTSE II—FSE II (Dobál). Kisalag: KSE 
II—VRE III (Kovács). Mogyoród: MLE— 
Magyarság III (Budai).

Dunántúli kerület
I. osztály. Bácsalmás: B. MOVE—SBTC

(Firányi). Pécs: PEAC—KSE (Pazar).
PBTC—Z&SE (Urbán), DPAC—MTE (Kés- 
márszky). Dombóvár: DVSE—KRAC
(Budapestről). Nagykanizsa: ZMNTE—
MVTE (Trenfea). Bonyhád: BTK—BMTE 
(Radnóti).

II. osztály. Szekszárd: TSE—DVSE I í
(Magyar). Mecsekszabolcs: MSE—BTISE 
II (Füzér). Barcs; BIOK—CsTK (Kovács 
P.) Pécs: PBTC II—BZTE (Kassai).
Somogy: SBGK—PEAC II (Hortobágyi)- 
Kaposvár: KRAC II—NTSE (Horváth G).

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
„Hajrá” . Téved, az edzők állásfoglalá

sában olvasható megállapítás nem új, 
csak a csökönyösen ferditők miatt szö
gezték le újból. 1940 július 1-én egy 
NB-értekezletén Gidófalvy Pál dr; akkori 
miniszteri biztos a Játékrendszerről’ is 
szólt. Ezt lapunk köve'kezd számában 
Így írtuk le: „ . . . k i t é r t  a miniszteri 
biztos a játékrendszer kérdésére is. Be
jelentette, hogy a szövetség felhívja a* 
egyleteket és edzőket, fogadják cl a kor
szerű labdarúgás követelményeinek meg
felelő angol (WM) rendszert, amely leg
jobban illik a magyar támadó szellemhez 
is. Ez nem kényszerei ránarancsolás, csak 
hivatalos óhaj.”  A  íerditőkre való tekin
tettel szögezték le az edzők, hogy tisztán 
meggyőződésére hallgat az ez edző, aki 
csapatát3^  0 yaa rendszerben játszatja

Bádog: Az 5:l-es Hungária Ujpte*
esőben vívtak S S  

február 2-án került txyrrS- 
A  két csapat ds&zeállítáaa ez volt: Hun- 
garia: Szabó — Mándi, Bíró — Sebe* 
c  far. Dudás — Sars, M ül tor. Kardo* 
Cseh, Titkos. — Újpest.: Hóri — Futó. 
Sterraberg — Szalav, Szűcs, Seres •* 
I úsztál, \incze. Kállai. Balogh, Barna- 
A Hungária góljai közül Müller köttök 
Kardos, Cseh és Titkos egyet-egyet rú* 
Botit A z Ujipestét Pusztai érte ok,



Péntek, 1941 május 23„ sssa
„Megütötték a bankot 
a főiskolások**

Főfskolások-Bankliga
2 :1  (1 :0 )
Göllövö: Szántó, Bucsina,
Liszkai
BEAG -pálya, 1500 néző.
V ezette : Vass A .

A  szeszélyes májusi idő éppen 
napsütésre fordul, amikor a csapa
tok kivonulnak a pályára. A  főisko
lások részéről Fábián József kapi
tány zászlót nyújt át a bankosok
nak. Az ö nevükben H erényi Aladár 
válaszol.

Vass Antal sípjelére a következő 
összeállításban áll fel a két csapat:

Főiskolások: Bolem ányi ~  Gyl- 
rnesi, Á goston  —■ Glozik, Varga, 
Csonka —  Kohanicz, D rotár, Szántó, 
Lakat, Kirinyi.

Bankliga: Szigeti —  Siklósi, Szakó 
—  Tagányi, Seper, Stolpa —  Péchi, 
Dem us, Liszkai, Börzsey, Kneufel.

A  bankosok kezdik a játékot. Az 
első támadást is ők vezetik. A  fő 
iskolások azonban hamar feljönnek 
és át is veszik a játék irányítását. 
A  9. percben Drotár—Szántó össz- 
játék után sakk-matt lesz a banko
sok védelme és Szántó biztosan lő 
a kálóba. 1 :0.

A  gól után Liszkai révén veszé
lyeztet a Bankliga, majd Kuhanicz 
és Szántó kerül jó helyzetbe a má
sik kapu előtt. A  15. percben Kuha
nicz teljesen itsztán áll, középre ad, 
Szabó nagy lyukat rúg, a meglepett 
Szántó azonban három lépésről ki
hagyja a nagy helyzetet. Továbbra 
is a főiskolások maradnak fölény
ben, a Bankliga erőtlen lefutásokkal 
kísérletezik. A  második negyedóra 
közepén javul a Bankliga. Először 
Börzsey ad le veszélyes lövést Bole
mányi kapujára, majd Seper bom
bája csattan a kapufán. A  bankosok 
“igyekezetének egyelőre csak két 
szöglet az eredménye.

A  félidő vége felé mindkét csapat
ban van egy-egy csere: Szántó he
ly e tt  Bucsina, B örssei helyett 
Schlachta jön  be. A  40. percben 
K neufel bombája alig megy fölé.

oktatás 1908-ban 
a „rempli11 gyakorlati tudományából

Belgrádiban
a Bácska Szabadka i Atlétikai K lub színeiben

Régi szép idők!
Amikor a szabadkai pörög utcá

kat róttuk és a gimnáziumból kijö
vet arról tanakodtunk, hogy melyik 
utcán kell majd kiosonnunk a zoxn- 
bori út végén levő sporttelepre, a 
Bácska pályájára, hogy a tanárok 
meg ne lássák. M ert abban az idő
ben m ég büntetés járt a sportolásért. 
A  tornában kezdődött és végződött 
az ifjúsági testnevelés és már érett
ségi előtt álltunk, amikor az új 
rendelet bevezette a sportdélutáno
kat. Ezeken már játszani is szabad 
volt. A  labdarúgás azonban még 
sokáig csak mint m egtűrt já ték  sze
repelt a műsoron.

A z első világháború előtt Sza
badka sportjára az SzSE és a 
Bácska versengése nyomta rá bé
lyegét. A  „Sportegylet” volt a ré
gibb alakulás. A z övé volt a korral 
járó dicsőség, de a korral járó te
her is. A  Bácska megalaMtői újat, 
frisset akartak, pezsgő életet hoz
tak bele a nagy alföldi város sport
jába.

Megindult a nagy küzdelem a két 
egylet csapata közt az elsőbbségért. 
És ez a sport lényege: a versengés. 
Ez vitte előre mindig, ez viszi előre 
most is a sport gondolatát.

Hol az SzSE, hol a Bácska kere
kedett felül. A  Sportegyletben in
kább a technikai tudás ápolására 
vetettek súlyt, a Bácska a  BTC haj
rázó harcos stílusát vette  inkább 
mintaképül. Amikor a Bácsira meg
erősödött, magához ragadta a. ve
zető szerepet és 1909-től ]9i3-ig há
romszor jelent meg a piros-fehér csi
kós mez a „leg jobb  vidéki csapat"

Két perccel később Kirinyi hatalmas címéért folyó döntő mérkőzéseken, 
lövése a felső kapufáról a  kapu- De a kék-fehérekkel évenkint két- 
vonalra pattan, Bucsina és  Szigeti szer megvívott bajnoki küzdelem 
harcol a labdáért. A  kapus gyorsabb j mindig a legnagyobb összecsapások 
és tisztázza a veszélyes helyzetet.

A  H. félidőt főiskolai támadások
vezetik be. A  Bankliga ellentáma-| 

„Öása Liszkai lassúságán megakad.
Továbbra is a főiskolások támad

nak. A  20. percben D em us és I 
Schlachta helyet cserél, de így sem) 
megy sokkal jobban a támadósor
nak. A  30. percben meleg helyzet J

K i t ű n ő
m i n ő s é g ű

ROLLF1LM
l28Sohemer)

Ü  p e n g i
P á R I S  I F O T Ó  szaküzlet

a Párisi Nagy áruház épületében

közé számított.
A  Bácska Szabadkai Atlétikai 

Klub „arany'1 csapatából tudomá
som szerint csak Stam ets Dezső, a 
szilkár, de macskaügyességü kapus 
halt meg. Jjlamusich József dr„ a 
jobbhátvéd, aki rendőrkapitány volt 
Szabadkán, majd a szerbek kétszer 
is börtönbe vetették és úgy Ikellett 
menekülnie, az elmúlt 22 év alatt

Baján ügyvédkediett. Most már újra 
Szabadkán van. A  talhátvéd Koncz  
volt, ha jól emlékszem, Feri volt a 
keresztneve. K ocsis  Mihály volt a 
jobbfedezet. A  csapat legnagyobb 
technikájú tagja W agner Zoltán 
volt. ö  játszott a középfedezet he
lyén. Balfedezet Szilberleitner Fe
renc volt, a  szabadkai híres patikus- 
dinasztia egyik legkiválóbb sportoló 
tagja. Neki is menekülnie kellett a 
szerbek, elöl, pedig évekig kitartott 
otthon minden kíméletlen üldözés 
ellenére is.

A  csatársorban H egedűs Jóska 
volt a jobbszéísö, most Budapesten 
vendéglős. Osztrogonác Fercsi, a 
jobbösszekötö most vitéz E sztergo
mi Ferenc és az egyik fővárosi 
gimnázium igazgatója. Papp Má
tyás dr,. áz egykori középcsatár, 
később középfedezet Budapesten 
ügyvéd. Sájrán  Ferenc játszott a 
balösszekötő helyén. Jelenleg a Tö
rekvés elnöke, MAV-fötanácsos. A  
balszélsö Omerovich-Orm os Tamás 
volt, aki Jézustársasági atya lett 
és jelenleg a  budapesti rendház 
tagja.

A  visszatérés örömére könnyen 
meg lehetne rendezni tehát az öreg 
fiúk „felléptét” egy barátságos be- 
mutató mérkőzés keretében. Fel 
téve, hogy a mérkőzés időtartamát 
nem szabnák túl hosszúra!

Amikor én aktív futballista let
tem, az arany-csapatból már keve
sen rúgták a labdát. 1906-ban érett
ségiztem és a megelőző években bi
zony még mindig szigorú volt a 
tanári kar egy részének nyomása 
a „kíméletlenül durva, életveszéllyel 
járó” játék ellen. Bizony, amikor 
délutánonkint „zongora órára me 
gyek” felkiáltással kisurrantam 
zomboriúti házunk kapuján, ugyan
csak össze kellett . húznom maga
mat, hogy az ablakból meg ne lás
sák az otthon maradottak az ellen
kező irányba való távozást. A  sar
kon túl már. vártak a pajtások. Én 
ugyanis „küldetést” teljesítettem 
sport érdekében. A  fiúk velem bát
rabban mertek kimenni a Bácska 
pályájára: „H iszen  velünk van a
tanár fia  is! N agy baj nem  lehet."

Már jogász voltam, amikor a

Bácska az első nem zetközi m érkő
zését játszotta. Abban az időben 
még nem ment olyan szigorúan a 
dolog. Az MLSz nem fogta olyan 
rövid pórázon az egyleteket. Egy 
belgrádi mérkőzéshez csak két levél 
kellett: egy belgrádi egylet meghívó 
levele és a mi válaszunk, hogy me
gyünk.

A  belgrádi Szokol volt az ellenfe
lünk. Egész rendes kis csapat volt 
Legjobb embere a középcsatár volt, 
Hatalmas, vállas . ember, rövidre 
nyírt bajusszal. Most is előttem van 
a marcona képe. Amint u tólag . ki
derült, mérnök volt és Londoniban 
járt az egyetemire. A  legjobb forrás
ból sajátíthatta tehát el a rem pli tu
dományát. Ott Belgrádiban tanul
tam meg, hogy mit jelent angol ér
telemben a kapus megtámadása. A  
mi időnkben a kapus még páváskod- 
liatott a labdával, mielőtt kirúgta. 
De a behemót szerb mérnök már a 
harmadik percben rámrontott és 
úgy fellökött, hogy labdával együ tt 
a kapuba estem . Ügy kellett felva- 
kam i a  földről, 1 :o-ra vezettek a 
szebbek. Csatáraink akkor remek 
formában voltaik, gyorsan egyenlí
tettek. De én még szédültem az első 
fellökéstöl, amikor szerencsétlensé
gemre egy magas beadást kellett 
fognom és alighogy a kezembe kap
tam a labdát, máris repültem  a 
szerb  középcsatár válláról egyen e
sen  a kapuba. 2:1 a Szokol javára. 
Csatáraink megdühödtek és most 
már nem csak egyenlítettek, de a 
győzelmet is gyorsan bebiztosítot
ták. Szünet után még egy remekbe
szabott gólt lőtt kapum jobbsar- 
kába az a fránya szerb középcsatár 
De többre már nem futotta az ere
jéből. Már nem emlékszem ponto
san, hogy i:?,-ra, vagy 8 :3-ra gyöz- 
tünk-e, de az bizonyos, hogy én 
még hetekig közderüitség tárgya  
voltam  a palicsi strandon a  teste
m et elborító kék  és zöld foltokkal.

Később egy lábsérülés véget- 
vetett futballista pályámnak. Máso
dik nemzetközi mérkőzésemre tehát 
már nem került sor. Csak a  zöld 
asztal mellett.

Mamuslch Mihály dr.

Felsőbánya: Jó szerencsét—Felsőbányái 
| KAC 7:3 (5:1). Barátságos. Vezette:
Kopács. Góllövő: Décsei I (2), Déesei IX. 
Zolyom, Hidegkúti, Kropáczy (öngó.), 
illetve Ivankof, Samutyuk és Hidegkúti. 

Csorvás: CsSK—Békéscsabai Törekvés
II 6:3 (4:1). II. o. bajnoki. Vezette:
Kován. Góllövő: Katona (2), Barát, Varga. 
Bállá. T!th, illetve Kolláro’-szky, Ouajten
III és Pénzes. .

Elek: Eleki leventék—Medgyesegyháxi
leventék 1:1 (1:0). Vezette: Vaszmer. Gól- 
lövő: Varga, illetve Albert.

Szolnok: Szolnok ifi.—Testvériség Írj.
5:4 (4:1). Vasutas ifjúsági bajnokság.
Vezette: Rónai. Lendületes játék. A síéi 
erősen befolyásolta a játékot. Góllövo: 
Gulyás (2), Csáki, Dobos, B. Nagy, illetve 
Bán (2), Csiszár, Szigeti.

Sarkad: SCASS—Gyu.ai TE 1:1 (1:1). 
I. o. Vezette: Szpevár. Erős küzdelem, 
igazságos eredmény. Góllövő: Macsali,
illetve Brányík. ___ _ ...

Debrecen: Budapesti VSC ifi.—TtVSC lf.1. 
3:1 (2:1). Vas. Bajn. Vezette: Kiss. Gól
lövő: Nagy (3), illetve Szilágyi. _
• Nagykörös: Nagykőrösi Tanítóképző—

Kecskeméti mezőgazdasági iskola 2:1 
(2:0) KISOK-baj-nokság. Vezette: Tiba-
nvi 'Góllövő: Szabó. Szűcs, illetve Varga.

'Eger: ETK—DiMAVAG 2:22 (1:1). L  o. 
B). Vezette: Györkefaívi. Végig izgal
mas, nagyiramú mérkőzés. Góllövő: 
Túrái és Boncaik (11-esből), ill. Va«s éa 
Hei:csik (öngól). — ETK II—E. Leventék 
2:2 (1:1). Barátságos. Vezette: Bakos. 
Góllövo: Gyöngy (2), illetve Mezei ét 
Ba*nis. _ ■■

Jánosháza: Sági SE—JAC 1:0
Baja. Vezette: Lőrincz. Gól-lövő: Bálint.

Komárom: KFO iíj.—Székesfehérvári
ARAK ifj. 2:1 )1:1). Bajnoki. Vea.’ tte: 
Rengei. Góllövő: Fonód. Nehéz, illetve 
Van ősik. — Fel-sőgallai LE—Ujkaináromi 
LE 4:1 (2:0). I fj. Serl-egmérközás. Vezet- 
te: Horváth.

Dombóvár: DVSE ifj.—DVÁC ifj. 2:1 
(0:1). Bajn. Vez-ette: Páldi, GóIűjqvö: 
Kövess, Nagy, illetve Süti.

Békéscsaba: B. Törekvés—Kondoros!
TE 4:1 (2:1), I. o. bajn. Vezette: Ceoaka. 
Gyenge színvonalú játék. Góllövö*; 
Femth (3) és Szombati, ill. Xeti?nes.

Szomabthely: SzTK ifj.—SzVSÉ if j. 1:1 
(0:0). Ifjúsági bajnoki mérkőzés. Vezet
te: Keresztényi. Igazságos eredmény. A? 
SzVSE szebben, az SzTK lendületeeehben 
játszott. GólllövŐ: Fekete, ill. Németh I I  
(11-esből). Jó: a közvetlen védőiem és 
Szálai, itt. Horváth, Ríjgényi, Szántó, 
Tagányi. — SzFO ifj.—48-as cserk. 5:3 
(3:1). Barátságos.

