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Magyar kitartást i magyar virtus m ellé!

Négymenetes érdekes 
dalmaskodott az olasz-magyar

az -Gábori pár dió- 
második napján

L E G Ú J A B B !

Harbig 
1 0 0 0  m - e n  

2 :2 1 .5 !!!
Berlini tudósítónk jelenti (telefo

non:
Szombaton délután Drezdában 

1000 méteren Rudolf Karúig 2:21.5 
tap-re javította Ladoumegue 2:23.G 
'Up-es világcsúcsát. Kaindl és Giesen 
Is a régi német csúcson (Harbig 
futotta múlt héten Berlinben 2:24-0 
•up-el) belül futott és 2:24 mp-et 
ért el.

Harbig multheti sikertelen kísér 
Jete után is fönntartottuk, hogy 
kedvezőbb körülmények között ala
posan túl kell szárnyalnia Ladou- 
ni<sgue világcsúcsát. Harbig akkor 
fúlerösen kezdett (53 mp-el), egé
ben lelassított a második körben és 
Piába hajrázott az utolsó 200-on. 
Pl őst bizonyára jobban osztotta be 
futását. Ez a 2:21.5 már a többi 
futóvilágcsúcs színvonalára emeli az 
1000 méterét is, mert a tízpróba- 
fűblázat 1103 pontja (ennyi az új 
1000-es csúcs értéke) 3:46.8-as 1500- 
hak és 1:48.6-os 800-nak felel meg. De 
biztosak vagyunk benne, hogy H ar- 

tud még ennél jobbat is! —  
psak úgy megjegyezzük, hogy a 
"ékében élő USA után a háborús 
Németország rukkolt ki 1941-ben az 
Nső atlétikai világcsúccsal.

Május 31-én, június 1-én és 
2-án

a IMII Csepelen rendezi 
akis-Duna kajakbajnokságot

Májas 31-én ii- n. 4 órakordtájakostábor- 
lyitás a WMTK királyerdői vlaitelepén Június 
l-é n  d.e. stilusbeimitatók és magyarázatok, 
íak műsoros tábortűz. Június 2 -ú n  d. e. 
‘ -kor kajakverseny az alabbi kurás szerint: 

V e r s e n y h a jó k b a n  » egy és kétazemé- 
S-esférfi eiéő-másodosztályú kezdők részére. 
léCTes kajakban 1000 m-es távon, egyesülő- 
* *  részére 4x 400 ra-ea egyes ka J átváltó.

T ú i-a k a ia k b a n  s egy és kétszemélyes 
fjíi 1000, ifjúsági és női C00 m-es Jtáron 

részére tízszemélyes índiúncsónakbau 
'7 } m-es, egyesületek részére 4x400 m-es 
“ 'tó, egyszemélyes svédkajakokbao* 

. ,® u m lk a ln k b » n  t egy éa kétszemélyes 
'“ H 1000, hiilgyverseny 800 m-es, valamint 
T^yes számok ‘kettes merev- és pumikajairj- 

600 m-es távon, kajak-akadályverseny 
és kettes merev- és gumikajakokban 

személyenként és számonként• ~ovoiui,| oaviaoijvu.^^. ~~ —
K T P e n g ő ,  csapatonként 5-— pengő.
Jaságíak részére 5 0  f i l l é r .

N®w«*ési határidő május 25.
WMTK, Csepel, Sportiroda. 

a/A, győztesek az éremdtjon felöl tisztelet- 
ny6rnek. Minden résztvevő kajakra 

élhető emlókveretet kap.

M verseny megtekintése 
d l j t a  t a n i

m a i  f o r d u l ó  n a g y  k é r d é s e i :

1. Hogyan kerül ki a Ferencváros 
a tokod! oroszlánbarlangból?

2. Megerősíti-e m á s o d i k  helyét] 
az Újpest, avagy még jobban 
megközelítik a feltörő fiatalok 
a WMFC, DiMÁVAG, Szolnok és 
Szeged?

3. Mit csinálnak a kieső jelöltek?
Áll a harc az NB ll-ben és az NB lil-ban!

A  bajnokság kérdése mar eldölt- 
nek tekinthető, hiszen a. F erenc
várost már valóban csak akkor  
hozhatják, be ellenfelei, ha a Fra
dit —  m int mondani szokás — 
„elviszi a razzia?'. Sőt —  m ég ak
kor sérti! Ennek ellenére is egy  
sereg  érdekes és fontos, .kérdésre 
kell felelnie a mai fordulónak. A z  
eg y ik : a Ferencvárosnak nehéz, 
vagy könnyű dolga lesz-e Tokodon  
és nehezen, vagy simán hozza-e cl 
a. pontokat a tokodi 'oroszlánbar
langból. N e felejtsük  el, hogy a 
Ferencvárost a rangja kötelezi, a 
Tokod viszont élet-halálharcot fo ly 
tat a kiesés ellen! B iztosra vehető, 
hogy a „tokod i oroszlánbarlang
ban" nagy küzdelem lesz. A z Új
pestnek m eg kell védenie a máso
dik helyet a feltörő „fiatal", de 
becsvágyó csapatokkal szem ben, 
akik arra lesnek, hogy a „m eg 
gyengült oroszlán" helyére beugor- 

.hassanak. A  csapatok zöm e pedig 
m ég a kiesés ellen folyta t ádáz 
küzdelmet. A  kiesés körül érdekelt 
m ég a S a lB T C a  BSzKRT, a K is
pest, a Tokod, a Gamma, a T örek
vés  és a Haladás. Bizonyos, hogy  
valamennyi erősen igyekszik  el 
kerülni a szom orú sorsot. A  mai 
forduló föm otivum a tehát: a m á
sodik hely m egszerzése és a ki
esés elkerülése!

N agy harcok várhatók az NB  
II-ben  és az NB lil-b a n  is.

A z  N B  I.  á l l á s a
1. Ferencváros
2. Újpest
3. WMFC
4. DiMAVAG
5. Szolnok
6. Szeged
7. Elektromos
8. SalBTC
9. BSzKRT

10. Kispest
11. Tokod
12. Gamma
13. Törekvés
14. Haladás

22 19 2 
22 13 2 
22 9 8
22 11 4 
22 10 
22 10 
22 11
22
22
22
22
22
22
22

1 93 
7 64 
5 51
7 55
8 44
8 42

10 41
9 40

11 40 
11 42 
11 33
13 41
14 38 
13 30

:36 40 
:50 28 
:40 26 
:48 26 
:40 24 
:41 24 
:35 23 
:50 20 
:47 19 
:51 18 
48 18 

:50 16 
:63 13 
:55 13

Újpest—Haladás
őszi eredmény: 4:0 az Újpest javara
A Haladást már csak a csoda ment 

heti meg, ilyen csoda volna például, na 
ma megverné az 'Újpestet, ámbár meg 
ez is körülbelül kevé3 volna az üdvös
séghez. Az Újpest nem a régi, hiszen ha 
a lilák összeállítására egy röpke pillan
tást vetünk, akkor még most is dörzsöl 
jük a szemünket, de még ebben az ú j
pesti csapatban is sokkal több érték van, 
mint a Haladásban, és — hhprak valami 
egészen rendkívüli helyzet nem au eJ° 
akkor az Újpestnek biztosan, sor ■ simán 
kell nyernie.

Jóslatunk: 4:1 az Újpest javára.
Gamma—Törekvés

Őszi eredmény: 1:0 a Törekvés javára.
Két kieső jelölt hatalmas küzdelmének 

leérkezik ez a mérkőzés. A  táblázat 
szerint a Gamma — esetleg — még ^el
kerülheti a kiesést, a Törekvés azonban

fUgha. E* ajwnbew, nem jelenti azt.

hogy a. „Töri** nem. fog: beleszállni ebbe 
a mérkőzésbe, már csak azért is, hogy 
igazolja a. • ,,létjogosultságát’* az í'íB 
I-ben, Az esély inkább a Gamma olda- 
án van: a saját pályáján játszik, a

csapat mült vasárnap sem játszott 
rosszul, annak ellenére,, hogy- kikapott 
Diósgyőrött. Múlt vasárnap á Törekvés 
sem játszott rosszul egy félíiőn át, 
d e h á t— égy. yiérközés két. JjHidőbcíj áU.
A saját pályán kívül ínás előnyt nem 
igei. lehet felhozni a Gamma mellett s 
így mindenféle eredmény. lehetséges, a. 
valószínű eredmény azonban a Gamma 
egygójos győzelme. ; ,

Jóslatunk- 3:3 a Gamma javára.

Elektrom os—D1MÁV AG
őszi eredmény: 3:0 az Elektromos javára.

Az őszi idény egyik nagy meglepetése 
volt az Elektromos nagy győzelme a 
DiMAVAG fölött, hiszel.' akkoriban a 
diósgyőri csapat jő  formában volt. Most 
az a helyzet,'hogy-sem  a DiMÁVAG, sem 
az Elektromos nincs a legjobb formájá
ban Az Elektromos kikapott Salgótar
jánban a DiMAVAG győzött ugyan a 
Gamma ellen, de az első félidőben inkább 
a Gammának áJlt a mérkőzés. Semleges 
pályán talán inkább a DiMAVAG-nak 
adnánk esélyt a mai mérkőzésen, mivel 
azonban a Latorca-utcában játszik a két 
csapat egyenlő esélyt kell adnunk mind
két. csapatnak. Mindkettő győzhet is. £ 
valószínű eredmény azonban u döntet
len.

Jóslatunk: 3:3.
Kispest—BSaKRT

őszi eredmény: 5:1 a BSzKRT javára.
Mindkét csapatnak sokat ^.jelentei/e a 

két pont, hiszen a BSzKRT-nak 19 a 
Kispestnek 18 pontja van pillanatnyilag. 
Ha a BSzKRT győzne, akkor 21 pont bír. 
tokában már körülbelül. nyugodtan 
érezhetné magát' a kiesés felől, ha - a 
Kispest győz, akkor komolyabb a 
reménye a kiesés elkerülésére. Talán 
ezen a mérkőzésen lösz ma a legádázabb 
harc. A két csapat közül mintha a 
BSzKRT volna most jobb e g y . árnyalat
tal. Ez a különbség azonban a.igha lesz 
elegendő a Kispest legyőzésére Kis
pesten. A  Kispestet —- mindentől el
tekintve -— a Visszavágás vagya Js tütr 
hiszen ősszel igen súlyos vere53 frí* 
szenvedett a BSzKRT-tól.

Jóslatunk: 2:1 a Kispest javára.
Tokod—Ferencváros

őszi eredmény: 4:1 a Ferencváros javára
Ha ma &z őszi Tokod játszhatna a 

Ferencváros ellen, vagy a*tár a tavasz 
eleji, akkor —  táján — mondhatnék nzt 
hogy meglepetéssel is számolni lehet 
ezen a mérkőzésen. Á mai a
mai Ferencváros között azonban, olyan 
nagy különbség van* az erőviszonyok 
tekintetében, hogy erre a meglepetésre 
csak igen-igen kicsi a lehetőség Józan 
mérlegelés szerint könnyedén és fölénye
sen’ kell győznie a Ferencvárosnak a
,,tokodi oroszlánbarlangban is amely
ből — mint az utóbbi időben látni lehe 
tett — kipusztult az oroszlán és csak a 
barlang maradt meg. Ehetne
valami meglepetés, ha a Tokod nagyon 
lelkesen, a Ferencváros pedig nem
komolyan küzdené. , .

Jóslatunk: 4:1 a Ferencváros javara,

Szegéit—W M FC  ,
őszi eredmény: 3:3.

jt szeged is 
helyre tör, a 'kettő közül pillanatnyilag 
a WMFC az esélyesebb erre az előkelő 
helyre de ha ma a Szeged győz, 
akkor már változik a he'vzet. Mindkét 
csapat számára tehát komo.y a tét. Ha 
a második helyet, netán nem is tudják 
elvenni az Újpesttől, az sem közömbös, 
hogy a harmadik helyen melyik csapat

U  végeredméBJ'ben, Műit vasárnap

mindkét csapat, győzött, a .WMFC vala
mivel biztosabban. Ez a körülmény a 
csepeli csapat mellett szólna, ha a mér
kőzés nem Szegeden volna.. Nem hisszükugyanis, hogy a Tiszapartról újabb I Smith Billy, aki néhány jó eredtné- 
pontok'birtokában térjen vissza a WMFC nyével már feltűnést keltett, a 440 
— vnéET ha netán jobb is egy árnyalat- I y (- gyorsúszásban Új világ -

WMFC is a második

L E G Ú J A B B !
Tüneménye* mellúszó
eredmény Moszkvában!

200 m: 2:29.8 m pü!
Moszkva, május 24.

A m oszkvai úszóegyesület verse
nyének utolsó napjátí Bojtschenko  
Sem jon a 200 m mellúszást egészen  
csodálatos eredm énnyel, 2:29.8 m p-es 
idővel n yerte!!! A  400 m -es mell
úszásban M esclikov, a második leg 
jobb szovjetorosz mellúszó 5:38 A 
m p-es nagyszerű idővel győzött. A  
200 m gyorsúszást Uschakov 2:10.3 
m p-es idővel nyerte.

Preslit.
(Mindhárom eredmény egészen 

kivételes teljesítményt jelent, de 
Bojtschenko  ideje egyenesen hihe
tetlen. A  Nemzetközi úszószövetség 
csúcslistáján a 200 m mellúszásban 
Kasley  USA 2:37.2 mp-es eredmény
nyel tartja a világcsúcsot.)

[ u j  v i l á g c s ú c s  H a w a i b a n

4 4 0  y a r d :  
4 :3 8 .5  m p ü

Honoluluból jelentik: A 16 éves

még ha netán jobb is egy árnyalat
tal. mint ellenfele.

Jóslatunk: 1:0 a Szeged javára.

fi Szolnok—SalBTC!
őszi eredmény: 8 :2 a SalBTC javára.
Annak ellenére, hogy múlt vasárnap

csúcsot úszott. Ideje: 4:38.5 mp. A 
régi csúcseredmény (4:40.8) Mcdica, 
az amerikai olimpiai bajnok nevé
hez fűződik, Médica még 1934 
augusztus 30-án úszta remek ered- 

SaÍBTC legyőzte az Elektromost, még | rriényét. Smith r egyébként " :a 800 
mindig a Szolnokot keli' a■ w ^  'jsapát- ,n g £yorsúszásban új ámefikai' nak tartanunk és pedig nemcsak a- baj-I ,.t.ókl táblázat alapjárt, hanem akkor is, I csúcsot úszott 10.03 mp-es idővel, 
ha a két csapat j itékosgárdáját a riiér- | Ezen a távon a világcsúcsot a ja- 
legre' tesszük. -.A. Szolnok több klasszis- I, - M akmo' 9:55.8 mp-cel tartja, játékossal rendelkezik, mint el.enfele s | ^ , . r  . . . . . . . .
ha nem Szolnokon volna a mérkőzés, még r -------- 1------------------- ---------------- -
akkor is a Szolnokban kellent látnunk a 
mai mérkőzés esélyesét. Ha a SalBTC a 
kiesés ellen ,küzd. a Szulnok a második 
helyért harcol. Szó sem lehet tehát arról, 
hogy * ne küzdjön teljes erőből mindkét 
csapat. Ha pedig így iesz, akkor csak a 
jobb és a saját pályáján játszó Szolnok 
győzhet. '

Jóslatunk; 3:0 a Szolnok javára.

Az NU  II.
kiemelkedő mérkőzései ma délután:

- Szűcs, Kónya (Bo- 
Zörgő, Kardos, Kiss

Bánkuti (Kónya) 
ják). Garams7X,gi - 
II, Déri. Dobay.

Kispest—BSzKRT 
Kispest, fél 6. Vezeti: Nagy L. 

Kispest: Vócsei — M-onostori, Rátkaí 
— Füzesi, Szabó II, Hidasi — Kincses. 
NcmiSs,' Olajliár II, Béke, Titkos-. > 

BSzKRT: Solymosi — Tótlü Biro —
h.L.uvmv-uv __________ ___ ________  Túli, Balogh. Kovács II  (Sződi) ~  Mc-
Egyetértés—Vasas, Postás—Szegedi VSE, I özáros. Benő, Gráf. Forgács, Szabó III. 
MA VÁG—BVSC, Pereces—ózdi MOVE. |

1 < Szeged—WMFCJóslataink:
Duna-csoport:

Szombathelyi FC— Zugló 1:2.
BLK—Soproni FAC 3:2.
Soproni VSE—Pécsi DVAC 2:1.
Egyetértés—^Vasas 2:1.
Pénzügy—-SzEAC 1 :0.
Postás—Szegedi VSE 1:2;

Tisza-esoport:
T. Előre—Rusj 1:2.
MÁVAG—BVSC 3:1., . ^
SalgSE—Miskolci VSC <2:1.
Eampart—-Rákóczi 3:2.
Kassai AC—Ganz 1 :3.
Pereces—ózdi MOVE 4:3.. . .; • • . ..........  -

R é s z le t e s  m ű s o r

NB I. osztály
Ujp«si—Haladás I SiFC—Zugló DSE, Szombathely, fél 6.

Mcgyeri-út, fél 6. Vezeti: Moldoványl. 1 Sĉ l k —Soproni FAC, Váci-út, fél 
Újpest: Sziklai — Balogh I, Fekete I I I  Dobron-ay.
- Ad..im. Nagymarosi, Kármán — Vidor, I SVSE—Pécsi DVAC, Sopron, fél 

Vincié, Szusza, ZscngeLlér. Tóth I I I . I Feriinger.
Haladás: Körmendi — ICrasznal. K ovács I Egyetértés—Vasas, Győr, 5. Palkó 

I I I  — Pillér, Kalocsai, Lipovetz — I Pénzügy—SzEAC, Pasaléti-út. negyed 3, 
Szabó. Gazdag, Mórócz, Héjjá, Koroknál. I Névai.

Postás—Szegedi VSE, Lóverseny-tér, 
Tokod—Ferencváros | fél 6. Égner.

Tokod, negyed í .  Vezeti: Tihaméry..
Tokod: Bálák (Magyar) — Kecskés,

Aradi — Sárdi II, Mészáros, Varga —
Pozsonyi, Hevesi, Garínmvölgyi, Dombai, .
Tóth. I MÁVAG—B. Vasutas, Kőbánypi-ut, fél 6

Ferencváros: Csikós — Szoyka dr, Tát-1 Szigeti, 
rai — Sárosi III, Polgár, Lázár — Ka-

Szeged, fél «. Vezeti: Lantos.
Szeged: Tóth — Szabó, Baffai — La

dányi, Baróti Bertók — Bognár,
| Kisuczky, Kalmár, Mester, Nagy.

WMFC: Szabó — Korányi, Szalái _ — 
Kapta, .Gém. Dudás. — Bükk, Marosvári,' 
Szabadkái, Tihanyi II, Pintér.

Szol nők—SalBTC 
Szolnok, fél 6. Vezeti: Palásti.

Szolnok: Horváth — Csabai, Kispéler
- Sehn-eczi. Szűcs. Fazekas — Szántó, 

Kdlláth, LaboTCz, Nagy. Korom.
SalBTC: .Géezy — Budai, Tiniár. — Kiss. 

Marosi, Mátrai — Wahlkamp, Csuberda, 
Jénöíi, Patrik, Borsányi.

NB II. osztály
Dana-csoport

Tisza-esoport
MOVE T. Előre—.Rusj, Tatai-út. fél 6. 

Dankó.

locsay dr, .Sárosi dl-, Fin-U, Kiszely, | 
Gyatvai.

, Elektromos,—DiMÁVAG
Lágymányos, fél 4. Vezeti: Kőhalmi. 
Elektromos: Bakon — Pákozdi, Gnódy I 

— Pá7,ijióndy, Gajdos, Palinkias_— Ro- 
zsálj, Tőrós, Szendrödi, ,G. Tóth, Buzussy.

DiMAVAG: Gáspár — vitéz Bohus,
F o l f ö ld iK a lo c s a i ,  Soós, Barta —  Fü- | 
zér, Bcrecz, Fazekas. Barna, Magyar.

Gamma—Törekvés 
Lágymányos, fél 6. Vezeti: Harangozó. I 

Gamma: Havas — Nádas, Szobe-ni — 
Magda, Tóth, Kovács — Adám, Sütő, | 
Turay II, Toldi, Háray.

Törekvés; Kap.osi (Kiss I) — Lőrinczy, J

T
Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös feltételek 
m ellett készít

■agy Kálmán
m ,  K o s s u t h  C .-U . m
(Saját ház) T el.: 1-M 6S9  
A l a p i t t a t o t t !  1 8 9 9 .
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F&rertev,—Erdély, vál*8 vég«0 0®0o§o.o. 

Fereucv.—Erdély vál„ I. fél,, e<.®.So®.. 

Kispest—Szolnok (M. Kupa) ®®ooS«... 

SalBTC—Törekvés (M. Kupa) «,e<,oia.., 

Ujpsefc—Tokod (Bajn.)» v. ®®0oS.®..

Újpest—Tokod Ie félidő

Hódravhelyi TVE—Testvériség

R om ánia—Németorszái^ 0. •. s. • • •
Pótverseny; A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradás a esetén keni-
■számításba, egyébként csak holt ver 

seavt dönt ed.
Szabadka váL—DiMÁV A.G

Pécsi VSK—-M agyar Pamut

Kecskeméti AC—Szeged II

Rákoskeresztúr—N SO

Névs «•••••«•»,

| Lakhelyt •««»,
Otea: ........................................... .........
A beküldő aláveti magát a feltételek 
aek. Minden szel vényhez ép és fór 
malomban êvő használatlan 10 fillérei 
Delyeaet kell mellékein!. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

SalgSE—Miskolci VSC# Salgótarján,
fél 6. Tóth K.

Lampart—Rákóczi, Erzsébet-utca. fél 6. 
Nónaí,

‘Kassai AC—Ganz, Kassa, fél 6. Székely. 
Pereces—0*d, Pereces, fél 6. Mágori.

KB III. osz'ály
Keleti csoport

HTVE—Szolnok II, Hódmezővásárhely 
fél 6. Liliom. Szeged II—WMTK. Szeged,
3. Berta. Cegléd—Szentes, Cegléd, fél 6. 
Bujákig

Déli csoport
NSC—Pécsi VSK, Szörnyí-út, 4. Rudas 

Rákoskeresztúr—GSE, Rákoskeresztúr, 146 
Mátravölgyi. KTK.—Törekvés II, GyömrŐi- 
út, fél 6. Ifj. Magyar. Nagymányok— 
Kaposvár. .Nagymányok fél 6. Szlanyinka. 
Baja—Kiskunhalas, Ba~a, fél 6. Koltai. 
M. Pamut—BRSC. Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél 6. Siklós.

Nyugati csoport
Tatabánya—Dorog, Tatabánya, 5 óra. 

Rengeí. Álba Régia—Budakalász, Székes- 
fehérvár, fél 6. Horváth. Hungária— 
Komárom, Kén-utca, fél 6. Ligeti. Cs. 
MOVE—Csili aghegy. Csépel, ?éf 6. Gárdo 
nyi. DTE—Érsekújvár, Megyeri-út. fél 4. 
Korbuly, Szeutlőrinci AG—Pápa! PSC, 
Kéglevich-utca. fél 6. Mikolovits.

Kárpát-alcsoport
Munkács—Ny TVE, Munkács, fél 6. 

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

Mátra-alcsoport
Hálókocsi—DiMÁVAG II, Hendessy-

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

Budapesti kerület
I. osztály

Északi csoport: M. Turul—RÁC. Nép
sziget, fél 4. Várszegi. Elektromos— 
SASC, Sashalom, fél 6. Míhályfi. PSC— 
BTK. Pestújhely, fél 6. Mágori. UMSE— 
MÁV Előre, Ssent László- cér, fél 6. Mar
jai. MFTR—Főv. TKör, Népsziget, fél 6. 
Újvári.

Keleti csoport: SzNSE—BSzKRT, Állami
telep, fél 6. Márkus dr. KAC—WSC, Kis
pest, fél 4. Rozsnyói.

Déli csoport: BEAC—-BMTE, Lágy
mányos, fél 2. Virág. FSE—Gázgyár, 
Soroksári-űt, fél 6. Pusztai. M, Posztó— 
FSC, Csepel, fél 4. Hires- Tipográfia— 
ETG mor-utca. fél 6. Reá. UFC—P. 
Juh wtiuincum, fél 6. Szalay.

' M e g h í v ó
Ferencvárosi Torna Club

f. évi június hó 4 - é n ,  szerdán d. a. 7  
órakor IX., Üllői-ót 129, szám alatti 
fllabházábau tartandó

I l l i k  évi rendes közgyűlésére
tá rg y soroza t: 1. „Hiszekegy.’* 2. 