Tatabánya: TSC ifj.—Ácsi LE ifj. 
(5:0). Ifjúsági bajnoki. Vezette: Efter* 
vári.

adódik a főiskolások kapuja előtt, 
de Gyímesi fölszabadít. A  34. perc 
ben Krinyí fut a balszélen, középre 
adja a labdát, Bucsinának még iga
zítani is van ideje és aztán helyezett 
lövéssel a. jobb alsósarokba küldi a 
labdát. 2 :0.

A  bankosok nem adják fel a kuz-

HB Ili. osztály
FTC—Ceglédi MOVE 12:0 (4:0)

tillűi-út. 2006 néző. Vezette: Borosa.
FTC: Pálinkás dr — Wíildinger. Czigi
- Nagy II. Velkey, Kalocsai II — Thurzó, 

Füstös, Jakab, Horváti: II, Ortutay.
Ceglédi MOVE (öt tartalék): Oláh —

Füle, Darányi — Reznák, Tomcsányi, 
Kovács — Kőszegi, Takács, Molnár, 
Klötzl, Kiss.

Az FTC „egykapus edzést”  tartott. 
A ceglédiek túlkemények. Góllövő: Jakab 
(3), Horváth II (3), Füstös (3, egyet 
11-esből) és Thurzó. Az FTCSben min
denki jól játszott, a ceglédiek közül nagy
szerű a kapus.
Beregszászi FTC—Aloiaszlatina 3:0 (3:0)
Beregszász. 400 néző. Vezette: Tauncz.
BFTC: Kerekes — Glas. Gyürék 

I.ang-, Benyovszky, Aszalai — Miklósi,
delmet A  43. nercben Stolpa  e lőre-1 iszik, Tyahúr, Ba.der. Sulyok ,ueim eu  a  i o . Aknaszlatina: Tenyák — Grigorás, Kissadott labdaja 20 metenel a föl&KO __ Eozsuk> Tamás III, Berszán — Markos, 
lások kapuja előtt esik le. B olem a -1 K 0Vács, Lenkey. Tamás II, Erdős. 
nyi könnyelműen kifut a
Liszkai azonanl észreveszi a klRS-í I Mindhárom gólt Tyahur lőtte Jó: Láng 
kozó helyzetet és a kapus fölött | é3 Tyahur, illetve Markos és Tenyák. 
hálóba emeli a labdát. 2:1,

Fábián József, a  fő iskolások  szö
vetség i kapitánya: A  játék nagyjá
ból kielégített. Csatáraink több gólt 
is lőhettek volna.

Burtkovits Béla, a Bankliga el- \ 
n öke: örültem a fiúk lelkes játéká
nak. A  végén kis szerencsével egyen
líthettünk volná.

■ Magyar Pamut Ifj.—PTE Uj. 1:0 (0:0).
Ifjúsági bajnoki. Horthy Miklós-ut. 
Vezette: Mészáros. A Pamut ezzel a
győzelmével a csoport első helyére került, 
Remek mérkőzést vívott a két lóképes- 
négfi csapat. A mezőnyben az DTE volt 
jobb, de a Pamut csatársora, veszélyesebb 
támadásokat vezetett. A Vyoztoa F91Í, a 
második félidei 43. perceben Pálfalvi lőtte. 
Jó: Kölbli. Dávid (a mezőny legjobbja), 
Kővári. Píilfaivi, illetve Ad ám. Somlai, 
Rózsavölgyi, Széles.

M AV - pá l y a
j— n  S z o l n o k  « 5 P P jj

Május 2 5 -é n ,  vasárnap 
délután fé l  6  órakor

Szolnok- 
Sá l BTC

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Szolnok II—Szeged II 2:1 (2:1)
Szeged. 250 néző.' Vezette: Nagy M.

Szolnok: Reznák — Barna, Oppolczer 
Csóti II, Nagy, Podmamczky — Varga, 
Búza, Lukács, Szatmári, Aezér.

Szeged II : Károlyi — Gárdos. Rózsa — 
Ladányi. Szilágyi, Kovács IV. — v. Ár
mány, Énekes, Kalmár, Serfözo, Halasi.

A második félidőben a szegediek reuge- 
fpe-űt támadtak, de néni Dirtaic a 30* 
működő szolnoki védelemmel. A vendégek 
mcgérdemelteno,,vitték haza a ké,. pontot.

Góllövő: Búza (U-eaből) és Lukács, 
illetve Kalmár.

Jó: Reznák (a mezőny legjobbja),
Oppolczer. Barna és Lukács, illetve 
Szilágyi, Kalmár és Énekes.

NSC—Bajai TI SE 1:1 (1=®>
Baja. 1000 néző. Vezette: Iványi,

NSC: Führer — Lámi,
Leipnock, Se hm;,1 ász, Illés,
Szegi, Vlasits, Simon. Jerg.e,

BT SE: Zengő I — Kassai, Lehel 
mát, Rudas, Sólymos —
Feketekovács, Somogyi. F-a<h. _Az első negyedórában nagyon lánylia az 
ibam. Később az NSC vezet több tárna- 
dást és a 29. percben Takács golt ér el. 
1:0. Szünet után is a vendégek támadnak 

, többet, de gólt a hazai csapat ér el a 15. 
percben Somogyi révén. A további időben 
változatos játék folyik. Jő: Lámi, Vlasits,

[ illetve Harmat és Rudas.
Nagymányoki SE Kiskunhalasi AC

2:1 (2:0)
Kiskunhalas. Vezette: Dénes.

USE: Bessenyei — Baumgartner,
I Kákonyi — Kövesd!. Csordás. -Leopold — 

Sárközi, Khizi. Pálfi, Orosz I, Bomfig.
KAC: Kulcsár — Vörös, Eidmann — 

Szvetnyik. Király, Virágh — Kovács, 
Szabó Bolemányi, Keresztes, Karkesz.

A félázott, mélytálaid pályán erőeiramú. 
i nehéz mérkőzést vívott a két csapati Gól-

lövő: Bomfig. Sárközi, illetve Szvetnyik 
(11-esből). Jó : Csordás, Sárközi, Khizi, 
Pálfi és Bomfig, illetve Vörös, Eidmann, 
Szvetnyik, Szabó ésn Bolemányi.

HTVE—Kecskeméti AC 1:0 (0:0)
Hódmezővásárhely. 1004 néző. Vezette:

Reményfi.
Egyenrangú ellenfelek, szerencsés győ

zelem. Góllövő: öze.

Budapesti kerfuet
I. osztály

Gázgyár—ETC 0:0. Aquincum. Vezette: 
K. Nagv Pál. Az ETO jobb v-óllt,

KSC—MAVAG II 5:4 (4:1). Gen-gel y-n. 
Vezette: Czigáuy. A MAVAG győzelmet 
érd-emelt volna. Góttövö: Tevoli (3) és 
Gom (22). illelvie Kaltencekcr (2), Hollós 
és Piloslk. II. osztály

A LoSC—33FC bajnoki mérkőzés el
maradt mert a 33FC két játékot adott a 
bankliga válogatott csapatába. A két 
csapat közös megegyezéssel pünkösd
vasárnap játsza le a bajnoki mérkőzést.

TARTALÉKBAJNOKSAG
I. osztály

33FC—Gázgyár 2:0 (0:0).
ÍI. osztály

LoSC—HEAC 2:2 (2:0). Gyáli-út.
Vezette’ R  Takács. Góllövő: Avar és 
Varga, illetve Béres és Seres.

III . osztály
A Törekvés III—Spárta mérkőzés el

maradt. mert a játékvezető nem jelent 
meg a pályán.

------------— <4>)----------------

S z e n t  L á s z l ó - k u p a

Berkovics — 
Takács, Vár-

Har- 
v.

Kiskunhalasi rcf- g.-2:2 (2:2,
-Békéscsabai kér. 

2:1)
Békéscsaba 1000 néző. Vezette: Újvári

(Budapest).
Kiskunhalas: Horváth, -  Tesrze. Bá-

tnrfa1n«i _ Jonizöc, uyork, Zscmberi
Ingbruth, Ja-niít. Szálai. Téglás, Nagy.

Békéscsaba: Ugrin - -  Latisz, Kojbár
— Fábián. Békésli. Ivokavocz — Lesepár, 
Márton, Sípos, Szabó, Szal-ai.

\ 15 percben Janiga a kiskunhala
siaknak szerzi, meg a vezetést. A  21. 
percben Sípos ogyenht. A 30. percben 
nagy védelmi hibából Szálai lő a halóba, 
A II. félidőben Békéscsaba már a 3, 
nemben egyenlít Márton lövésével. To- 
vább ia a hazaiak vannak fölényben, dé 
-ó lt nem sikerül elérniük. A  m-eghosz- 
”  „hhíiotl időben is a hazaiak támadnak 
eredmény nélkül. A  Sorsolás a kiskun
halasiaknak kedvez, Így ők mennek 
tovább. Jó : Szálai és Nagy, ill. Kojbíu* 
és Békéeti.

Franciaország
Páris: Giróndins Bordeaux —FC Toulousa 

3:1. A  Francia Kupa döntőiéi

Amikor a játékvezető 
elenti, hogy tévedett...
A Fehérvári-úti pályán, a 33FC—BMTE 

tartalékcsapatok bajnoki mérkőzésén tör
tént.

A második félidő 43-ik percében, ami
kor a BMTE 1:0 arányban vezetett, a 
játékvezető 11-est ítélt a 33FC javára. 
A 11-es rúgása közben a BMTE kapusa 
előre ugorva zavarta a büntetőt rugó já
tékost, aki erre a labdát a kapu mellé 
rúgta. A játékvezető a szabályok értel
mében, megismételtette a 11-es rugatá- 
sát. Az újrarugatás ellen azonban a bu
dafoki játékosok hevesen tiltakoztak, 
mire az egyik BMTE játékost ki is ál
lította a játékvezető.

Ezulán került sor csak a büntető is
mételt rúgására. Sípjel után a lí-est 
rugó játékos nagy erővel, de helyezetle- 
nül rúgta meg a labdát, amely egyene
sen a kapusnak vágódott. Az erős lab
dát a kapus nem tudta m egfogni: ököl
lel kiütötte a hatos vonalra, pontosan a 
rugó játékos elé. óriási gólhelyzet nyílt 
meg ezáltal a büntető rúgását végző já
tékos előtt, aki a helyzetet pillanatok 
alatt felismerve ráfutott a labdára és azt 
birtokába kerítette.

A játékvezető azonban az érintés pilla
natában lest ítélt a 3SFC ellen..

A hátralevő rövid idő alatt az ered
mény már nem változott, igy a BMTE 
1:0 arányban megnyerte a mérkőzést.

A mérkőzés után a játékvezetőt többen 
felkeresték és magyarázatot kértek, hogy 
miért ítélt lest.. A játékvezető a jelenlé
vőknek, köztük a két egyesület intézőjé
nek is a kővetkezőket mondta:

— Tudom, hogy tévesen ítéltein lesnek 
a helyzetet. Az történt, hogy a BMTE- 
játékosok heves tiltakozása teljesen meg
zavart. Emiatt követtem cl ezt a súlyos 
hibát. Amikor fütyültem, már rájöttem, 
hogy hibáztam, de már akkon nem se
gíthettem a dolgon. Legyenek nyugodtak 
az urak, mindez benne lesz a mérkőzés
ről írt jelentésemben is.

VicSélii eredmények
Szeg-eJ: SzAK IV -P ostás 2:1 (1:1). II. 

o B). Vezette: Visegrádi. Gotlovó: k is  
V Ceglédi (11-esből), iB. Szekeres. Ele
ket, (Postás) kiállították 

Szeged; SzEAC-SzIb 7:1 (3:0) Barats 
Vezette- Zsigtnond. Gollovő; Molnár II 
(4) Tóth IU  dr. Tóth I I  dr. Halász, 
Illetve Rácz.

KERÉKPÁR

Néha szerencse 
a tömlőszakadás
(Ez a belga „De Dag'* 
nagy kerékpárversenyének 
tanulsága)

A „D e D ag”  című belga újság nagy
országúti kerékpárversenyt rendezett. 
126 hivatásos versenyző vágott neki a* 
Antwerpen—Gént—Antwerpen útnak, hogy 
összemérje az erejét a dicsőségért és — 
nem utolsó sorban — a szép pénzdíjakért.

Óriási iramban kezdték a versenyt. Ta
lán még Belgiumban, a kerékpározás 
Mekkájában sem láttak ilyen izgalmas 
versenyt, mint amilyen ennek az össze
csapásnak első 50 kilométere volt. Innen 
kezdve azonban már csoportokra szaka
dozott szét a mezőny.Itt történt, hogy a verseny egyik ess 
lyesének, Busschops Louisnak elszakadt 
a töm lője . Kétségbeesett gyorsasággal 
látott neki a javításnak, de bármennyire 
sietett is, nemcsak az élcsoport, hanem 

mintegy 70 főnyi második csoport i® 
alaposan elhúzott tőle. Busschops már- 
már a verseny feladására gondolt, de 
ekkor ért melléje vagy tíz hasonlóan el
maradt versenyző, köztük két másik esé
lyes is: Gilles Amand és V an dér Ber
ciim é is. Gilles kerék törés. K erch ove pe
dig szintén töm lő szakadás m iatt ma
radt le.

Némi tanácskozás ntán elhatározták, 
hogy fo lyta tjá k  a versenyt. Békés írom 
bán poroszkáltnk tehát tovább- az or
szágúton, s így érthető a meglepetésük, 
amikor Merchton községben áz ellenőrző
től azt hallották, hogy előttük  m ég nem  
haladt itt át versenyző. A lemaradtak 
erre irtózatosan belevágtak és szédületes 
hajrával törtek a cél felé.

A  cél e lő tt é r te  u tói a ren dezésig  
autója. Megállította őket és közölte, 
hogy a többiek hibás vezetés folytán  
eltéved tek . A z  utolsókból lett elsők ter
mészetesen nem sok ügyet vetettek . n 
„közbeszólásra” , hanem folytatták útju
kat és rövidesen át is robogtak az ant
werpeni sportpalotában kifeszitett célon. 
A sorrend ez volt közöttük: 1. Busschops, 
2. Gilles, 3. Van dér K erch ove, 4. Rlt- 
servelde.

A többiek, akik a rendezőség autóját 
követte kb. 50 km-rel nagyobb utat 
tetteit meg, csak jóval későbben érkez
tek célba. Ekkor azután óriási vita ke
rekedett a versenyzők között. Az elté
vedtek azt vitatták, hogy ők az igazi 
elsők, hiszen a rendezőség hibájából 
tévedtek el. Busschopsék  pedig eg yre  
csak ezt hajtogatták:

— Mi fu tottu nk  át elsőnek a célon, 
tehát mi győztünk.

Végül is a rendezőség salamoni ítéle
tet hozott. Kijelentette, hogy itt volta
képpen két verseny volt, tehát mind n 
k ét csoport helyezettjeinek  jár a kitű
zött díjazás.

Ebbe azután mindegyik versenyző bele
nyugodott.

Csak a „D e Dag" sportrovatvezetője 
vakargatta a fejét. Kicsit sokba került 
ez a verseny és még csak senkit sem 
hibáztathatott ezért, mert a ve-etőkocsi 
korm ánykerekénél —  6  ült...

t e n i s z l a b d á i t  M E G Ú JÍT JU K
é S  Ú j r a  Ü l C e Z Z Ü k .  K ^ r U t k  la b d d l *  m i e l d b b  b e f e m d e n t

DÖRNER SPORT
Krisztioa-körút 73. sz. Telefon: 156-622
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Marosvásárhely tiltakozik:
(Marosvásárhelyről kaptái az alábbi 

kvelet:)
Mélyen Tisztelt Főszerkesztő Ur
A  ,,Nemzeti Sport" f. hó 15-ik szá 

imában „Székelyföld őszinte fia...‘ 
címmel cikk jelent meg a Székely
föld labdarúgó sportjáról. Miután 
ebben a cikkben a székelyföldi labda' 
rúgás olyan színben van feltüntetve, 
amely még arra sem méltó, hogy az 
anyaországi sporttal egy napon em- 
litteSsék, engedjen meg néhány meg 
jegyzést az abban foglalt megállapí 
tásokra vonatkozólag.

Nem vonjuk kétségbe Kiskós Am 
tál informátor úr jóhiszeműségét, 
esupán tájékozatlanságának tulajdo
nítjuk azt, amit szükebb hazájával 
szemben elkövetett.

Elismerjük a Kiskós űr által han
goztatott anyagi és közlekedési ne
hézségeket, de az általa mondottak
ban nem ezen van a hangsúly, ha 
nem a Székelyföld sportjának jelen
téktelenségén, ami ha meg is felelne 
a  valóságnak, csak arra szolgálhat 
na, hogy az illetékesek figyelmét 
teljesen elterelje a Székelyföld sport - 
jeientöségéröl.

Elhisszük Kiskós úrnak, hogy sok 
fővárosi mérkőzést látott, s így is
meri az anyaország sportnívóját, de 
ezzel szemben nem ismeri sem az 
eg ész  székelyföldi, sem pedig a bács
kai sportot s így az általa ez utóbbi 
javára levont következtetések téve 
Bék is lehetnek.

Nem állítjuk, hogy a  székelyföldi 
labdarúgás a főváros szintjén van, 
d e az erre a szintre való felem elését 
rem éljük. Ezt azonban —  szerény 
véleményünk szerint —  csak edzők 
alkalmazásával és anyagi lehetősé
gek teremtésével elérni nem lehet. 
A  tanulás és fejlődés feltétele: fe j 
lettebb  csapatokkal való minél gya 
koribb m érkőzések  rendezése. Már 
pedig ha bennünket, székelyföldi csa
patokat még az NB III. osztályába 
gépi enged be Kiskós úr, úgy az ál
tala is réméit és kitűzött célt aligha 
(érhetjük eL

Nem lehet tehát eélunk, a közle
kedési és 'anyagi nehézségek ellenére 
sém, az elzárkózás és magunkra- 
utaltság. Ellenkezőleg: a nemes ver 
eény és küzdelemnek minél nagyobb 
körre való kiterjesztése. S ha ennek 
a  lehetősége nem  volna megadva, azt 
m eg  kellene terem teni.

Kiskör űr épp olyan jól tudja, mint 
mi* hogy az elmúlt 22 évi háttérbe 
szorításunk, sőt elzárásunk a sport
lehetőségek terén hová vezetett, mert 
hiszen ö maga is panaszolja a sport
életnek a megszűnését. V ezeth et-e  
m ás eredm ényre, ha ugyanazt az utat 
a  saját elhatározásunkból tovább is 
fo ly ta tju k  f  Tudunk-e sportot fe j
leszteni és főleg közönséget nevelni 
magunknak, ha szükebb hazánkban 
psák magunk között küzdünk s nin 
■csen alkalmunk azoktól tanulni, akik 
ÍLálunk többet tudnak?

Nem kívánunk kivételes elbánást, 
He engedtessék meg nekünk, székely- 
földi egyesületeknek, hogy a vitát a 
Zöld gyepen iparkodjunk eldönteni.

Engedje meg Főszerkesztő Ur, 
hogy befejezésül még csak egyet 
jegyezzünk meg. Az általunk igen 
nagyra tartott magyar sportsajtéban 
ez alkalommal már másodszor vető
dik fel annak kérdése, hogy a Szé- 
kelyföld sportját nehéz az anyaor
szág sportjába szervesen bekapcsol
ni s kívánatos volna, ha mi magunk 
mondanánk le erről, mert a nehézsé
gek szinte leküzdhetetlenek. Lehet, 
hogy a messzi vidéken a kérdés bo
nyolultságát nem tudjuk áttekinteni 
s  elfogultan, kis szemszögből csak 
saját érdekeinket látjuk. Egyet azon
ban tüdunk és ez az, hogy a 22 évi 
elnyomás alatt sokai nagyobb n e
h ézségekkel kellett m egküzdenünk a 
székelyföld i m agyar sport fenntar
tása  végett. Kívánatos inkább az 
volna, ha a nehézségek legyőzésére  
keresn ék  a lehetőségeket! N em  sza
bad a nehézségek folytonos hangoz
tatásával, azok  előtt meghátrálni.

Fogadja igen tisztelt Főszerkesztő 
Űr nagyrabecsülésünk kifejezését.

Nánási János dr, 
az MSE ügyvezető alelnöke.

•

{KSfcSfged kőiüljtik Nanáefl János dr 
tereiét, hiszen a mi vékményünlc is min- 
«KjC az volt. hogy a fejlődés csak úgy 
lehetséges, ha a köretekéi bővítjük- 
Ebért harcoltunk annak ideje® c*  NB I L . majd az NB III felállításáért ifi. 
Hisszük és hangoztatjuk, hogy a.magyar 
labdarúgás csak akkor lesz igazan. nagy 
és erős, ha az ország minden részéről 
kikerül irgalábh egy NB' I. osztn 1 yu 
csapat. Kern eSég azonban az 1-be
esáfe bekerülni. A legjobbak - kozott; csak 
av, a csapat induljon, amelyik az 
I  mértéket meg is üti. Nem. t K or 
sélná. az általános sport érdekeit, ae 
Székelyföld labdarúgásának sem roma 
iutsowi abból, ha egy vagy két ceapai*

Áz amerikai pályáktól a Simor-utcáig...
Beszél Turay I. József, az „ízig-vérig focisták* m i n t a k é p e

Tegnap reggel vidám természet- 
járókkal találkoztunk. Köztük az 
egyik nem volt más, mint Turay I 
József, az elpusztíthatatlan, csupa- 
szív-futballista. Amúgyis barna nőre 
mintha sötétebb lenne valamivel a 
szokottnál.

—  Szabadidőmben kirándulgatok  
■— mondja mosolyogva.

Hamar a labdarúgásra terelődik a 
s?ó. Ezt kérdezzük tőle:

—  Annyi dicsőség után, amerikai 
pályák, Európa összes nagypályája 
után hogy jutott arra a gondolatra, 
hogy a Ganzban játsszék?!

—  A  Ganz csapatát láttam már 
nem  is egyszer  játszani. E gészen  jó  
kis csapat —  mondtam magamban. 
M ikor az M TK  nem  játszhatott to 
vább, elhatároztam , hogy elm egyek  
a Ganzba. M eg aztán o tt  van a 
,J>otyszem“  is (ez az Újpestből való 
S zalag), gondoltam, hogy ketten  
m ajdcsak „ összefocizunk? valamit,

Kmm 35s már teljesen otthonosan

érzi magát űj egyesületében? 
kérdeztük.

—  Mintha mindig itt  játszottam  
volna, annyira összeszoktam  már a 
fiukkal. A  „P o ty  szem m el" is nagyon  
m egértjük egym ást. S zeretek  a 
Ganzban játszani —  és úgy érzem  
■— hogy engem  is szeretnek.

■— Nem hiányzik a Hohe Warte 
„pokla", a ferencvárosi, az újpesti 
és a hungáriaúti pálya hatalmas kö
zönsége ?

Turay elmosolyodik.
—  Én nem a  közönség kedvéért 

játszom ■, hanem csak m agáért a já 
ték ért! —  mondja.

Majd igy folytatja:
-— Voltam  már amerikai, sőt azt 

mondhatnám, hogy a legtöbb euró
pai pályán, voltam  a budapesti ősz- 
szes nagypályákon és jónéhány ki
sebben is, m égis azt mondom, hogy  
a Símor-utcai pályán is jó l érzem

magam. Sokszor veszem  észre, hogy  
a nézőtéren  nem  eg y  ism erősöm  fog  
lal helyet. N em  mondom, jóleső ér
zés, ha az em bert nem  hagyják el 
az ismerősei...

A z ember nem is hinné, hogy 
„nem szíbajos" futballista ilyen ér
zékeny tud lenni a „civil" életben, 

A  társai szinte egyhangúlag mond
ják:

—  Bizony, nagyon jó  fiú a Jóska,
—  Meddig maradnak kint a sza 

badban ?
—  Nem sokáig —  válaszolják a 

„kollégák".
•— Te hová mégy délután, Józsi?

—  kérdezik Turaytól.
-—  A zt hiszem  —  mondja Turay

—  kim egyek  az egyik  m érkőzésre. 
Azzal előveszi a Nemzeti Sportot

és nézi a csütörtöki műsort. Mindegy 
neki, hogy milyen mérkőzést néz 
meg, „csak egy kis focit" lásson.

Ez Turay I  József, a legendáshírű 
„Császár".

bekerülne az NB I-be és ott a „pofozú- 
gep e&ánandó szerepét játszaná.)

Egy „rendszerellénes" 
sportember megtérése

(Ez az érdekes levél megérdemel egy 
kis külön figyelmet. Egy jóhiszemű 
sportember írta, aki megváltoztatta a 
véleményét. Hogy miért és hogyan, azt 
*  levél mondja el.)

Tisztelt S zerkesztő Űr!
F éléves hosszú pihenő után újra a  

N em zeti Sporthoz fordulok soraim
mal. Csak arra kérem  a S zerkesztő  
Urat, mint ah ogy  a múltban több
ször is, szívesked jék  ezt a levelem et 
is lehozni az „ö n ö k é  a  szó“  című 
rovatban.

A m ikor első levelem et intéztem  a 
N em zeti Sporthoz, akkor indult m eg  
—  legalábbis n ekem  ez a  vélem é
nyem  —  a  n a gy  rendszervita. B e
vallom, én azonnal az ú j rendszer 
favágása“  és  #széptelenséget‘  ellen  

léptem  fe l  és
minden erőmmel szapnlni kezd
tem a-„korszerű  kullancsokat" 

és „W M -lovagokat",
A kkortá jt k ét levelet küldtem be  a 
N em zeti Sportnak, mind a kettő  
rendszerellenes kifakadás volt és 
csak a S zerkesztő  ű r  lojalitásának 
köszönhetem , h ogy  leközölték.

Még ma is csodálkozom rajta.
Igaz, hogy mindig o tt van az erő, 
ahol az ellenvélem ényeket is beve
szik a latba. Talán éppen ezzel a 
lojalitással és felsöbbséggel tudott 
ellentállni a N em zeti Sport az idők 
viharának, am elyet csekélységem m el 
együ tt a „szép  futball“ -pártiak ka
vartak körülötte. H át bizony azóta  
már elmúlt a futballidény jó  három
negyedrésze s  a  n agy rendszervitá
ban lassan-lassan rájöttem , hogy mi 
(t . i. a „ konzervatívok“ )  nem  csiná
lunk mást, mint a  zavarosban halá
szunk. A  m agyar futball hullám
völgybe érk ezett s mindennek sze
rintünk az „á tk o s “  angol rendszer 
volt az oka. M ost eg y  félév i m eg
figyelés  után fö lteszem  a kérdést:

„Nem éppen az általunk felszí
tott vita ártott-e a magyar 
labdarúgás fölfelé irányuló pá
lyájának és nem éppen a mi 
„zavarosban-jó-halásznl" elvünk 
zavarta meg ezt a szerencsétlen 

zavaros futballidőszakot?"
Hát én ezalatt a z idő alatt, míg 
csendben fig y e ltem  a  vita további 
kialakulását, te ljesen  kiábrándultam  
a  további za v a rá sb ó l" . Uraim! Ha 
ez t  tovább fo ly ta tju k , az lesz a 
vége , hogy pár é v  múlva a dicsősé
g es  európai és világviszonylatban is 
élcsoportbeli helyünkről leszaka
dunk végleg.

(A  levéríró keserűen ir arról, hogy 
a zavartkeltö munka eredményekép
pen nincs m eg a z  egység  a já téko
sok között, nincs egységes  bajtársi 
szellem  a v á log a to ttb a n .D e  vannak: 

örök  lem ondások és szapulások 
A  levélíró a zavarnak tulajdonítja a 
rangadón az Ú jpest „négycsatáros, 
hétyédős istentudjamilyen" rendsze
rét, amellyel igazán nem lehet meg
verni a „ tiz en k é t ponttal vezető, 
W M -rendszerü F erencvárost.“ ) 

L egyen  v ég e  ennek a m agyar- 
átkos belharcnak!

T isztelettel 
Kiss G yula M átyás,

Bpest, VII. K á lvária -tér 18., f .  8 .

(Nem titkoljuk; hogy érültünk ennek 
levélnek. Egy őszinte sportember írta 

ezt a levelet, olyan _ sportember, aki 
pusztán meggyőződésére hallgatott, 
amikor a rendszer ellen foglalt állást s 
tisztán sporthall okok következtében jött 
rá tévedésére. De nem is ez a  fő lényeg- 
Hanem az, hogy ebben a sportemberben 
veit ritka férfias bátorság a nyilvános
ság, eiőtt 'belátni tévedését, nőm szégyel- 
ni azt. hogy félévvel ezelőtt más véle
ményen volt, időközben azonban belátta, 
hogy helytelen úton haladt. Kifka erény 
ez, a m-ai világban, amikor sok példáját 
látjuk annak a makacsságnak, amely 
nem ismer visszafordulást, annak a km 
n-okságnek, amely a  térés úton is tovább 
megy, mert azt hiszi, hogy már késő 
visszafordulni. Varrnak, akik költő vizs
gálódás nélkffl gyors véleményt mond
tat:, túlságosan odaadták magukaá u

elleniránynak s ha be is bizonyosodik 
előttük tévedésük — maradnak a rossz 
oldalon, emberi gyengeségből, hamis sae- 
méreraérzésből. Varrnak aztán olyanok 
is.. akik persze nőm spoitbeii. hanem 
más okokból beszélnek, vagy írn-a-k olyan 
kezdeményezések, ellen, amelyek a Nem
ződ SporLtól erednek. Az ilyenek ese
tében sohasem képzelhető el egy olyan 
őszinte „megtérés” , mint amilyen a 
jelen levélírónké. Tiszta felfogású, becsü
letes sportember tévedhet, ez azonban 
jóhiszemű tévedés. Az ilyen jóhiszemű 
ellenvéleménynek (amely feltételezi a ml 
jóhiszeműségünket Is) mindig helyet 
adunk, mint ahogyan helyet adtunk Kiss 
Gyula Mátyás régebbi leveleinek is. 
Tehát nem hallgatjuk el és nem doron- 
goliuk Io a,z ellom-él-eményt. Csak kü
lönbséget teszünk jóhiszemű és rossz
hiszem ű ellenvélemény között. Az előb
bit tiszteletben tartjuk, az utóbbi ellen 
küzdünk. Jóhiszemű, igaz sportemberek 
között sohasem. lehet áthidalhatatlan 
szakadék, mert összeköti őket a sport 
szeretete.)

Az Ifjúsági mérkőzések 
fontosságáról

ír Benedek Ferene. a WSC iíi intézője 
(Kispest,. Táruok-u. 4.). „E gy különös 
nyilatkozatot  ̂ olvastam Kiss M. Ernő 
játékvezető^ úriói a rangadó elölt. Nagy 
me"-döbbenesőmre a következő szavakat 
olvastam: *»Ha a rangadón jól megy a 
vezetés, akkor befutott az ember. Ha 
nem, akkor mehet* ifi-inecesekre....** (A 
levélíró jne^ehetősen ingerülten ír erről 
a mondatról és annak a vé'jeincnyőnek 
ad kifejezést h.ogy akinek lealacsonyító 
az ifi mérkőzések vezetés-e, annak nem 
való a raniGfaidió sem ....) ,;Éz a vélemény 
sértő a többi játékvezető urakra is, akik 
a lejcrnasryubb lelkesedéssel és sportszere
tettel vezetik az ifi mérkőzéseket Is. 
Sértő ez az Ifjúságra nézve is.4’ (A levél
író kéri Vág:hy Kálmánt, hogy ne -en
gedj© ennek a felfogásnak az általánossá 
válását. Mind ön játékvezető számára 
egy ifi mérkőzés legyen éppen olyan 
fontos, mint a rangadó vezetési:!.)

Mátészalka bajban van...
Szomorú hangú levelet hozot,t a posta. 

Ceruzával írtaik — a  Mátészalkai TK 
játékosai.

Leírják a mátészailkai fiúk, hogy ta
valy ősszel majdniom az egész csapatuk 
bevonult katonának, amikor a  magyar 
hadsereg bevonult Erdélybe. Az ittthon.- 
marad-t ifjúsági játékosok szörnyű vere
ségeik eb szenvedtek, a közönség olked- 
vetlemodetU a vármegye székhelyét át
helyezték, úgyhogy pénzügyileg a  ka
tasztrófa felé sodródott az MTK. Ka
pott ugyan 2000 pengő gégéityt,. de ez 
csak egy^ceepp víz volt a sivatagban.

A játékosok ekkor kérték, hogy egye
süljön az MTK a mátészalkai VTE csa
patával. Megindultak a tárgyalások, d*e 
egy-két vezető makacssága miatt hama
rosan zsák utcába jutottak.

A  fiúk pedig játszottak az KB TI ba j
nokságban. Várótermekben szunyókálva, 
vagy éjszakai ©étáláseal pótolták az al
vást, „étkezés számtalan esetben nad- 
rágszíj-szorítás0 volt.- De mégis játszot
tak a fiúk teljes lelkesédéasiel.

Ámde egyszer csak bomba robbant. 
Kiderült, hogv az MTK visszalépett az 
NB II bajnokságától. A fiúk rohantak 
egyik vezetőtől a másikig, de mindenki 
elutasította őket azzal, hogy már nincs a 
vezetőségben.