Blnöki megnyitó, 3. Választmány jelen
tése az 1940. évi sportmű ködésról. 4. A 
főpénztáros jelentése. 5. A lelépő tiszti
karai k a felmentvény megadása. '6. Az 
1941. évi költségvetési előirányzat meg
állapítása. 7. Az 1941. évre az alapító-, 
rendes- és pártoló tagsági dliak összegé
nek megáll tpitása 8. Elnökség és tiszti
kar. valamint a választmányi rendes- és 
póttagok megválasztása. 9. Indítványok 
feletti határozathozatal. Budapest, 1941 
évi május hó 24-én. Mailinger Béla 
a k . ü.v. elnök. Serényi Sándor a  k., 
főtitkár.

A közgyűlésen csak olyan indítványok 
tárgyalhat ók, amelyek a közgyűlést meg
előzőleg 8 nappal, 5 tag által aláírva, a 
választmányhoz címezve, a főtitkárnak 
benyujtatnak. -.

Megjegyzés:  Amennyiben a fenti 
határnapra összehívott közgyűlés hatá
rozatképtelen lenne, úgy az azt követő 
közgyűlés, tekintet nélkül a határozat
képes-égte, f, évi Június hó 14-én, 
szombaton este 7 órakor a fent 
hirdetett helyen tartatik meg.

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

Béke-utca, fél 6. Pető. WoSC—M Pamut, 
Attila-utca. fél 6. Skultéty. Juta—UTSE, 
Táy-utca. fél 6. Boross. TLK—PMTK, 
Béke-utca, fél 6 Ughy. ZAC—TTVASC, öv
utca, fél 4. Takács. VÁC—B, Magyarság, 
Hajdu-utca, fél 1. Verebes.

Keleti csoport: Postás—RTK. Lóver
seny-tér, fél 4. Segedi. Fér. Vasutas— 
Spárta, Gyáli űt. fél 6, Páldl BTC—Test
vériség, Fehér-út, 3. Volóczki. Kistext— 
KMTE, üllői-út, fél 5. Pozsonyi. Kalapos— 
PeMTK. Sirnor-utca. fél 4. Turóczi. 
K. Törekvés—Függetlenség', Wekerletelép. 
fél 4. Verbényi.

Déli csoport; PATE—BSC, Tatai-űt, 
fél 4. Korponay. KAOE—Nagytétény, 
Soroksári-út. fél 4. Rozgonyi. BIK— 
Gamma, Budafok. • fél 5. Molnár István. 
Sz. Juventus—33FC, Nagyszombat-utca, 
fél 2. Réti EoSC—Cs. MOVE. Albertfalva. 
3. Ruttkai.

III. osztály
Északi csoport: Fodrász—31. Textil

Aquincum, fél 2. Sárosi. BAC—RE8C,

Aquincum, fél 4. Szabó Á. Vízművek— 
JIKSE, Váci-űt, fél 6 Turcsányi.

Keleti csoport; Hálókocsi—ZSE, Ren- 
déssy-telep. fél 4. Varga. BLK—NSC, 
Váci út, fél 4. Kácsor. Hungária—B. 
Vasutas, Kén-utca, fél 4. Vas. BRSC—- 
Vasas, Rákosfalva, fél 10. Szenei. SzAC— 
III. key TVE, Keglevich-utca. fél 2. 
Semsei.

Déli csoport: OSOS—Vámmentes. Vám
mentes. 5. Varga. NJT©—BHFC, Zágrábi
ul, 5. Szép. HEAG—Szemere, Gyáli-út,
fél 4. Soós.,

TARTALÉKBAJNOKSÁG 
I. osztály

Északi csoport: VI. kér SC—TJTE, Béke
utca. fél 4. Tölgyesi. WoSC—BTK, Attila- 
utca, fél 4. Pongrácz. Juta—Főv. TKör, 
Fáy-utca. fél 4. Soproni.

Keleti csoport: KSC—KMTE, Gergely*
utca fél 10. Borszéki Kistext—'WSC, 
Üliői-út, fél 3. K. Nagy. MA VÁG—SzFC, 
Kőbányai út, 10. Zalatkay.

Déli csoport: BEAC—BMTE. Lágy
mányos, 10. Németh. GSE—Gázgyár,

Budafoki-út. 3. Roy. M. Posztó—FSE, 
Csepel, fél 2. Lévay. DTE—33FC, Vörös- 
vári-űt, fél 2. Rosta. UFC—Cs4 MOVE, 
Aqincum, fél 10,Fogas.

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

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

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

Déli csoport: EoSC—FSE, Albertfalva. 
5. Paila. Szondy—HEAC. Gyáli-út, három
negyed 2. Somlai. NJTC—Gamma. 
Zágrábi-űt, 1. Pósa. Tipográfia—ETC 
Simor-utca, háromnegyed 2. Mocsári. 
BAC—P. Juta, Szentendrei-űt, fél 2. 
Kőhegyi.

III. osztály
Déli csoport: KTC—-Spárta, Ceglédi-űt. 

8. Major. OSOS—Vámmentes. Vámmentes.
3. Nagy Z Függetlenség—Siketek, 
Ceglédi-üt. 10. Vasvári.

Vasárnap, 1941 május 25j

B e s z é l  a h é t  h ő s e ,

Soós György, a
kiugrott fiatal k ö zé p fed eze te , aki 
Toldival szemben bizonyította be, 
hogy a legjobb magyar kullancsok 
közé tartozék már

Diósgyőr, május 23.
—  Soós G yurka beérkezett!...
Ezt állapította meg mindenki, aki

kint volt vasárnap a DiMÁVAG— 
Gamma mérkőzésen. A  fiatal közép
fedezet olyan játékkal lepte meg a 
diósgyőrieket, no meg a Gammát is, 
hogy ezzel a já tékkal a legjobb ma
gyar közép fed ezetek  közé em elke
dett. Pedig nem volt könnyű dolga. 
A  budai piros-fehérek úgy küzdöttek, 
mintha az életük függött volna ettől 
a mérkőzéstől és Soósnak , ebből az 
oroszlánok módjára küzdő’ együttes
ből is Toldi volt az ellenfele, az a 
játékos, aki a legtöbb szívvel harcolt 
és a legjobban játszott a budaiak 
közül.

A  magas labdákat rendre elfejelte 
Toldi elől, de a lapos labdáknál is 
szinte mindig hiba nélkül lépett 
közbe. És Toldi őrzésén felül arra is 
jutott ideje, hogy szükség esetén 
máshol segítsen. A  Toldi— Ádám- 
csere sem zavarta meg. És ami a 
legmeglepőbb volt, végig bírta az 
idegőrlő küzdelmet és egy pillanatra 
sem zavarodott meg a Gamma nagy 
nyomásának közepette.

A  keddi edzésen beszélgettünk a 
fiatal kullanccsal. Először „múltjá
ról" szólott.

—  M ost m últam  húsz éves. F u t

ballozni negyedikes gim nazista ko
romban kezdtem , term észetesen  osz
tályom  csapatában, Hatodikos vol
tam, am ikor már K ISO K -válogatott
lettem . E ttől kezdve több egyesü 
letbe hívtak, de iskolám nem  adott 
ki 5 így  mindaddig, míg le nem  tet
tem  az érettségit, egyesü letbe nem  
léphettem . A z  érettség i vizsga után 
azonban rögtön a D iM AVAG -hoz  
igazoltattam  magam.

—  Milyen poszton kezdett el ját
szani? — kérdezzük.

—  Csak két helyen szerepeltem . 
V agy közép fedezet voltam, vagy kö 
zépcsatár. Iskolám  csapatában m ajd
nem mindig középcsatárt játszottam . 
Én voltam  a legerősebb, tőlem  vár
ták, hogy gölt lőjjek. A D iM AVAG - 
hoz is mint középcsatár kerültem . 
De „nem  váltottam  be a hozzám  fű 
zött rem én yek et", legalábbis ez t hal
lottam  s így  kimaradtam az első  
csapatból.

O sap kay K á ró l  .m esíor k ü ld ött
hátra, középfedezetnek. M östaní si- 
kerém et neki köszönhetem . Általában  
igen sokat tanultam a D iM Á VA G - 
ban. M agam is rájöttem , hogy a  kö
zép fedezet szerepe szám omra kön y- 
nyebb. Itt legtöbbször szem be kapom  
a labdát, nem kell vele  fordulnom. 
Csapkay „K ari bácsi" jó l látta, h ogy

a  fordulásommal baj van s ezért be
szélt rá, hogy próbáljam m eg a já ■ 
ték o t a közép fedezet helyén. Mindig 
azt mondotta, hogy olyan az alakom, 
hogy szinte rámszabták a kullancs
szerepet,

(Soós valóban ideális kullancs
alak. 182 cm magas, vállas, jól meg
termett fiú.)

—  Hallottunk olyasmit, hogy a 
futball mellett más sporttal is szí
vesen foglalkozna?

—  Van benne valami. Úszni és 
vízilabdázni nagyon szeretek . Iskolás 
koromban az M VSO-ben úsztam és 
országos vasutasbajnokságot is nyer
tem  100 m -es gyorsúszásban. A z  
időm 1:08.2 volt, majd itt, M iskolcon  
úsztam uszoda-csúcsot 100 yardon, 
58.2-t. A z  MVSO-ben vízilabdáztam  
is és résztvettem  eg y  teljes bajnoki 
idényben a  B ) osztály bajnokságá
ban. Ezenfelül atlétizáltam  is. Úgy 
vám m ost is, hogy a  DiM ÁVAG-ban  
úszni és vízilabdázni is fogok . Ter
m észetesen  csak a labdarugóidény 
végeztével.

—  M indenesetre igazán csak a fu t
ball érdekel, különösen m ost, hogy  
m egy is eg y  kicsit a já ték . Más 
sportágakhoz csak ki-kirándulok.

Kronpaszky Ernő.

Hanreiter 
és Halmemann nélkül. . .
A németek nagyon szűk keretet 
állítottak össze a románok ellen

3 'etuujíí edzés.

A német válogatott június elsején 
Bukarestben játszik a román válo
gatottal. A  németek a kővetkező 
játékosokat viszik el Romániába: 

Koldt (Schalke 04), D eyhle  (Ki- 
cker Stuttgart) —  Janes (Fortuna- 
Düsseldorf), Billmann (I. FC Nürn
bergi, Im m ig  (Kickers Stuttgart) 
—  Kúp fé r  (Schweinfurt), Rhode 
(Eimsbüttel), K itzinger  (Schwein
furt). A  fedezetsorban nincs tarta
lék!) —  L ehn er  (Blau-Weiss Ber
lin), W altér  (Kaiserslautem), Binder 
(Rapid), Schön  (Drezdai SC), K o- 
bierski (Polizei-Birlin), Sing {Ki
ckers Stuttgart). — Im m ig, Deyhle 
és Sing nyilvánva’őan tartalék.

ERDÉLY IFJÚSÁGI VÁLOGATOTTJA,
amely pümköfidibor az ifjúsági napon 
Budapesten szerepel, a következő össze
állításban fo-g játszani: T íth  MAC — 
Hazai (K. Húsos), Szilágyi (N. Elektro
mos) — Martin NSE, Rcnee NAC, Csá
kány KAC — Fuszsk. Zilahi NAC. For
mának, Veres, Lázár NSE. Tartalék; Ba
ranyai Ot. Bástya). Kovács KAC. Eég- 
ner KAC, Oroszi , (K„ Bástya).
BERZIBE M AR SZÁMIT A JÖVÖ HETEN 

AZ ÚJPEST
Berzi, az újpestiek csatára kigyógyult 

súlyos lábsérüléséből. Szerdán már elég 
biztatóan mozgott és ma délután már 
komoly mérkőzést Játszik az UTB 
csapatában. A  lilák vezetősége reméli, 
hogy Berzi „próbajátéka’’  sikerülni fog. 
Ez esetben a jövő vasárnap már szere
pet kaphat a  fiatal csatár az Újpest 
csapatában is.

KORÁNYI LESZ A JOBBHATVÉD
Szegeden a WMFC csapatában. Káliéi 
Iába nem jött rendbe, nem vállalhatta 
a játékot. Tartaléknak Harargozó utazik 
a csepeli csapattal Szegedre.