Egyedül csak Kolozei úr állt velük 
szóba, ő  aztán közölte a játékosokkal, 
hogy jövőro indítani akarj a a csapatot 
az NB III  osztályban. A  játékosok azon
ban már nem hiBanek. Pénz nélkül, fel
szerelés nélkül nem. lehet nekiindulni a 
bajnokságnaik, mert a legjobb .esetben 
heroin-négy mecos lejátszása után visz- 
eza kell majd lépniük.

A játékosok, szegények* szabadulni 
akarnak egyesületüktől. Játszani szeret
nének, de nem lehet. Azt kérdik, hogy

miiképpen lehetne nékiík az MVTE csa
patához kerülniük.

E fn r©  mi nem tudtunk felelni. A  szabá 
lyok rendelkeznek; de az MLSz elnök 
sége talán meghallgatja, hogy mi is a 
kíváus-águk a  derék mátészalkai futbal 
lis táknak. •«
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Szent László Kupa
Szolnoki fa- és fémiparisk.—Gödöllői 

prem, g. 5:1 (4:1)
Szolnok. Vezette: Száraz.

Szolnok: Bódi — Ecsek y. S zívós 
Mészáros, Eerenczi, Szabó — Győr, Oláh, 
Szikora, Tóth, Kovács. — Gödöllő: Tótli 
~  Szabó. Honi — Németh, Hariyi, Ko
vács — Goy, Somogyi. Száj bel. Holeez, 
Bankó. Erősiramú mérkőzés, megérde
melt győzelem. Góllövő; Ecs-eky, Kovács, 
Szikéra* Győr és Oláh, ill. Szájból. Jó: 
Eescky, Ferenczi és Szikora, Ilii* Hanyi, 
Hodoz és Tóth.

Győri gimnázium—Lévai gimnázium 
1:0 (0:0)

Győr. 5M néző. Vezette: Mikóczy. 
Győri g.: Takács — Darnói. Hollósa

— Teklcr, Jászfalvi, Fátrai — FüLöp, 
FerteticS, Berta, Németh. Csillag.

Lovai g.:_ Szabó — Pasa, Singer — 
Nádasdi, Jaknbics, Osompok —• Bittér, 
Boros. Horváth, Bánovics, Sultz.

Léva támad az eliső percekben, csatá
rai azonban tehetetlenek a kapu előtt. 
A győrieket Csillag, hozza fel, jó  lövése azonban elfenhan a jobb kapufa - mellett. 
Tovább is a győriek rohamoznak, de a 
lévai védelem biztosan veri vissza a tá
madásokat. A  második félidőben a győri 
Osiíjag és Fertetics helyet cserél. A 16. 
percben a lévai Horváth nagy helyzetet 
hagy ki. A  22. percben jó  győri táma
dás után Csillag kapásból lő a hálóba. 
1:0. A hajrát a lévaiak diktálják. A 
győriek megérdemelten győztek, többet 
támadtak, mint ellenfelük. Jó: Darnói, 
Berta ée Csillag, ill. Boros és Horváth.
Kolozsvári áll. r .—Nagybányai áll. r . 

4:2 (2:ő)
Kolozsvár. 1400 néző. Vezette: Haján.
Kolozsvár: Pop —• Jojá-r, Moldovány

— Veress, Kókány, Lőrinczi — Kovács
III. Bobzoánszky, Kovács II, Bindor, Negrut.

Nagybánya: Bohánszky — Holczmann, 
Hugnér — Trimb, Szabó. Grammá — 
Dragata^ Török, Majdik, Holner, Lázár.
, Élvezetes és változatos mérkőzés, meg
érdemelt győzelem. Góllövő: Bimder,
Veress, Kovács II  és Nogrut. ill. Jojár 
(öngól), és Majdik, Jó: Pop. Kókány 
és Kovács II , i.l'L Sza<bó, Dragata ée 
Majdik.

Szombathelyi kereskedelmi—Kaposvári 
kereskedelmi 3:2 (2:2, 2:1) 

Szombathely. 1200 néző.
Vezette: Horváth Gy. 

Szombathely: Orbán* — Sándor, Fuller
—  Varga, Tüske, Körmendi — Ceglédi, 
Spaics, Bánki, Bujtor, Solti.

Kaposvár: Mezőfi — Somogyyári,
Magony — Kelemen, Takács, Kelecsényi
— Somogyi. Légrádi, László, Kanizsai, 
Mály.

Nagy iramban kezd a két ce-apat. A 3. 
percben Bánki eredményes. Az 5. percben 
Ceglédi beadását Spaics befejeli. 2:0. 
László lövése a 9. percben Orbán hasa 
alatt a hálóba jut. 2:1. Szünet után a 18. 
percben Kanizsai egyenlít. A  rendes 
játékidő döntetlenül végződik. A 2x15 per
ces meghosszabbítás első fele sem hoz 
döntést, A hosszabbítás második félidejé
nek 3. percében Bánki lövését Mezőfi 
kiüti, a jókor érkező Solti azonban be
vágja. 3:2. Jó: Sándor, Fuller, Varga, 
Körmendi és Bánki, illetve Sofnogyvári, 
Magony. Légrádi, Kanizsai.

TÓTH PÁL,
a BSzKRT 18 éves hátvédje a kék-sárgáknál 
kezdte s itt is akarja végezni, de majd csak 
ügy 20 év múlva

A Szolnok ellen egy  fiatal, motcány 
jobbhát véd' mutatkozott be a BSzKRT- 
ban, Tóth Pali, a kék-sárgák saját neve
lésű újoncjátékosa. Bátran beleavatko
zott a szolnoki Korom  akcióiba és bizony, 
a legtöbbször ö maradt felül. Játéka 
annyira megtetszett a villamoscsapat ve
zetőségének, hogy Tóth továbbra is he
lyet kapott a csapatban.

Az Újpest ellen aztán Tóth bebizonyi 
tóttá, hogy a Szolnok elleni formája 
nem volt kiesúszott véletlen. Kiíünaeu 
fogta a veszélyes Tóth Matyit, olyany- 
nyira, hogy az úgyszólván levegőhöz 
sem jutott mellette. Nőm mondott csődöt 
most vasárnap a Tokod ellen sem. Jó 
játékának bizonyítéka volt, hogy vasár
nap délután egyre-másra hallottuk a 
BSzKRT-pálya lelátóján a tájékozatla
nabb BSzKBT-sznrkoíóktólt

— K i is tulajdonképpen ez a Tóth 
STtodklm

| — Tóth Pál vagyok — magyarázta ne- 
ivnnk a fiú —. 1923-ban születtem, azaz 
most vagyok tizennyolc éves. Tavaly 
tavasszal még az újonccsapatban ját
szottam, de őszre már bekerültem az if
júsági csapatba. Egyébként, itt kezd
tem játszani a BSzKRT-ban ét — azt hi
szem — itt is fogom végezni... No majd 
csak úgy 20—23 év múlva.„

Irányította valaki ezeken • mérkőzéseken. talán Bírót...
— ö  nem, mert elég messze vagy un’: 

egymástól, hanem inkább Balogh és ‘Tuti. 
Mindig rámszóltak, hogy húzódjam 
előbbre, vagy hátrább, aszerint, ahogy 
a helyzet kirónia. Remélem, nemsokára 
irányítás nélkül is fog  menni a játék...

Megnyugtattuk Tóthot, fog m  menüt 
nemsokára egyedül is- Ha így viszi to- vábte jöitleig nem lesz hátvédgondja a 
BSzKRT-nak.

A PFK nyerte
a Szent László Kupa 
budapesti rangadóját
Pestújhelyi kér.—Újpesti 
úll. fa- és fémiparlskola 
1 :0  (0 :0 )
KlSOK-pálya, 400 néző. 
V e z e t t e : Ujváry A.

Eszményi futballidöben kerül sor 
a nagy érdeklődéssel várt összecsa
pásra.

Pestújhelyi kér.: Ugró —  Weiner, 
Hilcz -—- Pál, Mészáros, Bagdy —• 
Kner H, Wnuk II, Máthé, Mazács, 
Payer.

Újpesti iparisk.: Bodnár —  Ber-
náth, Holló —  Híres, Encsy, Korecz 
—- Barbarlk, Lakatos, Sághy, Eper- 
jessy, Tatár.

A  kereskedelmisták választanak, 
az Újpest kezd és mindjárt az első 
percekben veszélyesen támad. A  3, 
percben Korecz szabadrúgását Ta
tár csak kevéssel fejeli fölé. A  14, 
percben a labda fejről-íejre száll a 
kereskedelmisták kapuja előtt. A  le
sen  álló Lakatos a hálóba is fe jel, 
de a já tékvezető  —  helyesen  —  nem  
adja m eg a gólt. Hatalmas az új
pestiek nyomása, szinte egykapura 
játszanak. A 21. percben Sági ka
pásból, fordulásból remek lövést 
küld kapura, de lövése egy gondo
lattal fölé megy. A  24. percben Ta
tár a, félpályáról egyedül viszi a lab
dát, lőhetne is, de Ugró az utolsó pil
lanatban tisztáz. Nagy gólhelyzet 
volt. A  25. percben végre a keres
kedelmisták is feljönnek. Pontosan 
száll a labda lábról-lábra, végül az 
elörehúzódott Bagdy bombalövést 
küld kapura, de a jól helyezkedő 
Bodnár elcsípi a bőrt.

Most hullámzó játék folyik, 
mindkét csapat szorgalmasan tá
mad. A  30. percben Máthé kiugrik, 
de az utolsó pillanatban megbotlik 
és oda a jó  helyzet. A  pestújhelyiek 
11-est követelnek, de jogtalanul. A  
33. percben H íres harminc méteres 
bomba szabadrúgását Ugró a felső 
lécre üti, onnan a labda visszapattan 
a mezőnybe. Most ismét az újpes
tiek támadnak, de a szél ellen ját
szó kereskedelmisták védelme jó l áll 
a lábán.

A  II. félidő elején az erősödő szél-, 
lel hátban játszó pestújhelyiek tá
madnak. A  4. percben M áthé nagy
szerű helyzetbe kerül, de lassú és 
oda a jó  helyzet. Két perc múlva 
lendületes támadást vezet a kereske- 
delmisták csatársora. A  jó  iramban 
futó M áthé huszónŐtméteres "b o m 
bája a felső lécen csattan. Nagy 
helyzet volt. Most hatalmas küzde
lem alakul ki a győztes gólért, 
Mindkét csapat sokat támad. A  já
ték most sokkal kiegyensúlyozot
tabb, mint az első félidőben. A  20, 
percben nagy fölénybe kerülnek a 
pestújhelyiek. A  csatárok három
szor egymásután lőnek kapura, de a 
kapuvnolról mindháromszor vissza
fejelik a védőjátékosok a labdát. Az 
iram egyre fokozódik,

A  28. percben, egy veszélytelen 
pestújhelyi támadást szabálytalanul 
akasztanak meg az újpesti védők, a 
kaputól mintegy 30 méterre. A  sza
badrúgásnak M észáros áll neki és 
erős, félm agas lövése  a sorfal fö lött 
a jobb kapufa m ellett a  hálóba vá
g ó d ik .1:0. Az újpestiek elkeseredet
ten küzdenek az egyenlítésért, de a 
kereskedelmisták védelme Szilár
dan áll a lábán. Mezőnyjátékkal ér 
véget a mérkőzés.

Szögletarány: 2:2 '(1:1%,
N YIL A T K O ZA T O K ?

Schwanauer J ózsef, a  P F K  test
nevelő tanára: A fiúk megtették azt, 
amit vártam tőlük. Küzdöttek az első 
perctől az utolsó pillanatig.

K enoszt Vilmos, a z  Ú jpesti ipar
isk. testnevelő tanára: Szerencsétlen 
szabadrúgással vesztettünk. A  fiúk 
megérdemelték volna a győzelmet.

A  két jóképességü csapat mindvé- 
gig hatalmas küzdelmet víyott. Az 
első- félidőben az Újpestiek 2—3 gól
lal is vezethettek volna, de csatá
raiknak nem ment a góllövés. Szü
net után a játék képe teljesen meg
változott. A  pestújhelyi csatársor 
sok szép^ támadást vezetett, bár az 
ipariskolások is több ízben veszélye
sek voltak.

Egyénileg, a kereskedelmisták kö
zül M észáros, W nuk II , Hilcz, Ma- 
Rács és Ugró tűnt ki.

A  vesztes csapatban Híresr Laka
tos, E ncsy és Tatár igen jó  érő.

Fenyegetés
— Hallottad!  M ikor Gyetvai má

sodszor is elfutott Adóm mellett, 
Adóm m egfenyegette őt,

— Mit mondott f
— Ha m égegyszer közelébe jön, 

feltartóztatja!

Érthetetlen
~  Sőlt lőtt K iszely a rang

adón*
— Egyet sem.
— Nem értem. Hiszen emlékszem, 

egyszer is pontosan a  fejére kapta a 
labdát.
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nagyváradi ir.r. válogatott— 
KOLOZSVÁRI IFA. VÁLOGATOTT 5:0 (1 :t>
Nagyvárad. Vezette: Szabados. Nagy. |

Tárad; Tóth — Moir.ár. Szilágyi — Papp, | 
Nagy, Mártin — Csőké, Zilahi. Formának. 
Veres, Bundik. Kolozsvár: Baranyai — 
Régner, Hacc — Vince, Velnbock, Kalló 
— Nagy,. Kádár, Borbély, Páifi, _ Rusz. [ 
Könnyű győzelem. Góllövo: Zilahi (2), 
Formánok (2), Bundik. Jó: Tóth, a tede- \ 
zetsor, Zilahi, Formai.ek, Bundik illetve 
Barnayaí, Vince, Kádár, Borbély

A. középiskolás vízilabda- 
sport ismét emelkedő- ] 
ben van
*— mondja Vízvári Károly

& budapesti kerület középiskolásainak 
rizilabdabajnoksága befejeződött. Hétről- 
hétre, szerdán és csütörtökön gyűltek 
Össze a csapatok a fedettuszodában. hogy 
körmérkőzéses rendszer alapján döntsék 
el a bajnokság sorrendjét. A végered
mény meglepetésnek számít: a Hunfalvy 
kér., a bajnokság esélyese, a második 
helyre került a Mátyás g. diákjai mö
gött, A Szt. István kér., a tavalyi baj
nok, csak a harmadik helyet tudta meg
szerezni. . ■

A bajnokság megrendezéséből és le
bonyolításából elsősorban a KISOK vette 
ki a részét. Zsingor László, a középisko
lád úszósport vezetője, hatalmas munkát 
végzett. Az eredmény azonban megérte a 
fáradságot. Mert a bajnoki torna azt 
mutatta, hogy a KISOK-vizilabda már 
kilábalt a hullámvölgyből. A résztvevők 
lelkesedésé, a játékosok tehetsége és tu
dása bíztató előjel a jövőre nézve.

A bajnokság állandó látogatója volt 
Vízvári Károly, a MAC vizilabdaszakosz- 
tályának vezetője. Minden egyes játék* 
Papon lent láttuk az uszodában. A  fel
oszlatott utánpótlás-vizilabdakeret kapi
tánya a középiskolások küzdelmeiben a 
magyar vízilabdasport jövendőjét figyelte. 
Minden mérkőzést végignézett, egész se
regnek közülük a játékvezetője volt, 
figyelte a színvonalat, a játékosokat, 
hogy azután beszámolhasson Simkó Já
nosnak. a Mt’ Sz vizilabdakapitányának a 
tapasztaltakról. , ,

— Mi a véleménye a Játék színvonalé' 
íó l?  — kérdeztük Vízvári Károlyt a baj 
fcokság befejezése után.

•— A színvonal még nem érte el az 
1930—19:j8-as évekét, de a tavalyi éa ta-

Nagyszerű labdarúgó időben így 
állt fel a Két csapat:

N AC: Váradi —• Molnár, Zá-
borszky — Krasznaí, Juhász, De- 
mény — Kovács n , Kovács I, Spiel- 
mann, Bodola, Halápi.

Kolozsvár vál.: Seprényi Már
ton, Vas — Reinwart, Szanlszló IX, 
Losonc — Fábián, Simkó, Kálocsay, 
Oroszt, Brassai.

A 9. percben Kovács I kapufát lő. 
A lepattanó labdát Kovács II be-

GVEPLABDA
A német válogatott Csapat a magyarek

ellen játszotta hetevenegyedik válogatott 
mérkőzését, A  2:0-Ss eredménnyel az 50. 
győzelmüket szerezték meg a németek.

BBTE—PhHSK 8:0 (3:0). Margitsziget, 
Vezette: Bácskai. A bajnokcsapat csak 
nyolc játékossal állt ki. mégis fölényesen 
győzte le ellenfelét. Gőllövő; Háray (6), 
Turcsányl és Miklós S. Jó: Blkár, Háray 
és Miklós S., illetve Vancsó és Sípos.