_ — ma—  raraww*

Soproni összeállítások; A SFAC így 
áll fal a BLK ellen: Balogh — Salamon 
ÓI. Soproni I  — Breuter. Murányi. Jam- 
brits — Soproni II, Németh. Salamon I. 
Baldanf, Kővári. — Az SVSE csapata 
a DVAC ellen: Kováes — Kőműves, 
Konrád — Salamon n i .  Budai, Vermes 
— Fekete, Boros, Tóth. Salamon IV, 
Horváth.

Szebenyi SzAC a  BAC-ot választotta, új
agyecöietéÚL

Ilyenkor, a z idény végén  már 
könnyíteni kell az edzésen. _

Legokosabb az edzéseket m ezítláb  
végezni, úszónadrágban. A  neh éz  
cipő 'lábtáji fáradtságot okos és alá
ássa a já tékos m unkaképességét.

Legokosabb az edzést eg y  könnyű  
bem elegítő napozással kezdeni, 
ezután azonban a legokosabb pihe
nőt elrendelni.

H ogy labdával is foglalkozzanak  
a fiuk, leghelyesebb, ha mindenki 
ü gy fekszik , hogy eg y  labdára hajt 
sa a fe jét. íg y  legalább m egbarát
koznak a labdával.

N agyon  jó  ilyenkor a gyógylábda  
is. A rra is rá lehet hajtani a fe je t .

Nem  árt eg y  kis kétkapus já ték  
sem , kétszer 5 perces időszakban. 
Ha azonban a csapat fáradt, akkor  
ezt a kétkapus já tékot m eg lehet 
rövidíteni 10 perccel.

A k i persze fáradtnak érzi magát, 
az hagyja ki az edzést.

A m iket felsoroltam , persze nem  
szabad túlzásba vinni, m ért ilyen kor  
már árt a túlságosan sok  munka.

B . M .

A  Szombathelyi FC csapata a Zugló 
ellen: Wittreioh — Farkas. Tóth — 
Schütz, Liscsei, Pánczé! — Horváth I. 
Németh, Deák, Tisza, Gróf.

Változás az ifjúsági cs kolyökbajnok- 
ság mai jálÉkvezetőküld'é3eb»n. Ifjúsági 
bajnokság. I. osztály. Eszjki csoport. 
C T E -B T K  elmarad. -  Déh cs. KFC— 
PeMTK elmarad. — II . Északi os. U RAK  
—UTE II elmarad. — Keleti os, KSSE—
WSC. Gyömröl-út, fél 4. Bernjén. — Ki=- 
tev—MAVAG II, Kispest. Üllői-út. IX. 
Szurdoki. — Kölyökhajnokság. I. csoport. 
GSE—MAFC. Budaíoki-út, 1. BSilök. -
UFC— 33”  FC, Szentendrei-út,. fél 1. Tó
vári. — VIL csoport. M, Torul TE—Víz
müvek, Népsziget, 13. Fekete J. — V III. 
csoport. URAK—Pamutipar. U R A K -p„ 
fél 4. Hortobágyi. — el
marad. — Compaktor—PMTK. Fáy-utca, 
12. Burián.

KORREKT CSIKÓS
DIVATÖLTONYÖK

Gauder
szabótól

m ,  Erzsóbet-körút 4  i

Apatini SC—Helyőrségi válogatott 
3:3 (3:1)

A visszavágó 'mérkőzősro a helyőrségi 
válogatott az ott állomásozó folyamőr
séggel Aliit ki a kővetkező összeállítás
ban: Tokai (RÁC Kaposvár) — Nagy
(Tolnai 1KB), Góró (Cinkot a 1 TK) — 
Makk (Rátaszéki LE), Bunkóezi (Bicskei 
BTC), Pctró (Vágsellyei SC) — Móré 
(Ercsi Eötvös), Iviesios (Komáromi FC)
Klausz (Dorogi AC). Vecsernyés (Szek
szárdi TSE), Vornitszki (Dunavecsei
TSÉ). Az apatini csapat ismét több tar
talékkal szerepelt, ettől cl tekintve a hon
védek sokkal jobb játékot nyújtottak, 
mint az első mérkőzésen._ Különösen a 
csatársor mutatott szép játékot. Az első 
goit az apatini csapat Dombovics révén 
éri el az 5. percben, Notei.sz rúgja Apa- 
tin második gólját a 7. percben. A  IS. 
percben Rutinger, az apatiui kapus ki- 
ejü kezéből a labdát. Vecsernyés belövi. 
A 36. percben Ehmann beadását Pues a 
hálóba vágja. A II. félidőben a honvéd
ség egy 11-cet félre lő, majd a mérkőzés 
végén Vecsernyés szépít az eredményen. 
3:2.

Villámtornát rendezett az Ózdi MOVE 
Áldozócsütörtökön. A tornán nyolc hetes 
osapat indult. A döntőben Kátnay csapa
ta győzött az esélyes fehérek (Ánoeskai, 
Pollák, Tamási) elten. A  győztes csapat 
tagjai érmet kaptak.

Drapost, a Gyulai AO kitűnő játéko
sát leigazolta a kassai Rákóczi.

A Debreceni VSC-nek nem lesz bajnoki 
mérkőzése vasárnap. (A Mátószalhai TK 
visázalépe.tt a bajnokságtól.) A  DVSC a 
Nagyváradi Törekvést látja vendégül.

A III- kér. Árpád SE kéM fiúeági já 
tékost szerepeltet ma a PBÜSK ellen. 
Kovácsot a jobbszélcn és Hegedűst a 
bálázóién. _  ,

A BSzKRT a következő csapattal veszi 
fel a küzdelmet az SzNSE ellen: W-attay 
— Horváth, Miklósi — Kovács II, Biczó, 
Krámíz — Gcrcaényi. Táoczos. Kovács 
III, Páli, Ruff.

A Postásban Gyarmati játszik közép
hátvédet. A  zöld-fehérek így állnak fel 
a listavezető szegediek ellen: K ilstóf — 
Csere, Solymosi — Gombos, Gyarmati, 
Bokor — Ludwtar. Székely, Zombori, 
Knausz. 'Varga.

Lőrine eltiltása miatt nem játszik a 
BVSC-b:zn. .

Az északnyugati kerület ifjúsági válo
gatott csapata pünkösdvasárnap Szom
bathelyen a Haladással játszik. Ez lesz 
a Szent Korona Kupa döntőjének a fő
próbája. -

Nagykörös la oda rágós-portjának nagy 
megerősödését jelenti, hogy az N. MOVE 
ós a PTK egyesült. Az egyesített csapat 
ma, vasárnap, május 25 én mutatkozik be.

A  kőrösvidéki kerület mal műsora. I. 
osztály. Gyula: GyTE—6MTK (Hőgye). 
Békés: BISE—Hunyadi (Hazai), Szarvas: 
Turul—GyTK (Magyar dr). Kondoros: 
K T E -B . MÁV (Énekes). II. osztály. 
Békéscsaba. B. Törekvés II—CsAK II 
(Kristóffi. Gyula: GyAC II—OFO (Stei- 
gerwald). Mczőberényj j £. Törokvée—B. 
MÁV I I  CVishX

HJigzásösíippslilapksáo 15
Beérkezési határidő: május SL 13 éra.

FereE-cv,,—Erdély, vál.# vége* ©OC.000 ooo
Ferftflov..—Erdély vál*. I« íélg

Kispest—Szolnok (M0 Kupa) ©Coog0.*.

SalBTC—Törekvés (M. Kupa} MooSe»o.

Újpest—Tokod íBaJn.X, v0 e*

Újpest—Tokod I, félidő eo»o?»a..

Hódmvheiyi TVE—Testvériség

Románia—Németország? ee.,s.o»
Pólverseny: A pont verseny be csak
mérkőzés elmaradása esetén fcerü 
számításba egyébként osak holtver 

senvt dönt el.
Szabadka váL—DiMÁVAG 0o0oS.ao- 

Pécsi VSK—Magyar Pamnt co.«g.oo. 

Kecskeméti AC—Szeged IX o.eoS..,. 

Rákoskeresztúr—NSO ?.»«>.

Névt 

Lakhely?

Utoa? ..................................... .............
A bekfHdő aláveti magát a főtételek 
nek. Minden szel vén v be2 ép é« fór 
malomban tevő haszwálatlan 10 filléres 
oélyeuet kell mellékelni. Aki heten 
kint ölnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot! tépni-

Aki nem tud arabusul...
Szedi kerékrározett, ered- 
meny: nem játszhat a KÍS“ 
pest el en

A Kispest elleni sorsdöntő mérkőzésér® 
készülődő BSzKRT-ot kellemetlen meg
lepetés érte: Sződi, a kék-sárgák jele* 
fedezete a pénteki erőnléti edzés után 
kerékpározni ment. Egy éles kanyarban 
a hátsó kereke kicsúszott és Szód* 
leesett, még hozzá olyan szerencsétlenül*, 
hogy a fél arca csúnyán rhegdagadt.

Szó'dit szombaton délelőtt megvizsgál-, 
ták a sportszanatóriumban Törése 
nincs, de dagadt, zúzott a sérült áll" 
csontja.

— Csak abban az esetben Játszhat —" 
állapította meg Kreiaz főorvos —, lia * 
daganata vasárnapig rohamosan leapad. 
De ez nem valószínű . . .

— Ez a mi szerencsénk — kesergett 
Torda József, a villamoscsap^t szakosz
tályvezetője. — Most anny'ra, amennyire 
együtt van a csapat ét- ilyesmi jön köz
be. Nincs más hátra, elő keli vennünk 
Kovács II-ó 't.

- < - # >

A *  E g y e t é r t é s  a  g y e n g e
ISsasi szereplés ittam 1 SS 
tavasat szerveit MveineK

Győr, május 24,
A tavaszi forduló elején komoly k i' 

esési gondjai voltak az Egyetértésnek? 
Az ősszel majdnem minden mérkőzései- 
elvesztette az NB-multú győri csapat. A 
tavaszt is nehezen kezdté. Különösen a 
Postástól elszenvedett 4:l-es vereség ke
serítette el a győrieket. Azután meg* 
fordította sorsa kerekét az Egyetértés.-* 
Nagyszerű formába lendült a csapat.

— Különösen Szegeden ment nagyon 
jól a játék , — mondotta Maróti Lajos* 
a labdarúgószakosztály elnöke. — A c s a 
pat minden részében kifogástalanul ját* 
szott élén Tóth II-vei, a „kullanccsal* 
Kívüle Tóth II I  és Farkas remekelt, 
a többiek is dicséretet érdemelnek, , NW .. 
gyot javult a csapat küzdőszelleme 
Nyugodtan mondhatom, hogy az utóbb* 
hetek alatt mutatott játékával a Duna* 
csoport legjobb csapatai közé küzdött* 
fel magát az Egyetértés, Remélem , 
sárnap a Vasas elleni mérlcözésünk w 
ezt fogja igazolni,

A nagy érdeklődéssel várt mérkőzési*® 
ez a csapat áll k i:

Pécsi — Fekete , Bdnyik — Farkas* 
Tóth II, Hrabovszhy — Neiger, Sel* 
meczi; Nyír egyházki, Tóth III, Kovács.

Csepela Gyula dr
|— — — --------- -

A MAVAG átózervcaett csapattá! 
áll fel a BVSC ellen: Országit — Varg-1'. 
Fáraón — Geffclin, Kór), Bailtö — Né
meth, Opa-ts, Muszka, Tőlösi, SfciubadH 

A Bácskossutlifalvai SIv (azelőtt Kr»* 
vaja) héttagú igazgatótanácsot állította® 
egyesület élére. Elnöke Boza Lajos, tál?'■í.o.i ricálrtrú i*i Prir-niri n T I , - . 11, < <..,ul(lijái Gsákvári Ferenc. Horváth Gyu'Ux 
Kovács Lajos, Laki Lajos, Agyas
és Kurucz Lajois, A  BSIC elhatározta 
hagy az MLSz-be belép és a pünkösdi* 
ünnepekre már csapatot is kért. (Sch. 3->

Kacsán csütörtökön a K. Törekvés , ?  
Miskolci MOVE-vál barátságos mórki'ízéra 
játszott. Győzött a  Törekvés 6:1 1
arányban. Góllövö; Klímák (3), Fóliád 
Chmiln icaky, Grünbargor. illetve Csáki'.
r  ALYAZA ti ZENETEK

Többeknek: Ha őtszelvénycs pályát, j
csak öt szelvényt küld. altkor ea a* I*1
szelvény beszámít a Délvidéki D ijh a^ £
Ha azonban ilyen pályázó a D ó l.... ■ , 
Díjra méjr külön Is küld öt szelvény”  
akkor az utóbbi öt szelvény a Főverseny' 
beti nem számít. — A felszólalóknak, ® 
felszólaláskor így  kell a pontokat rése' 
létezni: I. férd.: 18, II . 15 stb. '

Bánhidal Mihály, és Báuhldat Győrit/- 
Dobszai IC, Eiszrich P, ifj. Baj na Tj 
Fueker L., Dorka, Flciscbcr M,. Csira 
Csak, Benus J., Dvorzsák S„ Fok 
menni. Budavári 3.. Kiss K „ B g l"  
R-cndbcn. illctvo számításuk helyes, , 
Sléger István: Egy borítékban több 
lyázó Is küldhet szelvényt, ■— Kató: £  
jövő héten felhasználhatják. — Petra?' 
A.: A lapunkban a fe!szólalá.sokrn válj.
szolunk., A felszólalóknak ni;m kell" ,  iram
laszleyel^zolapot mcllékelniök. — Valef’ 
íven ot tipposzlopot névtelenül dobott ?  < 
a szel vény gyü j;ő  ládánkba. Jelentkezni"
-  VerlnSzky_ G y . 23“ m " -"R e v e r e '® ;!  
A a u . fordulóban nem érkezett bo st^j, 
vénye. -  Póka: 68 p. ön a hibás, p
a / fordulóban nem jeligével, bojjf?! 
nemre! külflto be a szelvényeit. — 
zsényi L.; 64 p. _  Mocsány J .: R 
tezze a számítását az I. fordulótól k®*« 
ve. Kézilabdásoic: A  Délvidéki D ijh^  
21 p. — Tímár B .: A HalndAs-Saw1̂  
inérkózósTC írt jóslata 3J-nak is olyfíi 
ható volt. Ha a jövőben is ilyen hon^ 
lyosan javítgatja a számokat. vafT? ru kdirdéswt tippeket, tőrölai íofijuk. Á ™
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J f a p t z e m t c

Békeszándék?
'& P est május 23-ikl, pénteki 

számában közel háromhasábos ha
talmas cikk jelent meg a következő 
címmel: „T erem tsék  m eg a békét a 
“magyar futballsportban!“  A  cikk 
kétféle irányú. Egyrészt újabb tá
madásokat tartalmaz, másrészt 
teonban a béke utáni vágy jelei is 
fölismerhetök benne. Ez tűnik ki a 
címéből („...legyen  vége  a rend- 
szervitának“ )  és a cikk utolsó ré
szeiben. Nehéz lenne megállapítani, 
hogy melyik rész íródott a másik 
kedvéért. Hogy vájjon a békehango
kat csak azért írta, hogy alkalma 
tegyen újabb piszkálódásra (ame
lyek inkább védekező célzatúnk), 
vagy pedig ezeket a szúrásokat 
csak azért helyezte el cikkében, 
hogy önérzetének bizonyos meg
nyugtatásával adjon kifejezést béke- 
vágyának. Egyszóval: nehéz meg
állapítani, hogy ezek a békehangok 
őszinték-e.

Mivel azonban mi sportszaldap 
Vagyunk, erőnk tudatában nyugod- 
tabbak vagyunk, felelősségünk na
gyobb, mi tehát egyelőre köteles- 
ségszerüen a második lehetőséget 
fogadjuk el. Sőt örülünk, hogy a 
hallgatásból váló kilépésünk har- 
biadik hetében már ide eljutottunk. 
Nem is foglalkozunk tehát ennek a 
legutóbbi cikknek sem a különféle 
„ziccereivel", mint ahogyan egyelő
re egy másik, mára készült nagy 
cikkünket is félretesszük. Megelé
gedésünkre szolgálna, ha ezekre 
később sem kellene visszatérnünk.

Ha tévedtünk volna a P est pén
teki cikkének a megítélésében, ak
kor természetesen visszatérünk rá 
és sorramegyünk majd ennek a 
cikknek a szúrásain is („útszéli* 
hang, „miklósandorozás", a jelsza
vak, a Köln utáni kétnapos hallga
tás, Csik, Fick és a Tour de Hon- 
grie, a sajtóper, a „laikus" stb.) 
Válaszolni fogunk tehát, mint 
ahogyan az elmúlt három hétben 
tettük. Hogy erre szükség lesz-e, 

néhány nap alatt eldől. Ezt meg
várjuk.

Mi semmiféle békeszándékot nem 
utasítunk eleve vissza. Még a jo 
gos és találó visszavágásokkal is 
hat évig  vártunk. Túlzás volna azt 
állítani, hogy ezáltal az egész labda- 
tágas békéje borult fel- A z elfajult 
Azakviták sportszerű m ederbe tere 
lése azonban kétségtelenül elkép- 
íeöietó. Például az aiubbiak szem 
Jött tartásával:

1. Állapítsuk meg, hogy a tisztes- 
^éges hangú, jószándékú, szaikszerü 
®£akvitára szükség van, ez nemcsak 
hogy nem árt a sportnak, de hasü- 
hál. (Lásd: más sportágak, atlétika 
stb.)
•. 2. Az i l y e n  szakvltákban a szem
benálló feléknek feltétlenül tiszte
letben kell tartamok a másik fél 
hsakértelmét, jóhiszeműségét, őszin
teségét és önzetlenségét.

3. Komoly szákvitát lehetetlenné 
tesznek az olyan kitételek, mint 
»dlszakértök“ , „laikusok11', „ kontá-  
r.°k‘ ‘, „labdába soha nem  rúgottak“  
®s egyéb ilyen valótlan m-egállapí-tá- 
®°k használata, 
i 4. Ne vigyünk át más eredetű 

legtöbbször csak vélt —  sérelme
det, ellenszenvet a - szakkérdések 
kerületére, mert ez már eleve kizárja 
h közérdekű, hasznos vita lehető
d é t .

h. a  szak vitának tiszta (fair) 
j^gyverekkel kell íörténniök. Nem 
‘ Mr mód tehát, ha két WM-re-nd- 
Merben játszó csapat közül a vesz 
tes vereségét a WM-rendszer szám
l á r a  írjuk, de ugyanakkor elhall
gatjuk azt, hogy a győztes is ugyan
ib a n  a rendszerben játszott.
, A  békés légkört lehetetlenné 

a burkolt gyanúsítások. (Pl 
.Marosi III fegyelmi ügyével kapcso
dban .)

V- Okvetlenül kerülendök a szák- 
vitákban a hatáskeresö, népszerű
d r e  törekvő megjelölések, amelyek- 

semmi közük sincs az illető 
Szakkérdéshez. Azt, hogy hány hát- 

áll hátul, nem lehet és nem is 
összekapcsolná a magyar 

avagy a keresztény nemzeti 
dinékkel. Mindenki tudja ugyanis, 

a labdarúgásban van m agyar 
eikesedés, magyar virtus, m agyar 
3  magyar ötletesség, tehát m agyar 

ás (játékmodor!), de n i n c s  
s a 9 y a r  j á t é k r e n d s z e r '

mai WM-rendszerrel mostanában 
g^hbenállított régebbi rendszernek 
b d em volt magyar rendszer a 

y5., mert. a kéthátvédes rendszert 
ePPen úgy az angoloktól vettük 

v mint a. háromhátvéd-est. Ha 
politikát visz bele az „angol 

Szán er  ̂ fogalmába, az éppen, olyan 
kát ?Zertltl«n, mintha valaki politi 
a kutatna a „spanyol m egnyitás“ 

porcéllán“ , a „fran cu l 
va? 3 síc> az „am erikai m ogyoró' 
ö(vĵ y az „angol park“  ikif-ejezésels-

tssíb’ldczekn-etk a szemelött tartása 
*■- önmagában biztosítaná a  békés 

helyreálltát,

H A T T Y Ú K ,  H A  T A L Á L K O Z N A K . . .

A vagy

LESZ-E TOKODON M AJÁLIS?
Ezt a beszélgetést hallottuk:
—  M aga hová m egy vasárnap?
—  Mi az, hogy hová ? N em  nagy  

a választék. Budapest területén  
vasárnap csak eg y  pályán lesz 
NB I-m érközés : a BEAC-pályán. 
És azon kettő t is játszanak. Hová 
máshová m eh etek ? ...

—  Én is odam egyek, csak fur
csának találom a beosztást... Előbb 
játszák az NB I-m érközést s csak  
utána az NB Ijo,-mérkőzést.

—  Mi az, hogy NB I/a?
—  A  Törekvés és a Gamma fél 

lábbal már kint van az NB I-böl.

A legszebb kor
— Huszonegy, huszonkettő", huszon

három . . .
— Jókedvűnek tetszik lenni — mondta

T ódí, a szolgálatkész pincér a Ferencváros 
egyik szurkolójának. „

— Igen. Most jön a huszonharmadik 
forduló, tizenkét ponttal vezetünk, lehet, 
hogy még többel fogunk vezetni . . . 
Talán sírjak?

Valaki közbeszólt:'
— Azért kezd öreg csapat lenni a 

Fradi.
— Miért?
•— Ha vasárnap is szerez pontot, akkor 

tűi lesz a negyvenen.
— Mi az? Ha valaJri tűi van a negy

venen. az már magának öreg? Az a leg
szebb férfikor! A Ferencváros most van 
benne1

Előny
László Vilmos, a K.ohut és László cég 

beltagja mondta, nekünk:
— Látja, Szerkesztő úr, hogy milyen 

nagyon tévedtem. Az ősszel azt mond
tam önnek, hogy ennek a mezőnynek a 
Fradi nyugodtan adhat négy pont előnyt. 
Tévedtem. Tizet is adhatott volna. Én 
még nem is láttam ilyen „pontos'* csa
patotL

A századik
A  századik adott góljához közele

dik a Fradi. Eddig 93-at adott... A 
zöld-fehér szurkolók azt remélik 
hogy majd a Kispest ellen meglesz 
a századik is. Még a legderülátóbb 
ferencvárosi szurkoló sem számit 
ugyanis arra, hogy már a Tokod el 
len meglesz a századik. Pedig a 
Fradinak igyekeznie kell, márcsak 
a tekintély kedvéért is. A  Fradika 
ugyanis már belőtte a századikat. 
Áldozócsütörtökön az FTC a Ceg
lédi MOVE ellen 98 adott góllal állt 
ki. Nem sokkal a kezdés után Or 
tutay belőtte a kilencvenkileneediket: 
A  közönség erre elkezdett kiabálni:

—  M ost jön  a századik, m ost jön  
a századik!

A  századik azonban egy kicsit 
váratott magára, de Jakab csak
hamar bevágta. Mire egy hang:

—  M i less a lcétszázadikkal?

Szombathelyi biztatás
Szombathelyen sokan kísérték ki 

az Újpestre utazó csapatot.
—  A ztán  teljes  szívvel játsszatok  

a lilák ellen  —  biztatta az egyik 
szurkoló a játékosokat —  hiszen 
m ég nem  v esze tt el minden. M ost 
m egszerezhetitek az utolsóelőtti he
lyet!.^

Rámenős
A csepeliek váltig erősítgetik, hogy 

„rámennek”  a szegedi mérkőzésre. Mikor 
■eizt a. kijelentést Szegedében meghallot
ták, így beszélitek:

— De mennyire, hogy rámennek a cse
peliek, teljesen „rá  fognak menni’4. Még 
a 3. helyük is rámegy majd!

Nagylelkűség (?)
A kispestik tíz gólt lőttek a csütörtöki 

ellenfelüknek, a Hoffer SC-nek, viszont 
három gólt kaptak is a jól játszó ellen
féltől. Mikor a harmadik gól is berepült 
a kispesti hálóba, a szurkolók aggódva 
gondoltak, a BSzKRT elleni mérkőzésre.

*— Mi lesz, ha vasárnap a BSzKRT is 
berámol nekünk három gólt? — kérdez
ték egymástól a szurkolók.

— Nekik nem lövünk tizet,  csak *— 
négyet.

Bíró —  a „fiai" ellen
A  BSzKRT csütörtökön az ÁSE-val, 

Bíró Sanyi csapa Iával játszott edzömér- 
közést. A mérkőzés folyamán meglátszott 
Bírón, hogy nem játszott teljes^ erővel 
„fia i’* ellen. Különösen Arwlaházi jobb- 
széltsot kezelte „finoman.*' A kék-<sángák 
egyik szurkolója — a Kispest elleni mér
kőzésre célozva — nem állhatta szó nél
kül:

—- Az a Andaházi-gycrek nagyon .tél.”  
Ha Kincses látná, valószínűleg megbánná 
— hogy nem az ÁSE-ban játszik....