ATLÉTIKANagyvárad, 2 5 0 0  nézd. Vezette: V ayLzeged nagy meg.
hatodikat, Bodola szabadrúgásból a j I f a n A t A « r P  
hetediket, végül Kovács I az utol-j I t S g y
sót. A  végeredmény tehát 8:0 a| I r G O S G t  H Z  e g y e *
NAC javára!

A NAC csatársora pompás napot! 
fogott ki. A csatárok úgyszólván 
egymást múlták felül. Kolozsvár |

Nagyvárad labdarúgása
e g y re  k o m o ly a b b  érték

M agyvárad! AC-Kolozsvárt válogatott 8 :0  (2 :0 )

Vágja. 1:0. A NAC állandóan támad. 
A 30. percben Demény—Haláti— 
Bodola a labda útja, végül Kovács 
n  a hálóba lő. 2:0. A NAC csatár
sora remekül játszik. Szünet után 
már a 4. percben Kovács II átadá
sából Spielmann lő gólt. 3:0.

A 13. percben Deménytől kap jó 
labdát Spielmann és máris 4:0. A 
15. percben Kavács H lyukra teszi 
Spielmannt és itt az ötödik gól. 5:0. 
Szép összjáték után Haiáti rúgja a

temktfzi viadalon
A 12. Szeged—Pécs egyetemközi 

] viadalt csütörtökön rendezték meg 
egymasr im i.^  Szegeden, előkelő közönség előtt, a
válogatottja az elején elég jól tm-- Tarfárképzö Főiskola 200 méter Ir 
totta magat nagy ellenfelével f®em-|rületü pályáján. Ez volt az oka an- 
ben, de szünet után ósszeiopant. | nal{> hogy 100 méteres versenyt nem

Az országos tornász 
csapatbajnokság hírei

Az országos tomászcsapatbajnok- 
ságokat, mint már többízben megír
tuk, pünkösdvasárnap rendezi a 
MOTESz — Csepelen.

•
A pünkösdi tornásznap nagyobb 

arányúnak ígérkezik minden eddi
ginél. AZ előjelek után Ítélve a ver
senyeken és a XVI. országos torna- 
ünnepélyen mintegy 2000 résztvevő 
mutatja be tudását.

A  népies tornaviadal első meg
rendezése nagy érdeklődést keltett, 
Egymásután jelentkeznek a levente-

________ _ ____ _ __ _ __ „ egyesületek, iskolai és cserkészesa-
Valyclőttihez képest mér lényeges javulás I pa|0]c az ország minden részéből, 
mutatkozik. Az első liarom helyezett ege- | %nriaT, ÍR n I, nnT1 ÍH foivilámvsítájuvVaf 
ízen jó játékerőt képvisel, a 4-4. helye
iéit elfogadhatót, sőt — némi jóakarat 
tál — a 7. is. Az utolsó három bizony 
gyengén szerepelt. A kép általában biz
tató. A most bemutatkozott anyag jövőre 
Inég jobb lesz. . ' . . '

— Mi a véleménye az egyes csapatok 
Szerepléséről?•— A Mátyás g. megérdemelten nyerte
a bajnokságot, — mondotta Vízvári KA

Innen is, onnan is felvilágosításokat 
kémek: hogyan történik majd a 
váltófutás, milyen az & „kiszorító” , 
stb.. ,

Csepelen már minden előkészület 
| megtörént a verseny megrendezé
sére. Már készítik a sátortábor he

roly. — A csapat két egészen jó játék©- I j „ g t  tornatermek is késsen áll-
•át, Dcmjént és .H m áuPs^ot I nak arra, hogy rossz időben kisegít

sek jobb átlagot képviseltek, mmt_» | At tnmmforom állemberek
többi csapat kiegészítő emberei. A Hun
falvy kér. csapata körülbelül egyforma 
értékű játékosokból áll. Csatársora r 
döntő mérkőzéseken adós maradt a lőve 
sekkel, pedig jobb lövőkészséggel rendel
kező csatárokkal ők nyertek volna a 
bajunksáeot. A Szt. István kér. csapatán

sek a rendezőket, öt tornaterem 
„készültségiben.

A versenyzőik
délben az

püníkiösd vasárnap 
•pengős élelmezési

iaagyot lendített Tátos. Nélküle hátrább jegyért egytál ételt és vacsoracso- 
végeztek volna. Mellette még Tanber bt- | m a q o t  k a p n á k . A Csepelen elSZállá-
konyáit ügycsnolc, a többi ék Rjcnjft . 1 c ii. vidplrí vw w ivzúíí pJífTikíviU va* A Széchenyi , kér, .negyedik helye , meg-I ‘"Olt tlüCKl Versenyzőit eZCJllUVUi Vő
lepetés. A játékerejük a döntők során I sámap és hétfőn 3 deci tejet és 2 
sokat fejlődött, mérkőzésről mérkőzésre I darab 'kenyeret kapnak reggelire javultak. A Rákóczi kér. átlagjatékosok- I J i  a o
bői áll. Nagy hibájuk, hogy a védeke- I tngyen.

* * n figyelmüket, a I v
A MOTESz vezetői különösen nagy 

érdeklődéssel figyelik a népies torna 
versenyszámaira befutó jelentkezése
ket. Eddig már 16 vidéki csapat ne' 
vezett. Ezek: Túra, Nagygencs,

| Tiszafüred, Kőszeg, Pacsa, Sümeg, 
Sopronkövesd, Újpest, Budafok, 

| Eger, Püspökladány, Győr, Gyömrő, 
özd, Csepreg és Kisvárda. A „nagy
csapatok'* közül eddig csak a Test- 
nevelési Főiskola együttese jelen- 

| tette be részvételét. Hfr kering a

zésre fordítván minden figyelmüket, a 
támadásról megfeledkeztek. Az Arpád- 
glmnázisták mutatták a legszeszélyesebb 
formát. Láttam őket egészen jól, de na
gyon rosszul is játszani. A csapat fiata
lokból áll, jövőre sokat fejlődhetnek. A 
Zrínyi g. csapatában Magyarí és Hirka 
Bem nyújtotta azt, amit tud. Igaz, hogy 
* társaik gyengék voltak.

A  csapatteljesítmények után az egyéni 
tudásról kérdezzük Vízvári Károlyt. Lá
tott-e komoly ígéretet, olyant, akiben a 
válogatott csapat Jövendő tagjait1 sejt
heti?'

— A kapusok közül Jeney (Hunfalvy 
kér.) emelkedett ki — hangzik a válasz, 
y- A fiatalok közül 5 a legtehetségesebb,ha továbbra is szorgalmas leNZ, belőle | BEAC csapatának indításáról Í8. 
válogatott,lehet. Németh is jól védett, I a . bajnoki verseny nevezési zár- bár kapott vedlieto gólt is. A hátvedsor- I . . “ Q
han állunk a leggyengébben. Igaz;, hogy | lntA ma, pénteken este 8  órakor van 
JPombor (Érseki g.) és Gergely (Ver- I a MOTESz-ben. Ez időpont Után ér- 
hőczy g.) iskolája nem indított csapatot 1 kezö nevezéseket a tornaszövetségfs így ezt a két tehetséges fiatal jité- I _ _ _  
hőst nem láthattuk. A fedezetek közül | Gém fogad el.
Tátos (Szt. István kér.) mutatta a leg
többet, annak ellenére, hegy,a Játékos-
Hrsai K.venirék voltak. Dóm jen (MatyaS. ■» nrRTK r<5APATA NYPUTP
F-l is jól Játszott, ölvcczky (Hunfalvy I “ ,TTAFAJA . WYEKTE
ken tehetnén-rsnek látszik, de jobban I a Toldi vándordíjáé nőt tornász csapat 
S f ‘gyrimeTnTmaglLA csatárak kő- ve«enytt Az eredmény:!. BBTE (Mát; 
*«I Roifó (Hunfalvy ker.l mutatta a, lég- | rahAziró, ^ Gamoufní. Iharwné, Újlaki 
jobb Kór hnrv sokszor felesle- I Klára. Iíeidrioh Kató, Kovács Irén,
*e s V  ö n z f C su rik ^ ,ád  g ) szélsősé- | Pásztoriné,,._Del,. Mrdieo Anno .. 081.7

Biztos moJŝ er**.
Az egyik válogatott edzésen 

Wanie András dr úszókapitány a 
nyári portyák terveit ecsetelte höl
gyeink előtt. Figyelmeztette őket, 
hogy mindenki dolgozzék komolyan 
és lelkiismeretesen, mert a nyári 
németországi portyán a német, dán 
és holland hölgyek ellen csak úgy 
tudunk elfogadhatóan szerepelni.

Várkonyi Edit mindjárt meg Is 
fogadta a kapitány tanácsát és 100 
m mellúszásban 1 :20.8 mp-es idővel 
csak 1  mp-cel maradt el az országos 
csúcseredménytől.

— Várkonyi az idén elől tesz mell
úszóink között — jósolta a kapitány.

— Nono, mások is készülnek, dm-»
— szólt közbe valaki,

— t t t
— Szigethi-Wargá Emőke minden 

reggel lent van az uszodában és 
egyórás edzést tart. Véle is tehet 
számolni az évadban. Készül, hogy 
megvédje bajtwkságdt.

— Úgy látszik, csak el kell vermi 
valakitől a válogatott igazolványát
— nevetett a kapitány — és mindjárt 
ő lesz a  legszorgalmasabb.

(Szigethi-Warga Emőke ugyanis 
most nem tagja a válogatott keret 
nek.)

Azt hisszük, érdemes lenne a ka
pitánynak másoknál is ezzel a mód
szerrel kísérleteznie. Az igazolvány 
elvevése talán serkentőleg hatna...

MOTOR

Miért nem tehet feleleveníteni . , . ^
tt KTT.fnmnlent méS hozzá nagyarányú győzelmüket a m i  rornoKoiri pontv«rsenyl>en.

Az Idei tavasz nem hozta meg a KIT-1 60  m :  1 . Tima Sz. ? ! ,  2. Völgyi
tornák felelevenítését. A tél folyamán J p 7 4 « Koltai P. 7.5 _ 400 m :hetenként rendezték meg a nagy sport- | . * - f  * ' _ - -  „  trii—A,, o,,értékű és közönségezreket vonzó erő- | !• Mogyorósi S— 0 0 , 2. Kálmán Sz. 
iróbákat, a rákosi éa a megyeri terepen I 55.1, 3. Koltai P. 55.1. —  800  m :  
ebonyolltott „terepesztéself a, magyar I j  Obpe P. 2:10.5, 2. Rehn Sz. 2:10.7,

1 3. Bodor P. 2:12. —  1500 m :  1. Rehnmotorsportnak már-már megszokott mű- 
sorszámává váltak. Jöttek a rendkívüli 
viszonyok, a motorok és motorosok 
másutt voltak elfoglalva. . .  És most, 
amikor a motorosélet ismét a megszokott | 
kerékvágásba lendült: 

hiába várunk a KTT-tornSk felevení- 
tésére.

Ml enr-ek az oka? Egyszerűen az, hogy I 
a KMAC nem nyújtja azt a támogatást.

Ses volt. Néha egészen jól, máskor gyen
gén játszott. TJgy látszik, fizikuma meg 
hem bl cin a sorozatos játékot. Tanber 
(»*t. István ker.l mutatott még jó Játé
kot. Birkától (Zrínyi g.) többet vártunk. 
A Református g, nem indított csapatot, 
*8y a jól úszó Opnrechtet nem láthattuk, 
A középesetárók közül Hoekstoek (Má- 
"4 «  g.) volt a legjobb, de ba klasszls- 
játéitos akar lenni, meg kell tanulnia 
•"ozoeni. All-ndőan egybclvben Alt, Ki

Gamaaifné, _
Klára. Heidrloh Kató,
Pásztoriué, Del Mr-őico Anna 
pont), 2. NTE. Mimlisssze eb a két csa
pat indult!
LEGJOBB TORNASZEGYESÜLE-
TEINK INDULNAK A MÁTYÁS- 

KUPÁÉRT
Hatalmas arányú versenynek Ígérkezik 

Erdély tomászbajnoksága. A versenyt, 
mint ismeretes, május 25-én rendezik 
meg Kolozsvárott. _ A bajnoki _ versenyen

v5ues! vagyok, mit tnd johh hátvédek I nagy tömegben indulnak Erdély ifjúsági 
ellen. Ma^-arl (ZHnvi g.) jó kéneeségek- | és felnőtt tornászai  ̂A veraennyel együtt
bel rendel'"-™ játékos, de idegeskedik. | rendezik a Mátyás-kupáért folyó torna- 
Errffi Motiók le I viadalt is. Ebben a versenyben az ország

hefeíezéaUl még eTmondia VlzvSrl Ká- legkiválóbb együttesel fognak összecsap- 
í«lv. liogv a körmérkőzéseken két <H I ni nyújtón, korláton és gyűrűn Eddig a 

őst i=mert mee: Sárdvt (Hunfalvv I Debrecni TE. a Debreceni EAC, a VII,
-  .................................. 'LE (két csapat), a Gamma és a Postás

SE jelentette be a Mátyás-kupában való 
indulását. Csatlakozik hozzájuk az NTE 
és természetese a KKASE. , _ .

A Mályás-kupa hatalmas, nemes kövek
kel kirakott ezüstserleg. Értéke több.

Játékos, ____  . -
f er-) és Bnrta'lst (Széehenvl kér.). Mind
ketten tehetségesek, ha ebhez megfelelő 
szorgalom is iárul, sokra vihetik. (SArdy 
Jtsve sz ifiűsóp'í versenyeken gyorsűszó-,
"ártaHsé metlószészámokban már néhány- 
*ir‘ f  Szerepelt — A szc-rk.) .

Mindent egybevetve: aZ idei KTSOK | mint félezer pengő.
2*1«bdabninW ts.áa sok új embert békap-

a vízilabdasportba.

k is o k  g t e p l a b d a b a j n o k s a g
jjVjWamwty _?■ Piarista g.

Erdély tor nászba j naoía&áíráért ma, 
P̂ n-tek-on délután megindulnod a Küz
dőknek, Pontokon délután aa ifjúsági 
bajnokságot bonyol-ítják 1« Kolozsvá
rott, A férfi- és női bajnokságra va©áx- 
nî n délolétt körül sor.

W tw íg e t : vezette: Morei. Vörösmarty 
f í ;  Sensuk — SArmá'.di, Dusni — Símén- I

Grünfeid — grirmai. Ratzkv I Inge idsasacony újabb német
Pogács. Jenei. Piarista S- ■ I csúcsot úszott 1Ö0 m meifüszásban. Csak 

•- Szahó,- Visnvi — Parakovics, I néhány nappal ezelőtt adtunk hírt arról. 
ítetvziv.iraIcv, ?,er® T  Per£.SÍÍ.ky’ Gúnövő' * b°Éy, Schmidt Inge 100 m-«n l^-ÓJ^P-esS» .  Markovszkv, Tóth. 
3 ^ 1 f8). Reidi és Pogács

új német csúcsot úszott, most tovább Ja- 
| vított ezen az eredményen. A hamburgi 

uszodában ugyanis X;22.2 mp-es Idővel 
megjavította néhánynapos csúcseredmé
nyét- _ _ _ _ _A TOLDY G.. A TBSC és AZ NTE 

a , GYŐZÖTT
VaÍ erü'etl zsinórlabda bajnoksáirban 
MÓtuc? 1’  • cSész nauon él rendezt); a 
írni . í .  a kerületi zsinórlabdabajnoksá'
Ár ,J. .Testnevelési Főiskola jóléteién.
Sf Ivüítógi férfi bajnokságban ~  
eU,rV, ORanata lett az első

é. B). A  középkorú baj- 
teég?g*Vt:'<yak két osaoat indult. E red '.boS- \  V ? G- 2- í'ysíí: „A női baj- _  B ogy 9* Újpestnek legyen m -  «eyS? hatalmas mezőnyéből sz NTE I "

‘ tess került ké győziepeou -ii— i-®* ISSSdm&GM*

Alibi
.... . a ToUiyl __ Tudja, miért áUttotta ki a já
sz első az FVSKI tékvezetö Adámot t  

B). A középkorú baj- |_______t t tirrnf tnzltil.f TT.ra'íí. I * • *

VÍVÁS

A párbajtőr
bajnokság

Huszonöt intdulója volt a párbaj* 
törbajnokságnak, amelyet a női baj- 
noksággal egyidőben vívtak a Mü- 
egyetemen. A férfiak párbajtőr
bajnoksága már az előmérközéseken 
meglepetést hozott, amennyiben az 
első fordulóban kiesett Rerich, majd 
a második fordulóban K evey  
Boy, aki a párbajtőr-csapatbajnok
ság hőse volt. Döntőbe került; 
Kénnyel, Bartha, Mikla, O-yalókay, 
Bolgár, Dunay, Palócz Berzsenyi és 
Berczelly. A  döntőt délután öt óra
kor kezdték a Műegyetemen.