Küzdőképesség
Jávor, a W M FC  edzője az utóbbi 

időben különböző versenyszám okat 
rendez a já tékosok  között. Ezáltal 
fokozza  a já tékosok  versengési vá
gyá t és küzdőképességét. Kiderült 
többek között, hogy a. W M FC leg
gyorsabb já tékosa  Tihanyi II, a leg 
magasabbat ugrik és a legnagyobb  
partot dobja R ökk, egyénileg a leg
többet H arangozó tud fejelni és a 
leghosszabbat Szalag rúgja.

A  szurkolók nagy érdeklődéssel 
n ézték  a  versen y szám okat, közben  
egyikük m eg jeg y ez te :

—  Ha m egnyerjük  a szegedi m ér
kőzést, akkor a  jövő  héten mi szur
kolók is indulunk eg y  számban. A  
veréb fogásban.

Érdemes-e a Gamma- 
szurkolónak berekednie

A Gamma-szurkolók már nagyon sötét 
nek látják a csapát helyzetét. Ha egy
mással találkoznak, rögtön ez a kérdés:

— Mit gondol, kiesünk?
Jánosy Béla, a Gamma sportigazgatója

fül tanú ja  volt annak, amikor az egyik 
Gamma-szurkoló azt mondta, hogy nincs 
már mentség, a csapat kiesik. Jánosy 
szemrehányóan mondta:

— Nem volna szabad igy beszélnie egy 
Gamma-szurkolónak. Biztosan tudom, 
hogy a Törekvés vasárnap teljes erővel 
fog játszani ellenünk. Meg akarják sze
rezni a két pontot. Nekik is. nekünk is 
négy mérkőzésünk Van még. ők azt han
goztatják, hogy mind a négy mérkőzést 
megnyerik és ha összehoznak 21 pontot, 
akkor nem esnek ki. Mennyivel előnyö
sebb helyzetben vagyunk mi. hiszen ne
künk hárommal több pontunk van. mint 
a Törekvésnek. Miért ez a nagy kétségbe
esés? Arra kérek minden Gamma-szur
kolót, hogy vasárnap úgy biztassák a 
játékosainkat, hogy aztán napokig ne Te
hessen a hangúkat hajlani. Meglátják, 
érdemes lesz berekedniök.

Az egyik szurkoló csendesen megje
gyezte:

— A tipp nagyszerű! Remek! Azt akar
ja, hogy berekedjünk és a jövő héten ne 
szidhassuk a Gammát.

Összeállították: a pünkösd- 
kor vidéken szereplő 
amatőrválogatott csa
patokat

Gudenus Hugó báró amatőrkapitány 
már most összeállította azt a három 
fővárosi amatőrválogatottat, amelyik 
pünkösdkor vidéki városokban fog; 
szerepelni. Az a csapat, amelyik pünkösd-, 
vasárnap Jászberényben és pünkösd-! 
hétfőn Kassán játszik, a következő:: 
Mezőlaki (Gázgyár) — Király (Elektro
mos), Lenes WMTTC — Kránitz BSzKRT,, 
Majsa (Gázgyár), Laczó (Kistext) 
Németh UTE, Fűzi II (Gázgyár). Horto-1 
bágyi (Pénzügy), Bartos (Ganz), Jobbágy 
UTE. Tartalék: Országh MÁVAG, Moór 
BVSC és Vágó (Kistext).

Az a csapat, amelyik pünkösdvasárnap 
Apatinbar*' és hétfőn Bezdában játszit, 
így áll fel: Bárd (Magyar Posztó) —
Gazdag BVSC, Zurián III (Zugló) — 
Adám (Vasas), Kéri (MÁVAG), Selmeczt 
(Pénzügy) — Toros (Elektromos), 
Simon (Ganz), Kosaras (Hungária)^ 
Kraics II  KFC. Buzássy (Elektromos). 
Tartalék: Dombóvári BVSC és Kapoesi
(Elektromos). _ ,

Úgy volt, hogy Losoncon is két napon, 
játszik egy válogatott csapat. A  losipn- 
ciak azonban' csak püskösdhétfőn tudják 
fogadni a csapatot, így 'tehát csak egy 
mérkőzést játszik a következő váloga
tott: Aknavölgyi UTPJ — Varga. MÁVAG,, 
Sasvári II (Hungária) — Szabó I  BVSCL 
Chován (Elektromos), Steinbacli MÁVAG-
— Szabó II  (Hungária), Matlsz MAFC,
Tóth III (MÁV Előre). MaszárovU# 
BVSC, Jager WMTK. Tartalék: Uj-
falusy (Hungária), Urlicgyi KSSE és 
Siroki BLK.

— Mind a három csapat nagy játékerőt 
képvisel — mondta Gudenus Hugó báró.
— Mind a. bárom csapat a vendéglátó 
város válogatottja ellen játszik. Ezúton 
is felkérem a játékosokat, hogy folyó 
hó 27-én. kedden este 7 órakor felfüg
gesztés terhe mellett a szövetségben 
jelenjenek meg.

Majális
Az e,ryik tokod! szurkoló mondta:
— Tavasszal a mi sorsunk a legrosz- 

szabb. Március eleje óta nem győzőit a 
csapatunk. Jó lenne már valami rendes 
ünnepet csinálni. Majálist! F a  megver
jük a Fradit, akkor abból olyan majális 
Írsz. hogy Tokodon nem marad épen 
üvegedény. Pedig van itt néhány.

Más hozzátette:
— Jó lenne néhányat már ma eltörni. 

A. cserepek szerencsét hoznak.

Hattyúdal
(Lapzártakor Terefere űr rohant 

be e cikk összeállítójának a szobá
jába. Lelkendezve jelentette, hogy 
milyen nagyszerű bemondást hallott. 
El is mondta:)

A  Törekvés és a Gamma egy-egy 
szurkolója már szombaton délután 
találkozott egymással. Ez a beszél
getés folyt le közöttük:

G a m m a :  N o, maguknak holnap 
délután lesz a hattyúdaluk.

T ö r e k v é s :  M a g u k , valam ivel
jobban állnak, azért m aguknak is 
már holnap délután m eglehet a 
hattyúdaluk.

G a m m a :  H og yh og yí  
T ö r e k v é s :  M ert ml  m agukat

m eg ra k -h a tty u k !

Újabb „Lapajida'
Kiszely a Ferencvárosban állandóan a 

..húzások4* központja. Néhár.yan már 
elnöki megrovásban is részesültek emiatt. 
Tegnap minden tilalom ellenére is 
kirobbant, egy újabb „húzás**, vagy mint 
az üllői-útón nevezik, „Lapajida” . Valaki 
dicsekedve mondta, hogy milyen1 ..elő
kelő*’ korszerű és áromvonalas autobusz- 
szal utazik a csapat Tokodra. A csodál
kozó Kiszelynek pedig odavágta:

— No hallod, a te pénzedért még ne 
g utazzunk előkelőén? A te letiltott

fizetésedből telik.
Kiszely már erre felhorkant, de a 

következő pillanatban megkapta a 
kegyelemdöfést. Az irodába /elegáns, új 
íróasztalt szállított az asztalos.

— No látod, ezt is a te pénzedből vette 
a Fradi. Még karosszékeket is rendeltek, 
de azokat csak a jövő héten hozzák 
haza.

A. heccelőnek a következő pillanatban 
szaladnia kellett Kiszely „iőtávolából**.

Mire készül Pákozdj?
Vitéz Ginzery Dénes h. szövetségi ka. 

nitány nézte az Elektromos edzését. Pá- 
kozdi körözött éppen előtte, de mintha 
meggyőződés nélkül végezte volna a 
gyakorlatot a válogatott hátvéd. Vitéz 
Ginzery Dénes rászólt:

— Pupu, gondolj Szófiára!
__ Igenis, kapitány úr — mondotta Fá-

kozdi —, de én még egyelőre csak a 
DiMÁVAG ellen készülök. _

Ko — felelte a kapitány —, majd. 
meglátjuk, milyen gyors leszel a diós
győri balszélsövel szemben!

Pákozdi erre így felelt:
— Magyarral szemben lessek magyar 

válogatott.

„ Pof y szem" 
szakirodalmat olvas
A  szövetségben Szctlay, az újpes

tiek volt válogatott fedezete keresett 
valamit. Az érdeklődőknek így be
szélt:

—  E g y  szakkönyvet keresek , de 
nem  tudom, hol láttam, vagy olvas
tam  róla. A  labdarúgással foglalko
zik.

Ezután elmagyarázta, hogy mit 
akar megtanulni, illetve olvasni, 
mire így szólt valaki:

— ‘ P otyszem  mostanában a m ér
kőzésekén  annyira ráér, hogy szak
irodalmat olvas já ték  közben.

Kutrucz nem bánná
_ Mi lesz Kispesten? — kérdezték

Kutruczot, a BSzKRT edzőjét.
__ Igyekezni Jogunk, — válaszolta, az

edző, ^  ̂ hiszem, egy pontért is nagyon 
mea kell ott Kispesten dolgoznotok.

__ # n már ki is egyeznék ebben az
egy pontban. Ssóh as í030*

K U PÁN  V A G T A ...
(Magyar Kupa szemelvények a múltból)
Magyar Kupa...
Sok-sok érdekes esemény történt mar 

a Magyar Kupa mérkőzések kapcsán. 
Pillantsunk csak egy kissé vissza.

A Magyar Kupában az egyik legérde
kesebb eredmény az volt, amikor a Fe
rencváros U :l -r e  verte az Újpestet. 
1933-ban történt ez.

Ebben az évben bajnoki mérkőzésen 
május 14-én találkozott egymással a 
Ferencváros és az Újpest. A rangadó 
ekkor valóban rangadó volt, mert a 
mérkőzés előtt ez volt a helyzet a baj
noki táblázaton: 1. Ferencváros 31 pont,
2. Újpest 31 pont. 3. Hungária 30 pont. 
A Ferencváros ezen a mérkőzésen meg
nyerhette volna a bajnokságot, mert 
hiszen ez volt az utolsóelőtti bajnoki 
mérkőzése. A küzdelemből azonban 1:0 
arányban az Újpest került ki győztesen 
s ez a győzelem egyben az Újpest baj
nokságát jelentette s a Ferencváros a 
harmadik helyre szorult. Mielőtt azon- 
bau végleg eldőlt volna a bajnokság 
sorsa, a Ferencváros és az Újpest Ma
gyar Kupa mérkőzés keretében újra ta
lálkozott. Május 25-én volt a visszavágó 
s ezen a mérkőzésen győzött a Fradi 
11:1 arányban. Pedig a két csapat a két 
mérkőzést csaknem ugyanazokkal a játé
kosokkal játszotta.

Takács TI négy, Sárosi három, Táncos 
két, Kohut és Toldi egy-egy gólt rú
gott. Az Újpest gólját P. Szabó sze
rezte.

Ezen a l l : l - e s  mérkőzésen természe
tesen rengeteg v icc született. A tizen
egyedik gól után egy fradista például 
rámutatott a L ila-K özépre a így szólt:

— Ezen K özép feloszlik!
Más így vélekedett:
— Nem rossz csapat ez az Újpest. 

Csak egy hibája van. Nem is hiba, in
kább rossz szokás.

— Micsoda?
— Sokat kezd középről.
A mérkőzés után azonban akadt olyan 

fradista, aki kesergett. Ez arra a bizo
nyos 11:2-ös MTK—FTC-merkőzésre em
lékezett vissza így : , '

— Ilyen a mi szerencsénk! Ezzel a 
tizenegy góllal a Hungáriának tartoz
tunk és az Újpestnek adtuk meg.

Akkoriban a 11-es villamos még Új
pest felé járt s amikor a Fradi berúgta 
a tizenegyedik gólt, akkor így szóltak 
az egyik újpestihez:

— Mi az? Tizenegyessel mennek haza?...

1932-ben a Ferencváros és a Hungária 
került a kupadöntőbe. Ez volt az az év, 
amikor bajnoki mérkőzésen nem lehetett 
birni a Ferencvárossal. 1931—32-beu 
nyerte ugyanis a Ferencváros a száz- 
százalékos bajnokságot. A  kupadöntő jú
nius 5-én került sorra s azon a Ferenc
város csak félidőig tudott l:0-ra vezetni. 
Végül is 1:1 lett az eredmény. A  mérkő
zés után mondta valaki:

— Milyen nagyszerű idényé van a Fe
rencvárosnak! ’ _Ao# de azért néha a  Hmtgarzanak

is van 1:1  jő napja.
A megismételt mérkőzés ősszel, szep

tember 8-án volt. Ezen a mérkőzésen 
már 2:0-ra vezetett a Ferencváros, d 
utána a Hungária öt perc alatt három 
gólt rúgott a Háda — Korányi, Papp vé
delemnek és így 3:2 lett a félidő ered
ménye. Végül is a Hungária 4:3-ra 
verte a százszázalékos bajnokot. Sárosi 
11-esével egyenlíthetett volna a Fercnc*.- 
\áros, de Szabó Tóni kivédte a büntetőt.

A harmadik gólt Háda nagyon el
nézte. Dühöngtek is a zöld-fehér szur
kolók :

— A helyezkedést igazán meg tanul
hatná ez a. Háda...

A kék-fehérek közül valaki közbeszólt:
— Hja, ő tanulná, de a Ferencváros 

nem ad neki tandíjat...
m

A Magyar Kupa legutolsó döntője 
1935-ben, június 9-én, pünkösdvasárnap 
ián volt. Itt is a Ferencváros és a Hun 
gária került egymással szemben. Ebben 
az évben az Újpest nyerte a bajnoksá
got s a Fradi a kupával vigasztalódott. 
2:1 arányban győzött a döntőben.

A  mérkőzés után a Hungária . egyik 
szurkolója ezt mondta:

— Nagy vicc! Kupán vágtak bennün
ket 2/2-re. Majd a KK-ban az AS Roma 
ellen mulassák meg, hogy mit tudnak!...

Hát ami azt illeti, a Fradi az AS 
Romát is kupánvágta. 8:0-ra *verte az 
olasz csapatot Budapesten.

Olasz csapat ellen azóta, sem aratott 
magyar csapat ilyen nagy győzelmet..

A Magyar Pamut ma igy áll fe l: Bárd 
— Dóra, " Garamvöigyi — Baló, Jakab, 
Dömök — Krasznal, Varga, Híres, Vida 
III, Fapp.

Tizennégy játékossal utazik a N agyvá
radi AC Békéscsabára a békéscsabai vá
logatott ellen játszandó barátságos mér
kőzésre. . A  14 játékos: Várdai, Sebők,
M'olmáir, Záboriszkv. Krasznai, Juhász, 
Dernény. Szügyi, Kovács II, Kovács I, 
Spiolmann, Bodola, Haláti, Mi hók.

Kapust és balszélsőt íteres 
a Ferencváros ellen készít, 
lődő erdélyi válogatott
Pünkösd első napján a Ferencváros

jen y  a következőket mondta:
— Csupán kapust és balszélsöt keresek 

még, a csapat többi tagja már megvan. 
Vass és Holzmann lesz a két hátvéd. De- 
meny. Juhász, Szaniszló II  a fedezetsor. 
A csatársor négy helye nem vitás: Lu
kács, Kovács I. SpieJmann és Bodola 
biztosan játszik. A  balszélre még lehet 
pályázni....

Tűzzel, vassal és —- főleg —
két góllal akar győzni 
a Kispest

Nagyon a körmére égett a piros, 
feketéknek a pontszerzés.

—  M ost, vagy soha  —  mondogat
ják is Kispesten, amikor a BSzKRT 
elleni mérkőzésről beszélnek.

A  kispestiek hő vágya nem telje-, 
síthetetlen és ha még hozzávesszük 
azt, hogy a csapat milyen jól ját
szott a csütörtöki edzömérközésén, 
nekünk is K incsesek  győzelmét kell 
jósolnunk.

A  csütörtökön kipróbált jobb- 
összekötő nem játszhat, mert már 
—  éppen a BSzKRT ellen -— játszott 
NB-mérközést a régi egyesülete szí
neiben. A  Kispest vezetősége azon
ban még nem mondott le róla és a 
legközelebbi bajnoki mérkőzésén 
szerepeltetni is akarja a játékost. 
Éhben az ügyben már megkeresték 
az illető játékos régi egyesületét is 
és az MLSz elnökénél is eljárnál!.

A  mai, sorsdöntő mérkőzésre 
Papp János vezetőségi tag ezeket 
mondja:

—i A  K ispest m ost ism ét olyan 
jó  form át m utatott a csütörtöki 
edzésen, hogy nem szabad kikap
nunk. Ha a fiuk úgy játszanak, 
mint Diósgyőrben, nem  lesz baj. 
Tüzzel-vassal azon leszünk, hogy 
m egnyerjük a m érkőzést.

—  Tüzzel-vassal —  és legalább 
két góllal! —  tette hozzá egy kis
pesti szurkoló.

Rákoskeresztúr ma, meglepetést szeretne
szerezni a "Góldberger ellen, mert előre
láthatólag teljes csapattal fog tudni 
kiállni. ,,Értékes tulajdonsága a keresz
túri játékosoknak, mondja Vörös intéző, 
hogy minél nagyobb az ellenfelük, annál 
jobban tudnak küzdeni, meg aztán a 
kiesés veszélye is fenyegeti még az 
RTE-t. Tehát a kettőzött cél érdekében 
újra csodát kell. hogy műveljen a 
keresztúri szív. lélek és akarat. A GSE 
ellen az alanti csapatot jelöltem: Szabó, 
Garai. Moharos. Majer, Mátrai I, Blahó, 
Sárközi, Bosénszky, Pusztai, Szent- 
mártöni. Juhász I .“

é tté ré in
Budapest, 
VII. kar., 
Erzsébet- 
körét 30. 
P o l g á r i  
i  r  a k i

t e l j e s e n  ujj, h i g i é n i k u s  
k o n y h a  b e r e n d e z é s s e l !
Nyitva reggel 5 órától: villásreggeli, ebéd vacsora.
Korszerű kqnyliávezetés, házi cukrászat! Hideg büűék, hal
különlegességek és torták házhoz szállítását is vállalja ! 
T e l e f o n t  4 2 8 —331, 428—332, 423—384.



Vasárnap, 1041 májas 3S.

Itt  a  pünkösd kétnapl 
labdarúgó műsora
Pünkösdvasárnap, jún ius 1,

Szabadkán ; D iM A V A G ™ S zabad ka  
vál.

Ú jv id ék en : W M F C --U A C .
U jverb á sson : G am m a— D ulcis.
B esd án ban i P é cs  vá l.— BSE.
A puim ba n : B p, kér. vá l.— ASC,
ó b e c s é n : Szeged am , vá logatott 

ób ecse i B ocsk a i SC.
M u raszom ba ton ; Szom bathely i FG  

—M ura.
T em erin ben : B L K — TTC.
B ácskossu th  fa lvá n : P estszent

lőrinci A C — BSC.
K ish eg y esen : M Á V  E lőre—  B o cs 

kai.
Z en tá n : B. V asutas— Zentai AG.
M agyarlcan izsán: V asas— M SC.
K u lá n : Ú jpest— K ulai A C .
G yergyószen tm ik lóscm : B p est N B  

vegy es— G yA C .
L oson con : B p est am, vál.— L A F C .
G ádoroson : G yöm rői vegy es—-GSC
M  arosvásá  rh ely en :  E lektrom  os—

MSE. a Szolnoki M Á V , a  B V S C  és 
a C egléd i V asutas v egy escsa p ata  az 
M T E -vel já tszik .

K olozsv á ron : K ö iö rsv id é k i v á l.—■ 
K olozsvár vál.

T okod on : E sztergom  vidéki, liga—  
M A V Á G  if j.

K assá n : F elv idék i ifj. vál,-
K assa vál.

B a tto n y á n : F T C — BSC.
S ep sxszen tg yörg yön : P én zü gy -

S ep siszen tgyörgy  vál,
P ünkösdhétfő, jún ius 2.

Szabadka, Ú jv id ék  é s  U jv erb a sz  
önálló  m űsort bonyolít le.

B ezd ánban : B p. am . vái.— BSC,
A patin ban : P écs  vál.— A S C .
Z entá n : D iM A V A G — ZA C .
ö b e c s é n :  S zeged  am . v á loga tott—  

ö b ecse i B ocsk a i SC.
T em erin b en : B L K — TTC.
B á csk ossu th fa lv á n ; Pestszent- 

lőrine— B SC .
K is h eg y e sen :  M Á V  E lőre— B o cs 

kai.
N a g yvá ra d on : B S zK R T — M AC.
T ok od on : E sztergom vidék i liga—- 

M A V A G  if j.
M eső kovácsházán  :  az F T C  ven 

dég játéka .
K a ssá n : B pest am . vál.— K assa  

vál.
L oson ca p á t fa lvá n ;  B p . am . vál. 

vendégjátéka .
K o lo zsv á ro n : K őrösv id ék i vál.—- 

K olozsvár vál.
G y erg y ó ssen tm ik ló so n : Bp. N B - 

vegyes— G yA C .
K ézd iv á sá rh ely en : á  P énzügy ven

dégszereplése.
S zom b a th ely en : S zF C — M ura.

VÁLLALATI CSAPATOK BAJNOK
SÁGA

KiSC—YiSC 6:0 (3:0). Fehérvári-út.
Vezette: Poldi B, Minden részében jobb 
vo'.t a KáSC. Góllövő: Klekop (2),
Reiser. Dclib. Siruvice (öngól) és Raf- 
fay (öngól).

K ese—AMCéSC ti :J (4:0). Váei-üt. 
Vezette: Thuróczy. A KeSC, „egykapura” 
játszott, Góllövő: Köves! (3), Kki.ai (3). 
Csengődi (U-esbőI) és Hollai, illetve
Szentpéteri,

Hangya—H1TSC 6:0 (3:0). Sorokeári-út. 
Vezette: Kassai. Óriási fölényben ját
szott a Hangya. Góllövő: Vámos (2), 
Szabó (2), Biró és Sztanek.

,OeSC—WaSC 3:0 (2:0). Rákosinkra. Ve
zette: Gnlloyicli, TJnal inas játékban biz- 
tns.au győzött az Oc«SC. Góllövő: Zárdái, 
Malter és Kovács II.

HGőSC—AlKoSC 2:1 (1:0). Badafolci-út. 
Vezette; Lombos. A. HGőSC győzelme 
megérdemelt. Góllövő: Sófián I I  (11-es- 

. bőt) és Gábor, illetve Deák.
JaSC—DreSC 6:3 (3:2). Halom-u. Vo- 

. '/ette: Boros G. Végig föiényben volt a 
JaSC é® megérdemelten győzött. GóMö- 
vő: ITiitíGka (3) és Bcnkő (3). ill. Pcsehek, 
Polgár és Mészáros.

KaSC—KroSC 3:2 (1:1). Gyömről-út. 
Vezette: Vasa A. A  szünet után tíz cm- 
berni játszó TCroSC! nelwzen adta meg 
magát. Gó(löv.Ő: Szlobod.a, Rátkai (11-ös- 
Kitf) és Horváth,' iLIbtvo Boócz I I  és 
Káli.

OpSC-Cli.SC 2:2 (1:0). URAK-pálya, 
Vezette; Galambos. A CbSC jobb volt, 
de nem volt szerencséje. Góllövő: Szvo 

' 6oda (2. mindkettőt 11-esből). ill. Hal
ihó*! és Vörös. Vörös egy Il-est nem 

• értékesített.
PrSSC—WMTK 3:3 (1:1). Gyömrői-

nt. Vezette: Pusztai. Igazságos ered
mény Góllövő: Kajdácsi és Kertész
m -esből), illetve Dávid és Illovszky 
ül-égből).

BéSC—EnSC 4:3 (0:3). Lóverseny-tér.
'Vezette: Mogyoróssy. A második félidő
ben feljavult RéSC biztosan győzött. 
Góllövő: Czell (2). Jakab és Kurzora, 
illetve Fritsch. Suankovlcs és Párti. 
Patakit és Kovácsot a játékvezető kiállí
totta. Nagyot RéSC a mentők bokatörés- 
sei szállították el.

II. osztály
UhSC—MüSC 4:1 (0:0). Béke-utca.

Vezette: Mácsay. LáSC—CsaSC 1:1 (l.:I) 
Hazai Pamut-pálya. Vezette: Rendes.
PresSC—StaSC 3:1 (2:1). Szent László
iét Vezettet Goda. BuSC—SchSC 4:1 
i2:Ó). Ször.yi-út. Vezette; Molnár I. 
MaSC—FéSC 4:3 (2:1), Pestújhely.
Vezette: Kovács III.

HuSC—MeSC 2:1 (1:1). Zágrabí-ut
Vezette: Pongrácz. FéSC—KroSC II 4:1 
(2:0), Bihari-út, Vezette: R. Réti.