A verseny állása lapzártakor: 
Vezet Hennyei HTVK 6 győzelem 

mel, vereség nélkül, 2. Bartha HTVK 
5 gy., 2 v„ 3. Gyalokay 4 gy., 3 v., 
4. Berzsenyi BEAC 2 gy., 3 v., 5. Du
nay MAC 2 gy., 3 v., 8. Mikla BBTE 
1 gy., 3 v„ 7. erczelly HTVK g gy„ 
4 v., 8. Bolgár HTVK 3 gy., 4 v. 
9. Palócz UTE 0 gy., 4 V.

ASZTALITENISZ

NÉGY ÉVVEL EZELŐTT ALAKULT 
ÉS MA MAR LEGEREDMÉNYE
SEBB ASZTALI-TENISZ EGYESI?' 

LÉTÜNK A  PIARISTÁK
A fiatalság legnagyobb része plng- 

pongozik. Versenyszerűen Azonban keve
sen űzik ez t  a sportot, pedig, hogy csak 
a kezdeményezés hiányzik arra, példa a 
Piarista Diákszövetség Ifjúsági Cso
portja által alakított egyesület Néhány 
lelkes fiatalember 1986-ban alapította 
meg a szakosztályt A csapatbajnokság 
második osztályában indultak és a 4. he 
lyen végeztek az 1937—38-as idényben.

A kezdeményezés sikere nagy örömet 
keltett a diákság körében és üz egyesü
let évről-évre jobban szerepelt 1938—39- 
ben megnyerték a második osztályú baj
nokságot, a kővetkező évbén az első 
osztály ötödik helyén végeztek, majd az 
Idén már a második helyen látjuk a 
Piaristákat. A Szövetségi-díjban is jót 
szerepelt a csapat

Az egyesület az elmúlt négy ér alatt 
tizenegy versenyt rendezett tókor, ami
kor a régi nagy egyesületek jóformán 
egyet sem. *6 igazolt Játékosa van a 
Piaristáknak és a válogatottba is adtak 
játékost Az első osztályban a második 
helyezést az Idén a Simon, Reicharűt 
Kacziáa dr.. Szőke IL, Lakatos ár. és  
Sombor csapat érte el.

Vidéken is mindig szívesen látott csa
pat a Piaristák. Az Idén is több vidéki 
városban szerepeltek sikerrel. A szak
osztály vezetősége a következő: szakosz
tályvezető: Kaczián Egon dr., helyettese 
Lakatos György dr., csapatkapitány 
Simon Béla, titkár: ifj. Szőke Gyula, 
pénztáros: Rnszthy Gyula.

A Piaristák példája bizonyítja, hogy 
csak akarni keH és rövid idő alatt is íe- 
m  flgytleaaseaaötó ffitthnfextógt etérnj,

lehetett rendezni és hogy a futószá
mok eredményei gyengék. Annál 
szebben szerepeltek a súlyatléták, 
elsősorban a súlyban is, diszkoszban 
is kitűnő eredménnyel győző Bíacsy. 
Neki és a sokoldalú Timúnak kö
szönhették a szegediek nem várt és

Sz. 4:41.3, 2. Füredi P. 4:42.4, 3. 
Krisztián Sz. 4:45. — 60 m gát: 1. 
Karácsony P. 9.3, 2. Tima Sz. 9.5, 3. 
Almási Sz. 9.7. (91 crn-es gátak.) — 
Magas: 1. Tima Sz. 170, 2. Almási 
Sz. 170, 3. örvényes! P. 150. — Tá
vol: 1. Almási Sz. 652, 2. Tima Sz.

amelyre mint a magyar motorsportok-1 R,o © Varácsonv P 836   Súly ■nak főhatósága és vezető szerve kötelezve I J43' Karácsony P. öaó- á r n y .
v«n. i 1. Biacsy Sz. 13.65, 2. Pál P. 13.21,

A KTT-tomák, bár nem versenyszerű 1 3 . sík P. 13.14. —  D is z k o s z :  1.

mények között elengedhetetlen az, hogy I Pál P. 40.08. G e r e ly . 1. Sodro P.
a hatóságilag előirt szavatossági bizto- 1 49.39, 2. Csejtey P. 48.26, 3. Dcve
sitásokat megkössék. A biztosítás viszont I o ,  gy r.a __ S-SOO m • 1 Sze
pénzbe kerül, fejenként és sportesemé- j “ e,rt n - Z Y  U S
nyenként vagy három pengőbe. A három I (Székely, Tima, Mogyorósi,
pengőket csak részben lehetne a részt-1 Molnár) 1:37.2, 2. Pécs (Bodor,
vevőkre áthárítani, a kiegészítéshez I Vőlo-vi Koltai Doné) 1-39 2 
szükséges ősszegre viszont fedezet nin- | „
csen, mert a KMAC a legmerevebben j P o n tv e r s e n y b e n .  1 . S z e g e d  
elzárkózik attól, hogy a szükséges össze-1 Pécs 3 9  p o n t ,

ma - m l  í ;  88eged Si>rendelkezik hatalmas összegek felett. Ha { «• P é c s  19  p o n t .  
csökkentett és szerényltett keretek 

között is,
de folytatja „működését”, a működés 
hoz szükséges összegek előteremtése 
körül úgy látszik nincsen baj. De azon
nal beáll a „csőd*', amikor a sportra 
kellene áldozni olyan összegeket, melyek 
a KMAC mai soványabb erszényét sem 
terhelnék túlzottan

seged 58, S.

[Görög Géza dr-ra 
megint számíthatunk

Aa atléták évadnyitó 
nyén régen látott arcot pillantottunk 

A KMACí0  hivatalos lapja nemrég I G ö r ö g  Géza dr, a BEAC volt
nagyhangú és hírverő cikket ; eresztett I kiváló gártfutójú aa egyesületével
meg a KTT-ról és hozzáfűzte, hogy a | 
KMAC támogatta a mozgalmat. Hát lás
suk végre ezt a támogatást. A KMAC 
erkölcsi támogatását a KTT-vel kapcso
latban annakidején jól tapasztalhattuk 

a kőbányai kerület* kapitányságon, 
ahová a K7T vezetőit a KMAC feljelen
tése és burkolt vádjai alapján büntető 
eljárásnak vetették alá. Most az anyagi 
támogatást várjuk. Persze nem „kőbá
nyai" alapon, ami a  gyakorlatban azt 
jelentené, hogy a KMAC kérne pénzt a 
RTT-tÖl.

Elképzelhetetlen, hogy az a havi 
néhányszáz pengő, amelybe a KTT biz
tosítási kérdésének megoldása kerülne: 
ne lenne előteremthető. A motoros!tás 
ma inkább nemzeti kérdés, mint valaha.

történt nézeteltérése óta a hírek sze
rint teljesen szakított az atlétiká
val.

Hogy kertit ide? — kérdeztük
tőle.

Kiváncsi voltam már egy  atlé
tikai versenyre.

Ezt azt jelenti, hogy újból ed
zésbe áll?

0, én szorgalmasan futok és 
amennyire a  körülmények engedik, 
elég jól vágtázom  is.

— És a gátfutással mi Van?
_____________________ ________  — A«t, sajnos, nem tudom gya-

A motorkerékpárt nem korlátozták, nem I korolni. Nincs gátam. 
csökkentették a forgalmát és hetenként I Melvik Dúlván edz ahol nin-újabb és újabb százak vásárolnak motor- 1 ___ f í f £ l > >kerékpárt. Uj (ehetőségek, új tömegek I CGCn S“ t 1
kínálkoznak.

A  magyar matorositás
kérdése nem bukhat, meg azon az arány
lag kis összegen, amelyet a KMAC akar 
megtakarítani a motorsport bőrén.

A KTT-re sport- és nemzett szempont-

— Falun. Rétságon vagyok tb. 
szolgabíró. Bizony, örülök, hogy leg
alább futni tudok. Bseretriék föl
kerülni Pestre és akkor alaposan
nekilátnék az edzésnek, de nem tu-

Korompai még alig 
edzett komolyan, 
mégis nagyon ló

A Laky Dezső-vándordljas verseny lég

bél szükség van. Tudja ezt íhtndenki, I dóm, hogy ez mikor lesz lehetséges. 
tudja ezt a KMAC is is  elképzelheted 1 Talán addig is megpróbálom, hogy len sőt megbocsáthatatlan* az hnev m o .l 9  - - -
ötnikor a nehéz viszonyok -------- r* • •összes sportáirak működnek, a motor- 1  ezerÜ dolgát é s  fogok gatasni ts. 
sport 0 KMAC ssükkebiüsége, vagy talán I Elvégre elég fiatal vagyok, még U-

gény lehetnék o  gáton is.
Bizony, nem ártana, ha a már 16 

Hatalmas meglepetések jmp-et futott Görög újra a magyar
n  s v é d  m e z e i  b a i n o k s á a b a n  I atlétika harcosává válnék. Azt hiszti svea mezei DajnoKsagoan i zük> nem keUene neki m k  bizlatás,

A svéd mezei bajnokságokat ez elmúlt I hosv megint komolyan nekilásson 
Vasárnap rendezték meg — a rövidtávút I . „ ' i . t - i i ,
Kuugsbackaban, a hosszút Orebroban. 18 2  CűZésneK.
Mind a két verseny hatalmas meglepetés
sel zárult.

A lábsérülése miatt nem induló Kaiarne 
távollétében mindenki H aggben vélte 
megtaláini a rövidtávú mezei bajnokság 
győztesét Hagg azonban csak 3000 
méterig bírta az Iramot az egymást ölő 
Nilason és Durkíeldt mögött, ott le
szakadt, Akkor már csak Arne Andéns-. . .— , .. .  . , , „  - . --
són. a kitűnő lőOO-as tartott lépést a 1 jobban megcsodált indulója Korom pai, a 
vezetőkkel. Az utolsó 600 métert már IDBAC kiváló yógtázöja voit Olyan rt- 
Durkfeldt sem, állta és a gyilkos hajrát I mekül rajtolt és úgy elszaladt »  méta- 
Nilsson és Andersson vívta mer egymás-írig a mmónytől, hogy azok csak ha
sal. A végén két méterrel Anderssoli I múltak. Pedig volt a mezőnyben 
maradt elől. A sorrend a következő: I egynéhány jó futó.

L Andersson 14:39.6, 2. Nilsson 14:4«, I — Bizonyára szorgalmasan edzett 
3. Purkteldt f4:43.«, 4. HSgg 14:66.8. I dig. - -  mondottuk Korompabtak. 
i .  Nilsson II 15:07.8 6 . OUander 15:11.8,1 — Téten dt e lég  szorgalmas voltam,
1. Söderström, 8. Isbérg. I Sokat meséig tere, é s  tornaterem ben  is

Verseny utár.' megkérdezték aa első I rendszeresen eshettem . Mióta azonban a 
bajnokságot nyerő Anöerssont, hogy I pályán kellene dolgozni, sokkal roóazabb 
számttott-e a győzelmére. Andersson így I a helyset, N yiregyhárán ugyanis m u
f t ié it ; I esen olyan pálya, amin vágtázni lehet.

— Nagyon erősen számítottam. De ke-1 K én ytelen  vagyok átjárni D ebrecenbe  
szültem Is r í .  Hetenként hatszor edzet- I vonattal. Eddig viszont olyan rossz volt 
tem éspedig nagyobbrészt pályán. Azt I a vasúti Összeköttetés, Hogy erre  nem  
hiszem, hogy most tudok 14:45-öt 5000 ] volt mód. Csak e g y  h ete javult ~ — -  
méteren. 3000-en Is hamarosan jó leszek. P 
Nem lennék meglepve, ha junms elején 
mecfntnám a 3800 métert 8:15-re.

Zs örebroi hosszútávú bajnokságnak! . .....................................
Bellström volt a nagy esélyese. A kist még mindig van kifogásolni való és 
kopasz stockholmi tűzoltó azonban csak I Simpson igyekezett hasznos tanácsokkal 
hat kilométerig bírta a feltámadt TH1-1 ellátni a fiatal válogatott vágtáiét, 
mán iramát. Ott rosszul jött ki a lépése I — N agyon hálás vagyok értük , —  
egy akadálynál, leszakadt TUlmanról és I mondotta Korom pai —, m ert m eglehető- 
mindjárt fel is használta az alkalmat I sen  rnagamrahagyalva e i z e k  Debrecen- 
arra. hogy feladja a versenyt. A svéd I ben js. D e azért érzem , h ogy fo g  menni 
lapok szerint Tillman szenzációs forrná-1 a fu tá s az idén. A tavalyi ] 0.1 -em el 
bán van, jobb lesz, rtvint valaha és a vá- 1 szeretném hamarosan elérni.. .1  „nagyok- 
lógatott viadalokon 10.000 méteren bizto- [ k a i- először D iósgyőrben  fogok  toMi- 
ean lehet rá számítani. — A hosszú- I kozni. A  DiMAYAG versen yére én  is  e l  
távú bajnokság eredménye: Im eg yek .

1. Tillman 30:45, 2. östbrink 36:49, 8. 1 (Eddig m ég  minden elsőosztályú st 
Floquist Sl:í», 4. Brztt 81:37, 5. Hág-(léta. akivel csak beszéltülk, ott akar 
ström 81:39, *. Erlksson 81:48, 7, G. Nils-'j lenni Diósgyőrben. Elfér a diósgyőri 
sva k  S m e W m *  » M >  ‘ s á ls M  <H A « k  „aagysair.?)

helyzet és azóta rendszeresen edzek is.
Simpson mester is kinn, volt a verse 

nyen és nagyoth tetszett néki Korompai 
robbanékonysága* Persze, a kartempóján
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Várszegi 63.13-at 
dobott a BE4C 
versenyén

Nagy igyekezettel és gyors_ ütem
ben rendezte meg a BEAC Áldozó
csütörtök napján nagyrészt kizárá
sos számokból álló atlétikai ver- 
senyét. Csak a közönség tájéokz- 
tatására kellene nagyobb gondot for
dítani. Elvégre egy elsöosztályú súly
lökés egyes dobásai érdeklik a néző
ket és általában azt is ki szoktak 
hirdetni, hogy kik indulnak az egyes 
számokban. -

A  verseny legjobb eredményét Vár
szegi József érte el gerelyvetésben, 
a viszonylag legjobb azonban a III. 
osztályú távolugrásban ^született. 
Kapuvári és N agy  —  főként az 
előbbi —  hatalmas javulása megle
petés és rendkívül örvendetes. A  
súlylökést erősen közepes eredmény
nyel nyerte N ém eth  Ernő a bágyadt 
Csányi ellen. —  Részletek:

100 m, IV. o. Í22 induló, 4 é lö f.) :
I. Kapuvári MAVAG 11.5, 2. Har-
sányi BEAC 11.6, 3. Kasparik TFSC
I I . 6. — A  zenyhe ellenszélben jó ered
mény.

500 m főiskolai (4 induló): 1. Dé
vényi MAFC 1:09.4, 2. Rajcsányi
BEAC 1:10.2, 3. Horváth BEAC
1:15.6. —  Dévényi vezet 300-ig, ott 
Rajcsányi előzi, de a MAFC-ista biz
tosan újít.

1000 ra, II. o. (8 induló): 1. Újvári 
MOTE 2:42.8, 2. Mucsi PSE 2:43, 3. 
Vogel UTE 2:44. —  Gyenge ered
mény.

3000 m, III. o. (20 induló): 1. Kő
vári TSE 9:04.6, 2. Gyimesi BBTE 
9:06.6, 3. Váci TSE 9:15.8. —• Gyi
mesi vezet 2:53.6-os^ és 5:59.6-os 
részidőkkel, az utolso 200-on azon
ban Kővári elhúz mellette. Gyimesin 
látszik, hogy inkább hosszúra dol
gozik.

M agasugrás, III. o. (12 induló): 1. 
Szöllősi BEAC 170, 2. Rózsa BSzKRT 
170, 3. Killyéni TFSC 165.

Távolugrás, III. o. (11 induló): 1.
' Kapuvári MÁVAG 694, 2. Nagy
BEAC 688, 3. Fenyvesi PSE 644. — 
Kapuvári hatalmasat fejlődött ta
valy ótá. Gyors volt azelőtt is, de 
most megtanult elrugaszkodni. K o
moly nyeresége a távolugró gárdá
nak. Nagy is fokozatosan fejlődik. 
Kapuvári ugrásai: 621, 642, 66S, 690, 
694, 688. —  Próbált ugrani szövet
ségi kapitányi engedéllyel az ARAK- 
ból átlépő Vadász is, de csak 653-ig 
vitte. Egyszer sem jött ki a rohama.

Rúdugrás, IV . o. (8 induló): 1.
Egressy BEAC 340, 2. Garamszegi
(Testv.) 320, 3. Hegyes! BBTE 310. 
—  Egressyböl igen jó  rúdugró lesz.

Súlylökés (10 induló): 1. Németh 
BSzKRT 14.24, 2. Csányi MAC 13.89, 
3. Krasznai FTC 13.89. —- Nérüeth 
sincs még formában, de Csányi a 
múlt hét óta visszaesett. Erőtlen és 
lassú volt. Csalt holtversenyben tudta 
megelőzni Krasznait.

D iszkoszvetés, III. o. (14 induló): 
1. Kelemen TFSC 39.57, 2. Sajkás
TFSC 36.73, 3. Szabadi TFSC 35.85.

Gerelyhajítás (7 induló): 1. Vár
szegi MAC 63.13, 2. Csányi III BEAC 
59.80, 3. Szomor TFSC 52.77. —  Vár
szegi dobásai: 60, 60, 62, 62, 63, 60. 
— , Rohama még mindig nagyon bi
zonytalan, szinte helyből dobott, de 
igen jó  ívben. Csányi annál lapo
sabban.

10x100 m, B ) oszt. (S induló): 1.

Leszler két versenyt nyert. 
a budapesti KiSOK-bajnok- 
ság második napján

Csütörtökön délután folytatták a 
KISOK-pályán a kerületi bajnoksá
gokat.

Egyéni számok
Rúdugrás: 1. Michelberger (Zrínyi 

g.) 311, 2, Bende (Vörösmarty g.) 
300, 3. Benedek (Szt. István fk.) 
280, 4. Tagai MGK 280, 5. Gál MGK 
280. —  Michelberger a 330-cal is 
próbálkozott és majdnem átvitte.

100 m : 1. Sir II (Szt. István fk.) 
11.3, 2. Szántó (Kölcsey g.) 11.4, 3. 
Szarvady MGK 11.6, 4. Hermes
(Kölcsey g .), 5. Kreiner MGK, 6. 
Parányi (Eötvös g.) —  Sir és Szántó 
között nagyon kevés volt a különb
ség. Szántó jó  szereplése meglepe
tés.

400 m : 1. Papp (Szt. István fk.) 
52.7, 2. Bánhalmy (Wesselényi fk.) 
53.1, 3. Zombori (Fáy g.) 54.3, 4. 
Durny (Vörösmarty g.) 55, 5. Tar- 
czal (Fáy g.) 55, 6. Cziráki MGK. 
•— Papp a külső pályán végig vezet
ve nyert. Bánhalmy jó ideje meg
lepetés.

M agasugrás: 1. Leszler (pestúj

helyi fk.) 172, 2. Horváth (Szé
chenyi fk .) 164, 3. Kelemen (Szé
chenyi fk .) 164, 4. Székelyhídi
(Szt. István fk.) 164. —  Leszler a 
MASz szabályai szerint már felnőtt
nek számít. A  176-on is próbálko
zott.

G erelyhajítás: 1. Leszler (pestúj
helyi fk .) 48.68, 2. Reiner MGK 
45.22, 3. Pollák MGK 42.30, 4.
Pfenning MGK 40.00, 5. Medgyessy 
II (Szt. Imre g.) 39.59. Leszler ki
magaslott, a mezőnyből. Volt egy 50 
méteren felüli kilépett dobása is.

Csapatbajnokságok
M agasugrás: 1. Széchenyi fk-.

(Horváth 164, Keimen 164, Wébel 
160, Benkö 160, Ruschill 160) 161.6 
cm átlag, 2. Szt. István fk. 157, 3. 
MGK 156, 4. Vörösmarty g. 153, 5. 
Cisztercita g. 152, 6. Fáy g. 147.

G erelyhajítás: 1. MGK (Kreiner 
44.15, Kálmán 43.22, Pollák 42.30, 
Szűcs 40.09, Pfenning 4Q.00) 41.95 
m átlag, 2. Szt. István fk. 36.40, 3. 
Széchenyi fk. 35.11, 4. Fáy g. 30.78.

A  versenyt szombaton fejezik be.

TFSC 1:53, 2. EEAC 1:56.2, 3. FTC 
2:02.2. —  Biztos győzelem.

13.602 FONTOT ÉRT EL
a vidéki egyesületi bajnokságért rendezett 
versenyen csütörtökön délelőtt az 
MPeTSE. A legjobb eredmény Simor.yi 
51j8-as 400-a. 1Ó0 m: 1. Simonyi 11.4,
2. fSzarvad! 11.7. 400 m: 1. Simonyi 51.8, 
2. Déri. 56.7. 800 m: 1. Zsigmond 2:08.2, 
2, Tóth 2:11. 1500 m: 1. Simon 4:28 8, 
2. Kurucz 4:42.2. 3000 ni: 1. Simon 9:34, 
2. Kurucz 10:06.4, 110 m gát: 1 .-Pálig 19.4, 
2. Boros 19.5. Magas: 1. Boros 165, 2. Tóth 
155. Távol: 1. Déri 607, 2. Pálig 552. Rúd: 
1. Fodor 310. 2. Benedek 310. Súly:
1. I,ábanc 12.07, 2. Monostori 9.74
Diszkosz: 1. Labanc 33.84 , 2. Monostori 
30.85. 4x100 m: 1. MPeTSE 46.8. 10X400 m : 
1. MPeTSE 9:54.

TENISZ

Az olaszok
a pálya talajára 
panaszkodnak

Csütörtökön délután edzést tartott az 
olasz válogatott teniszcsapat. Nagyon 
sokan nézték a játékukat, de ők csak fél
gőzzel teniszeztek.

— Úgy látszik nem akarják megmutatni, 
hogy mit tudnak — jegyezte meg Jankó 
József alelnök.

Cucelli azért még így is megeresztett 
néháhy villámgyors bombát. Persze min
denki szörriyüködött, csak Macskási ivem.

—- Csak szemre szép az ilyen eszeveszett 
ágyúzás — mondotta. —* Egyszer Olasz
országban összekerültem Cucellivel — 
emlékezett vissza a népszerű „Macska’ '. — 
Tudtam, hogy 1c fog gázolni s azért, hogy 
ne lássák, amikor majmot csinál belőlem, 
arra kértem a rendezőséget, hogy reggel 
8 órára írják ki a meccsünket. Másnap 
reggel aztán nézők nélkül állandóan csak
„pacsirtáztam’V  Cucelli dühöngött, kijött 
az ütésből és megverte — önmagát. Szó
val legyőztem Cacellit! . . .

Mire „Macska1' befejezte mondókáját, az 
olaszok is abbahagyták az edzést.

—  Nagyon puha a pálya — mondották. 
— Nálunk ilyenkor már olyan, kemény a 
pálya, mint a kő.

Somogyi Klári kezdi 
„bejátszani magát“ 
a válogatottba

A teniszszövetség úgy határozott, hogy 
Milánóba nem négy, hanem csak' három 
tagból álló hölgy csapatot fognak kikül
deni.

— Az egyheti haladék nagyon jól jött 
nekünk — mondotta csütörtökön délelőtt 
.Jankó kapitány. — Legalább lesz időnk 
felkészülni a mérkőzésre. A válogatásra is 
lesz időm, tehát felesleges, hogy négy 
játékossal utazznnk Milánóba.

Csütörtökön délelőtt Somogyi Klári 
Szilvássy Edittel játszottt válogató mécs
esét. Somogyi (nehezen!) három 3zetben 
győzött. Mégegyszer meg kell vernie 
Szilvássyt s akkor már biztos, hogy ő 
fog menni Olaszországba.

„ M a c s k a 1 1  m á r  á t  / . . .

Macskási Vladimír, a MAFC kitűnő 
versenyzője nagy feltűnést keltéit az idei 
válogatott kereíedzéseken. Mindenki a 
szemét dörzsölgette a népszerű „Macska'* 
bombái láttán. (Köztudomású ugyánis, 
hogy Macskási a Jegpuliábban teniszező 
versenyzők közé tartozott.) Egy alkalom
mal Cocáiét is végig akart nézni egy 
Macskási—Frigy esi-mérkőzést, ötpércnyi 
szemlélődés után azonban undorral ott
hagyta őket.

— Ezek kislányok, nem férfiak, —
mondotta méltatlankodva.

Ezt a kijelentést Macskási nagyon a 
szívére vette. El is határozta, hogy ezt 
a szégyent lemossa magáról.

— Átnyergelek! — jelentette ki hatá
rozottan. — ü gy fogok bombázni, mint 
Szigeti Otti. .Ezt persze senki sem hitte el neki. K i
nevették. .. - , ■ „ a,

Macskási, ha későn is, mégis bevál
totta ígéretét. A most folyó edzéseken 
már egészen komolyakat^ üt. Ha nem is 
úgy, mint Szigeti, de mégis üt...

Amikor gratuláltunk neki, így vála
szolt : . , .

— A télen tanultam meg utyu, mégis 
szomorú vagyok. Amikor 'puhán játszot
tam, akkor még el-elkaptam Szentpéterit. 
Most, hegy keményen, játszom, úgy el
ver, hogy a pályán sem vagyok. A régi 
stílusomhoz azért mégsem térek vissza, 
— csak, ha Szentpéterivel játszom.

Asbóth Jóska  
az oSasz teniszezők 
réme
Elegáns fiatalemberrel találkoztunk a 

Vigadó terén. Asbóth Jóska volt, a ma
gyar tcni'&z&port féltve őrzött kincse. Be
szélget tünk.

•— Gő»fiirdőbe megyek, — mondotta. — 
Azt mondják, hogy1 a nedves, meleg le
vegő lazítja az izmokat.

Amikor ezt mi is megerősítettük, nevet
ve. kissé önérzetesen, gyorsan hozzátelte:

— Nekem ugyan nincsen izom lazításra 
szükségem, dehát a Gabró akarta. Most 
találkozom vele s együtt megyünk „ázni.”

Egy darabon vele megyünk s »z olasz
magyarról beszélgetünk. Valamennyi olasz 
játékost mérlegre tegezük s jól megmér
jük. Vájjon súlyosabbak-'e, mint a ma
gyar játékosok? Kiderül, hogy Asbótknál 
mindegyik könnyebb. A  magyar bajnokot 
még csak meg sem tudják közelíteni. No, 
nem súlyra.... ösupán csak tudásban!....

Koma nőni az első, akit mérlegelünk.
— Vele tavaly télen Torinóban játszot

tam először, — mondja Asbóth. — Az 
volt az a bizonyos mérkőzés, amelyet már 
éjfél után kezdtünk el s ha jól emlékszem 
hajnali 3 óra körül fejeztünk be. ÜL szét- 
ben győztem, de ugyanúgy ki is kaphat
tam volna.

— Románon! a legnyugodtabb olasz ver
senyző. Legalábbis a játéka. Ellesne az 
első perctől az utolsóig úgy kell Összpon
tosítani, mintha az ötödik szetben 4:4-re 
állanánk. Nem szeretek ellene játszani!... 
Pedig már ötször megvertem!

— CueclJi olyan, mint egy vad csikó.
Rúg. harap s kemény, mint az acél. Han- 
gnlatjátékos, aki tud nagyon gyengén is 
játszani. Cueellit is ötször vertem mar 
meg s még egyszer sem kaptam ki ‘tőle. 
Vele szoktam a legrövidebb lefolyású 
mérkőzéseket vívni. Egy-két ütés s már 
kész is a pont. Azt hiszem, hogy most 
is megverem. , „ ‘ ■

— Bossi ellen kétszef játszottam ^ győz
tem. Semmi különös, ő  inkább parosjate- 
kos. Azért egyesben is tud olyan szertelen 
lenni, mint mondjuk Szentpéterí. Azt hi
szem, hogy az olaszoknak ő lesz az egyik 
párosjátékosa. . ,

— Az olasz csapatból egyedül Sadara 
vagyok dühös. Tavaly a fél végén lemen
tünk San Remoba s ott az első versenyen 
megvert. Minden edzés nélkül keKett ak- 
kor játszanom. Három héttel később 
Taorininában azonban már $:t, 6:l»re meg
vertem. Puha, biztonsági játékos.

Jóska még ' folytathatná, - mert hiszen 
nemcsak ezt az öt játékost ismeri. Legyő
zött ö már háromszor ennyi olasz ver
senyzőt is. Asbóth Jóska réme az olasz 
teliis*ezőknek. A mostani ma-gyar-oLasz
után. azonban még félelmetesebb rém sze
retne len ti i.

F Ő IS K O L A
Főiskolai

kosárlabdabajnokság

A Kassai FSC majd 
nem meglepetést 
csinált

Áldozócsütörtökön a BEAC-pályán foly
tatták a főiskolai . kosárlabdabaiinokság 
ezévi küzdelmeit. A csütörtöki bajnoki 
forduló mérkőzései közül a TFSC-—KF§C 
találkozó, majdnem meglepetéssel záróit. A. fiatat kacsai főiskolás kosarasok: csák a 
második félidő vé^én öldöklő küzdelem 
után hajoltak meg a testnevelők nagyobb 
tudása előtt; Eredmények:
• TFS.C—IvFSC 44:37 (18:33). Vezette:

Bácsalmási dr és Csányi S. A testnevelők 
kizárólag Kamarás pompás játékának 
köszönhetik a. nehezen kiharcolt győzel
müket. A KFSC minden tagja dicséretet 
érdeirfe!. Kosárdobó: Kamarás (27),
Szomor (5), Kelemén és PalástHy (4—-4). 
Jakab és Szittner (2—2), illetve Schmiedl 
(13), Nyilas (12), Szántó (6), Pajtás (4), 
Keresztúri (2).

MAFC’—BEAC 20:4 (14:3). Vezette: Kol- 
tai és Paku. A második félidő 13. percé
ben az egyetemiek feladták a kilátástalan 
harcot. Kösárdobó: Bálint (8), Ruják (6), 
Károlyi (5), Marosi, illetve Schaff (3) és 
Ábel.

TÍ’SC—BEAC 38:30 (18:12). Vezette:
Euyedi és Nonm. Szép küzdelem után 
megérdemelten nyeft a TF. Kosárdobő: 
Kamarás (14), Szomor (10), Borbély (5), 
Szittner, Gaál és Pálásthy (2—2); Kelemen
(3). illetve Randé (10). Radványi (6), 
Schaff (6), Ábel (6), Szukováthy (2).

K É Z IL A B D A
A KÉZILABDÁK A JNÖKSÁG 

VASÁRNAPI MŰSORA
I. osztályú férfi: BLE V lt—VAOí

Aréna-út. fél 5. — BTC—MTE, Fehér-ut*.
6. — WMTIv—MAFC. Csepel. WMT&.*< 
stadion, fél 10. — Wackcr—Elektromos*. 
Fáy-utca, 5* — BSzKRT—TJTE, Ciprus- 
utca, 10.

II . osztályú férfi: KatLE—BLE IX*
Aniefikai-űt; KlSOK-pálya, 6.

III. o^atályú férfi: Magyar P o s z té
MTE, Csepel, Vám mentes-pálya. 9.

Szövetségi-díj: BLE V II—VÁC, Aréna- 
út. 3. — BTC—MTE, Fehér-út, fél 5. — 
WMTIv—MAFC, Csépiül, WMTK-stadion, 
11. — Wackcr—Elektromos, Fáy-u., fél 4-
— BSzKRT—UTE. Ciprus-utca, V*9.

I. osztályú női: Olympia—GSE, Berta- 
Lan-utea, fél 6.

II. osztályú női: Ko. Kelenföld—MTE* 
Horthy Miklós-út, KFC-pálya. fél 3.

III . o^Btályú női: Ko. KBL—Ko. Elr
7*ett, Fehér-iit, Kábel-pálya, fél 12. —* 
Óbudai Pamut—I>SE, Nagyszombal-utea*- 
*1$. — DreHSC—Budakaláisr., Halom-u.* 
5. — Ko. Kispest—Ko. Habs., Kispest. 
Üllői-út, 10. — Ko. IX —Ko. Kőbánya* 
Kőn-uloa, 11. — Ko. III—HFéSE,
Nagy szoDibat-ii Ica, f.

IV . osztályú női: Budakalász—EMER- 
GÉ, Po%sonyi-úl, fél 6. — Ko. Pester
zsébet—SSC, PesterzBcbel. HÉV-pálya, 
féL 4. —  GyASC—Ko. X IV , Pozsonyi- 
út, 9.

Barátságos mérkőzés: Magyar Pamut— 
Kis te s  (női). Újpest, Horthy Mi'ldós-ut; 
fél 5. — DtcHSC—Kistes, Ha lom-utca, 6.
— BTK II—Kisti:x II, Pozsonyi-út, 2.

ÖKÖLVÍVÁS

A köiföid szorüdsarkaiboi. . .
Münchenben két ^hivatásos európabaj' 

noki ökölvívómérkőzés is lesz májú9: 
31-én. Blaho német és Bistcrzo olasz a 
könnyűsúlyú, Remscheid német és Caí- 
taneo olasz pedig a harmatsúlyú címért 
fog összecsapni. Mindkét mérkőzés 13 
menetes lesz (hacsak előbb be nem feje
ződik). *

Musina. az egykori félnehézsúlyú 
amatőr. Európa-bajnok már a nehéz,-, 
súlyú ökölvívók legjobbjai közé vere- 
kedte magát. Pasquale Gralegna, Mu
sina versenyrendezője kijelentette, hogy 
védence számára , már csak Merlo Pre- 
ciso; Kölblín, Hcuser, Neuset és Lcuek 
jöhet száJiútásba ellenfélként Európá
ban. ♦

Franciaországban nincs igav.i nehéz
súlyú ökölvívó! Ezt a tényt szomorúan 
állapítják meg a, franoia szaklapok. 
Cai'peuticr „trónjának4* még a lépcső
jéig sem érnek a mostani, nehézsúlynak: 
De Motte,, Rutz, vagy az óriás Lenglet.

Antonio Fernandez (Fernandito), a „le-: 
győzhetetlen*4 esilei középsúlyú ökölvívó 
legutóbb csak. igen keservesen győzte le 
a nevyorki Madison Square Cardenbcn 
a portoricoi Jósé Basorá-1.

•
Hollandia új amatőr ökölvívó bajno* 

kai (légsúlytói felfelé): Hesels, Bran-■
dér. Vándcri nénién, van Derreydcn* 
Kiéin, QUehtemeyer, de Vau és de Ja-' 
ger» * ■

Ten Hoff, a nálunk is jóiismerfc né* 
met. amatőr nehézsúlyú c.dzésközben alâ  poétán megsértette a kezét. Es^ideiS' kü
lönféle gyógykezelést kapott, azonban 
nem javult a keze s most a hohen* 
lycheui s'pórtkórliázba szállították.

Tille-r, a. kirAló Borf  ég  középsúlyú ököl" 
vivő legközelebb a finn Súvioval mérkő
zik. A nagy érüeklööéssel várt összecsa
pást Drontheimban tartják meg.

NEMZETI SPORT „
Megjelenik ízerda és szombat kivételé- 

vol reluden nap. Szerkesztősé" é« kiadó
hivatal Bp. y f l f . ,  Riikk Szilárd-utca *. 
— Távbeszélő 132-499 és 133—977. r<evél- 
bím: Budapest 72, Poslatiík 42, — Posta- 
takarék: 53.366.

, Főszerkeáztfi; Dr. Vada* Óvnia.
Felelős szerkesztő: Hoppé László. 
Felelős kiadó: Knltsár István. 
Előfizetési díj: Belföldre agy hóra f

5.20, negyedévre 6.—, kai tőidre 9.—> 
Amerikába 10.—. . . .

Nyomatott a Stádium Rt. körforgói*- 
vein. Felelős: Győry Aladár igazgató.

MOZI

Magda Schneíder
mindent tud

Az Ufa egyik, logújább víg játékában, 
az „Egy lány. aki mindent tud -bán 
iftr,oét megjelenik a, titkárkisasszony, aki nélkül á főnök úr szinte lélegzeteit sem 
tud venni, de — mégsem • veszi észre, 
hogy milyen csinos. Ebben a filmbeli azonban a főnök úr nem csupán későn 
rajtol, hanem íe is marad: az 'a ‘ .leány 
ugyanis, akiről eamok az Ufa-filmnck a 
címében szó van, azt is tudja, hogy — 
a pénz r*em minden, Ezi a mindén ttudó 
titkáríd.9aeszonyt Magda Schneider ját- 
eza.. . ■ ___

Török világ a Filmirodában
Lázas építkezés folyik néhány nap 

óta a Filmiroda műtermében és a 
gyártelep melletti tágas területen, 
amelyen más időkben katonák szok
tak gyakorlatozni. A  „B eszélő  kön
tö s “  című gyönyörű Mikszáth- 
regény filmváltozatának díszleteit 
építik. A  regény a török hódoltság 
korában játszódik. Kecskemét váro
sában. A  pét-film telepen  (ezelőtt 
gyakorlótér) ae egyk orú  kecskem éti
piacot és a piacteret környező utca
soroka t építik jól, a m űterem ben  
pedig a kecskem éti basa hárem ének  
udvara készül. Mindezeket a díszle
teket a legpontosabb történelmi ada
tok alapján tervezték s tökéletes 
korhüség fogja jellemezni az egész 
filmet. Ennek érdekében Radványi 
Géza, a rendező és Báthy István, a 
díszlettervező —  B aktay  Ervin, a 
kiváló tudós társaságában —  napo
kat töltött a kecskeméti levéltárban, 
Kecskemét török világának emlékei 
után kutatva. (Balitay  Ervin szak
értője erajek a korszaknak, amelyről 
könyvet is írtí)

M ikszáth  Kálmán regényét Rad
ványi Géza égv Asztalos Miklós dr 
írta át filmre,

Nem kell már prózai 
színészekkel játszatni 
az énekes filmek 
főszerepeit!

A „Tifeányvásár’* filmváltozatának be
mutatójára csak ősszel kerül a sor, de 
a filmesek körében máris sokát beszel
nek a film főszereplőjének, Sárdy János
nak alakításáról. A kiváló fiatal teno
rista bebizonyította, tioiry nemcsak re
mekül étieket, hanem pompásan játszik 
is. Fiatalsága, szálfatermele pedic nagy
szerűen érvényesül a filmen, mé«r job 
ban. mint az operai színpadon.

A magyar énekes filmek férfiföszere. 
peit eddig majdnem mindig' prózai szí
nészek játszották. Ennek az volt az oka, 
hogy az énekes színészek egyik része 
játékbeli fogyatékossások, másik része 
pedig alakbcli tultengések miatt nem 
volt alkalmas filmre. S irdy  Jánosnak 
mind a hangja, mind a játéka, mind 
pedig a megjelenése óiynn, hogy való
sággal mintája lehet a tökéletes „film - 
bonvlván” -nak. *

„Ádámnak négy fia volt“
Ez a címe eg y  új amerikai filmnek, 

amelyben 'Wanicr Baxter játsza a férfi-' 
főszerepet. A  női főszereplő Ingrid 
Berguiami, aki pék nálunk nemrégim az 
„Jpícrmezzo1’ szakbcuiuiatóján volt nagy 
sikere.

A harmadik:
Kent Taylor

,,A z asszony, az orvos és a har
m adik" a címe annak az új Metró- 
filmnek, amely a budapesti tavaszi 
moziműsor egy ik  kiemelkedő esemé
nye lesz. A  filmben az asszonyt 
Hedy Lam arr, az orvost Spencer 
Tracy, a „harmadik“ -at pedig Kent 
Taylor alakítja. Kent Taylor nálunk 
a „S zők e  V én u sz"  című filmben 
aratta egyik legnagyobb sikerét, 
liá rre e *  D ié ír ie *  naítflett, ^

A  MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n -  ’Á. f  -  V.,, h -  %

Sz — szombat, V -  vasarnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marsit-kSrfit 55. Tel.: 153-034. 
f6, f8. no. Sz. v .: í4-kor is. András. 
(Fáger.) 3. bét.
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sátdor-u. 6. 
T : 181-244. 10-tcH 21-ig folyt. Magyar-. 
Ufa- Luce-, Fox- és rajzos híradó. Har
cok Tobruk körül ás a görög szigeteken. 
Az olaszok Dalmáciában. Bábszínház. 
Amire nagy gondot fordítunk.
CASINO Eskü-út 1. Tel.: 383-102. n6. Í8. 
hlö. Sz. V.: 3-kor is. íg y  W  3o. 2-ik hét! 
CITY Vilmos osászár-út 36. T e ) .:1 11-149. 
h6. hí. htO. Sz. V.: Ii4-fcpr js. Cisco os 
a' lady. (Cesar Romcro.) Élelmcntes mind
halálig. (Stan és Pan.)
CORSO Vári-utca 9. Teleim-. 1S2-818. 
fő, f8, flO. Sz. V.: 14-feor is. Havasi
napsütés. l.Tolnay. iiíi j nay.)
DÉCSI Te í éi-kő rút 28. Tel.: 125-952,
fö. f8, Í10. .Sz. V .: ft-kor is. Havasi 
napsütés. (Tolnay. ltajnay.)
FÓRUM Kossuth i,a.ios-n. IS. T .: 1S9-543. 
n6. ÍS, htO. Sz. V.: 3-kor is. Két. szerel
mes óra. (CoriniHS Lüehaire.) 2-ik hét! 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9—24-ig folyt. Magyar-. Ufa-. Fox-, Luce-- 
és rajzos, híradó. Harcok Tobruk körül 
és a görög szigeteken. Az olaszok Dalmá
ciában. Bábszínház. Amire nagy gondot 
fordítunk. _  ,
OMNI A Kölcssy-utca S. 0 Te!. L0-I25, 
5. n*,’ flO. Hz. V.i 4, 6. *, 1«- Havasi 
napsütéB. (Tolnay, Rajnav.)
RADIUS NagvmrzS-utra 22. T»l.! 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Édes ellen
fél. (Szeleezlcy. llajmássy.)
HÓVAL APOLU) tfrzsébet-konit 45. T.: 
222 002. 5, 7, 9. Sz. V.: f4, fS. fS. CIO. 
András. (Páger, Szörényi.) 4-ik hét! 
SCAl.A . Teréz-k'irát 60. Tét.: U4-4Í1.
r.6. Í8. hlO. Sz. V .: 3-kor is. Beata és az 
ördög. (Szö'rénvi, Págor.) 3-lk hét! 
URÁNIA Rákrtezi-át 2) Tel.: 146-046.
5, n8 flO, Sz V : 3-kor is. A madarász. 
(Marté HareÚ, Moser, Litigen.) 2-ik hét!

Ütánjátszó mozik
BROADWAY Károlv-körút 3. T .; 422-722 
f4, f6. f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. Balkezes 
angyal.
C APITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
f4, . K, Í8. flO. V.: f2-kor i*. Vissza az

CORVIN Üllői-út 40. T .: 13S-9SS. Í4, f6, 
f8. Í10. V.: f2-kor is. Olaj város.
ELIT Szent Tstváf.-kSrút 16. Tel.: 114-502. 
4, 6, 8. 10. V .: 2-kor is. A kék madár.
2-ik - hét! .
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. f6, fS, l'IO. V.: f2-kor is. t)k(jváros.
V. d. e., 11:.Mi lesz veled Andy Heardy? 
KAMARA Dohány-U. 42. Tel.; 423-901. 
11, f2. 4. Í7, 9. Egy asszony három élete.
5-ik hét! A *; : '.-
LLOYD Hollán-utca 7/a.. Tel.: .111-994. 
C4. fG. 18, fitt. V.: f2-kör is. 9 agglegény. 
PALACK Erzsébet-körút 13. T.: 221-322. 
11, 2, f5, 7, flO. A  Manderl«y-ház asz 
ssóhya. „ .
PATRIA Népszinház-ntea 13. T.t 145-673. 
4, 6. 8, 10. V.: 2-kór is. Kék madár.
SAVÓT Üllői-Üt 4. Tel.: 140-040. f4, Í6. fS, 
fitt. V.: f2-kor is. Kék madár.
STMPI.ON Horthv Mikíós-út 62. T .: 86S— 
999. Í4, fő, f8. flO. V .: f2-kor is. Kék
STÚDIÓ Akácfa-utca A. T .: 225-276.- 11.
fi, fi, is, fS, Í10. Iréné. 2-ik hét! .

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbris-út 11. Tel.: S55.-374. 
n4. n6, n8 nlO. V .: 11-kor és n2-kor is.
Kívánsáshangversöny
BELVÁROST Iranyi-utca 21. T .: 384-563. 
4 6, 8 19. V.: 2, h3. 4, Ii5. .6. h7, 8. h9. 
lü. Kínéi miit 'harangok.
BÜDAI APOLLÓ Széna-tér. T .: 351—590. 
fr>' h7, 9. V.: £2, f4. f6, f«, flO. F.tuémult 
harengok. V. d- e. 11: Rin-tm-lin bosz- 
nzú.ia. Erdők haramiája.
ELDORADO Népszínház u. 31, T.: 133-171. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-k.nr- is. Papucshős. V. 
d. o. 11: A • prérh törvénye. Vadnyugati 
hecsület. „  _
HÓM ERŐS Hernuna-nt 7. Te!.: 196:178. 
hő, 7, nlO. V .: f2-tól. Szerelem cs vérpad. 
IPOLY Osáky-tuea 65. Telefon: 292-626. 
ft, (6, fi. flO. V.: f2-kor^ is. Szerelem <?s 
vérpad. V. d. e. 11: Varjú a torony
órán.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. fi, Í6, í^. fl9. V.: f2-kor is. Eh 
némáit harangok. V. d. e. 11: Botrány
a cirkuszban.
OLYMPJA Erzsébet-körút 26. T.: 423 188. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Eladó birtok.
OTTHON Beniczky utca 3 Tel.- 146-447. 
n4, 116, n8 nltt. V.: n2-kor is. Zanzibar. 
-V. d. e. 11: Fö-Windulás.
PHŰNTX Rákóczi-út 68. Tét.: 223-242. 
11. 1, 3, 5, nS, HO.. Szerelem és vérpad; 
RXALTO Rákóczi-út 7f>. Telefon: 224 4)3.
U. L i ,  i ,  uS, fl«. Eiaómuit áaransek.

A R á n tó  Ml*SORA
Péntek, május 23.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: ÉbresatŐ.
Torna. — 7: 1-lírek. Hanglemezek. Itt- 
Hírék. — 10:20: Védjük a gyermekeket! 
Váes Olga dr , előadása. _  10.45: A®
idégbeleigsógok. Irta; Hajós . Sándor dr-
— 12.10: A  rádió szalonzenekara. — KÖKben 12.40: Ti írek, 13.30: Fia ken Kaié
magyar nótákat én ólad, kíséri Xok1 
Horváth Gyula cigányziinekava. — U M : 
Hírek. — 15.20: Kertész Lajos éneket
zór.gorán kíséri Kain Kató. — 15.55: 
H<wesi Aladár hárf-ázík. —  16.15:- A 
vadvirág 0® Bükk-hegység. Póch.y Hor
váth RtóZiSó: előadása. — 16.45': Hiiék.
17: Hírek szlovák ée ruszin nyelven. 
,17.15: Tanéi,emezek. — 17.45: 55 franci* 
frank. Meloóco János dr -előadása. --- 
18.13: M.i a-_ rondol Adám Jenő „Skálá" 
tót a szimfóniáig’1 c. előadássorozatának 
IX . rqszc. — 19; .H lcók magyar, ném-p* 
cs,. román . nyelven. — 19,20: Sportközie- 
menyek. — 19.30: .Részletek a nomethlr-o' 
dfthni rádió műsorából. Paul .Liuck* 
Htját műveit vezényli. Hangfelvétel. :f  
M: Iía-c-gkcpek egy fű-gqTy tábor életet
hol. A  .közvetítési Érsekújvárod! vezai" 
Budinszky Sándor. ÜÖ.íft): OpcraltáZ1 
zenekar. Vezényol: Dohiuínyi Ernő. ."f 
21.40: .Hírek. — 22.10: Varga lm re ctid' 
kiél. kíséri Sárai Elemér cij^ioj-zcnckur*'
— - 28: Hírek,, pémel, niasz, angol f  
francia uyel.ycn. — Utána kit. 23. vi- 
Különk-ges hauírsácrsíóiók. Ha-ngletn®' 
Zek. — 24: Hírek.

Budapest II  (834 m ): 18.30: Gyorsíró' 
taiifölyftjit. Szláhev-_ Öé-zá eló'ndáisa.
19: Per (is Fali 1: ig-án yzöu-ek ;irn. .— - 
Hitek. •— 20.10: A z erdélyi Fehér meg?'” á közéjikorhan. Tczkovits Emma dr el?' 
adása. -A 20.35: -Szórakoztató zene. Haná' 
felvétel.

Kassa , (208.0 .mV;’ 11.05: Ólasz oivijí'
zácio Libj.abaií. Lí-efiak-ovsíiksr' Palnó ,FX%., 
acl-asa. — 11.25; Hanglcmez&k. *- l í i f  
Hírek magyar és szlovák nyelven. 
sor ifimer leíes. — 17.15; Danyi F o r d io ^ -  
gördoiíkazilr. zongorán kíséri M. Hcr'Vff. 
ka Mary. — 17.40: A  Felvidék 1-égi VfJ 
dcrai: A  sáfrány ások. Má.rkus Mife-'Hi 
otőadasa. jg. Bcclhcven: LcoH?**
(III.;, nyitány. Hanglemez. ,,