EoSC—PaSO 3:2 (1:1). Újpest, Attíla-n. 
Vezette: Szénássy. — ChSO II—Pamut 2:1 (1:1). URAII-p. Vezette: Pohár B. — 
Hoffher-gyár—LeSC 3:0 (2:6). S'/.RTC-p- 
Vezette: Somlai- , „  „  ,  _

WM—CISC 8:0 (3:0). Cegíedi-nt. Vezet
né: Varga E.

iszliss.

A* SzFC ma igy áll fel a Zugló ellen: 
Wiítreich — Farkas. Tóth — Schütz, 
Llscsei, Pánrzél — Horváth I, Horváth 
II Deák Tisza. Gróf.
- A Miskolci V8C összeállítási gomiokkal
küzd, mert Győr, Balogh es Kovács se- 
rtílt. Vatóst îriiíí csapat az SSE <e|leix: 
Köv««fai'vy — Kézi. — Szabó,
Ivónk 6. BáTtfal — Balajti, Marton, 
.Győr. Farkas. Losonci. , .

Debrecen ifjúsági bajnoka a Teglasfcert 
FC lett. A DVSO ifj. csapatát előzte 
meg. A  kerület bajnokságáért a Nyír
egyházi KISE-vel kell majd megkuadic- 
nte a TPC-nck. ,

A DiMAVAG ma reggel gyorsvonattal 
átázik Diósgyőrből Budapestre az 
Elektromos elleni mérkőzésére. A csapat
ban nincs változás, a  pénteken kijelölt 
együttes játszik.

A pécsi DVAC vasárnap reggel ezzel a 
csapattal megy Sopronba: Grozdies —
Bence, Loós — Csirke, KriviU. Gálosi — 
Radnai. Szika. Oiiödy I. Ujj, Keszler. 
Hiányozni fog  a csapatból Onody- II, 
térdsérülése vaj,'. .

A Pécsi VSK összeállítása az NSC 
ellen: Pozsgai I — Pozsgai II, Turmann
— Balassa. Radnai. Szabó — Somogyi, 
Horváth, Bérezés, Leípán, Gajcsi. Tar
talék: Pozsgai III.

Sebőit II nélkül jön Budapestre a 
Szegedi VSE. A  jeles szélsőfedezet 
beteg. Vadas, esetleg Barta játszik 
hélycttfi

A Szegedi MAC csapata *  Pénzügy
élten; Dósai — Antal. Tóth III dr — 
Patáki. Tatai. Molnár I  — Vicsai, 
Kolosát. Tóth II dr, Lakat, Solt.

A HALADAS
csapatát csak szombaton délután álli- 
totlák össze. Az' összeállításijait az az 
érdekessége, hogy H éjjá Játszik bal
összekötőt, a balszélső pedig _ Koroknál 
lesz. A csapat m* reggel 8 érakor utazik 
Budapestre Paiágyi. intéző ág L i t e  
fcséretébétti

Érdekes változások
vannak az N B  I  góllövőlisátá jáD ,

Az élen ea a helyzet:
26 gólos: Sáros! dr. — 23: Zsen^eíliór.

— 19: Szabadkai, Turay II- — 17: Fiúba.
— 14: Füzér. —• 12: Jenői!, Nagy (Sze- 
g-ed). — 11: Fazekas DiMAVAG, Hidasi, 
Kiyzely, Laborcz.

Csak kilenc gólt kapott
kilenc mérkőzésen a Szolnok. Ebből né
gyet a Ferencváros rúgott a szolnokiak
nak. A szolnokialt az elmúlt vasárnap 
ismét gól nélkül őrizték meg a hálóju
kat. Ez már a Szolnok nyolcadik olyan 
mérkőzése, amelyen nem kapott gólt. 
Viszont ugyanakkor a Haladás már he- 
tedlk alkalommal nem ’ tudott gölt rúgni.

80.700
néző volt az elmúlt vasárnap az NB I 
mérkőzéseim Az 1940/41-es bajnoki év 
mérkőzéseit eddig összesen 545.400 néző 
látta.

Féle lm etes erős le s i 
a őSiSCHf együttese I

A BSzKRT öklöző! alaposan felkészül
nek a jövőre. Mint már megemlékeztünk 
róla, Csapogya Il-t  is átigazolták! 
A villamosúk intézője azonban' nem 
elégedett meg ezzel, hanem benyújtotta 
még Poprócsi-Pappuak és Zseninek, a 
Lapterjesztők válogatott öklözőinek az 
igazolását is. Papp a könnyiisúlyban fog 
indu.ni. Zseni pedig a harmatban.

A kék-sárgák színeiben mutatkozik be 
— hosszú szünet után — Szalag Rudolf, 
a MAC egykori jeles középsúlyú ver
senyzője is.

— Szorgalmasan edzek — mondta 
munkatársunknak Szalay —. minden 
alkalmat megragadok, hogy ismét a régi 
legyek. A. váltósúlyt és a középsúlyt is 
tudom hozni. Jakira és én felváltva 
fogunk szerepelni a lsét súlycsoportban.

Az igen megerősödött gárda, most is 
hozzáértő, szorgalmas, fáradságot nem 
ismerő edzővel. Tokaji Jánossal, a volt 
vá.ogatott ökölvívóval és a Lapterjesztők 
volt edzőjével készül tíz elkövetkezendő 
nagy csatákra.

Washingtonból jelentik: A tíriffith-
stadionban védte meg Joe Louis nehéz
súlyú ökölvívó világbajnok tizenheted
szer világbajnoki címét sikerre!. Louis a 
hatodik menetben kiütéssel győzött a 
nála 16 kilóval súlyosabb Buddy Baer 
ellen. Az első menetben Louis erős ütés- 
sorozat közben a szorítóból kiesett, 
később azonban mindinkább fölénybe 
jutott és megérdemelten győzött.

= 580=
A sepsiszentgyörgyi sportnap nagysza- 

basú. műsorral dicsekedhetik: a. Textil— 
Corvin és Mikó kollégium—Helyőrség 
labdarúgó mérkőzésen kívül egy eizreg 
atlétikai és kerékpáros szóm is szerepel 
a műsoron a tehetségkutatás jegyében. 
A  délelőtti, kegyeleti váltód 4 csapat 
verseng az elsőségért.

Az OVTK Perecesen a következő csa
pattal szelepei: Tamásii — Hodniy, Asz
talos — Bisztxi. Miskolci, Pollák — Kál- 
nai, Anoeskai, Tóth, Alberty, Felvidéki, 
Az ÓVTK vezetőségi) pünkösdre NB I. 
osztályú csapatot szeretne lekötni. Ha 
nem sikerül, akkor a BLASz, vagy a 
MOVE válogatottat látná vendégül.

Magyar Pamut vegyes—HaSC 3:1 (1:1). 
Horthy Miklós-út. Vezette: Molnár.
Izgalmas, erősiramú mérkőzés. Góllövő: 
Klopfer (ll-e«böl). Csíki és Kaufmann, 
illetve Nagyivádi.

A Lampart összeállítása a kassai 
Rákóczi ellen': Bér kési — Erdős. Nádas:
— Stark, Szenes. Szomolányi — Sós, 
Bihari. Lukács, Kisa'.agi, Tolvaj.

A PeMTK a MOVE Egri SE ellen 
Egerben a következő összeállításban 
játszik: Oravecz — Csizmadia. Talán — 
Dávid. Hanoid, Zimmermann — Hrottkó 
II, Balázsovics. Mészáros, örsi. Uitz.

A Kassai AC ezzel a .csapattal áll ki 
a Ganz eltol: Jávor — Tonnkó, Stempel
— Ozlrakó, Lebónszkr, Takács — Tótb, 
Szilágyi. Nepkó, Bókhely, Visnyánszby.

A kaksai Rákóczi a  következő összeállí
tásban jön Budapestre: Dndoveezky — 
SzlifkáT, Hlívják: — Simonyi, Gyimeei, 
Fazekas — Leblang. Butkovics, Balázs- 
házi, Vitéz, Zihrinyi. Lehet, hogy But
kovics helyett Kaincz TV játszik.

B IR K Ó Z Á S
VASÁRNAPI BIRKÓZÓ- ÉS SÚLY

EMELŐ MŰSOR
Budapest: az országos súlyemelő csa

patbajnokság1 a  Det AC rendezévtében. 4 
órától az Andrássy-úti egyesületi helyi- 
cégben. Indul: MAC, Det. AC, BVSC, 
U'TE, WMTK, SzVSE.

Nagyvárad: Erdély birkóttóbajnoksága. 
Indul Tözeérrcl az ólén Erdély minífen 
valamire való birkózója, valamint egy 
sereg más elsőosztályú birkózó az ország 
különböző részéből.

KOSÁRLABDA
MOLNÁR ENDBE-EMLÉKVERSBNY
A MAFC szabadtéri kosárlabda pályá

ján szombaton délután megkezdődtek a 
Molnár Endre-vándordíjért folyó küz
delmek. Eredmény.

BSzKRT—BBTE 5l:*» (28:13). Vezette:
Kállai és Szittncr, Kftsandobó: Solymosi 
(12), Szamosi (17), Kardos (6), Mogyorósi
(5). Papp II . Német H  4-4, Velikey (3), 
iluétive Kapás (14), Tichy I I  (8), Nonn 
ét Rózsa (4—4), Badacstónyi és Szabó.

Ö K Ö L V ÍV Á S
Rómából jelentik: A fasisziá párt

stadionja csütörtökön hivatásos ökölvívó 
mérkőzések szfr.tielye volt. Több mint 
6000 főnyi közönség előtt a fömérközés- 
ben Palermo olasz bajnok 10 menet után 
csekély pontkülönbséggel győzött Eder 
német váltósúlyú bajnok felett. Proietti 
olasz könnyűsúlyú bajnok honfitársat, 
Piniciát már az első menetben kiütötte, 
Oldoini olasz íélnehézsúlyú bajnok a 
hatodik mewetbep kiütfeícl győzőit 
•Rotaoii enew

c é l l ö v é s z e t

A Budai Honvédtieztí Sportlövő Egye
sület háromnapos országos nyílt céllövő 
vemenyének elsönapi eredményei a 
következők: Nemzetközi kispuskaverseny: 
Fekvő testhelyzetben1: 1. Tarics Tibor
BETE 392 körrel. 2. ifj. Tóth Imre 
(Postás SE) 389 körrel, 3, Papp Zoltán 
BETE 388 körrel. Hölgyversenj'ben: 
1. Cságoly Tiborné BPLE 380 körrel. 
Álló testhelyzetben: 1. A dór .Attila BETE 
356 körrel, 2. Cságoly Tibor (Pesti II. 
Hotis) 354 körrel, 3. Volent Lajos (Víz
művek) 350 körrel. Térdelő testhelyzet- 
betben: 1. Papp Zoltán BETE 380 kör
rel, 2. Tarics Tibor BETE 369 körrel, 

Fábián Ödön (Műegyetem) 355 körrel. 
Céllövö pisztoly: 1. Zsótér Bertalan
(Budai Hotis) 538 körrel, 2, Balogh 
Ambrus (Műegyetem) 521 körrel.
3. Takács Károly (Budai Hotis) 514 kör
rel. Hölgyek; 1. Kisgyörgy Lajosné 
(Bulcsu LE) 497 körrel, új országos 
csúcseredmény!

A. Budai Honvédtiszti Sportlövő Egye
sület országos nyílt céllövő versenyének 
második napi eredményei a következők: 
Kispuskaverseny nemzetközi céltáblára: 
fekvő testhelyzetben: 1. Ádor BETE
3S5 kör, 2. Tarics EETE 392, 3. Vértessy 
MLE 389 kör, álló testhelyzetben
1. Tarics BETE 369, 2. Vértessy MLE
366, 3. Budai BETE 366 kör, térdelő 
testhelyzetben: 1. Sim onfay1 Budai
Hotis 382 kör, 2. Cságoly Pesti II Hotis 
381. 3. Ádor BETE 381 kör. összetett ver 
senyben; 1. Vértessy MLE 1133 kör.
2. Ádor BETE 1133, 3. Papp BETE 
1132 kör.Céllövő pisztolyverseny 
1. Zsótér Budai Hotis 538 kör, 2. Töl 
gyessy Bsziergomi MOVE 534. 3. Balogh 
MLE 521. kör.. Hadipisztolyversenyben: 
1. K. Kovács RÁC 275 kör. 2. „Takács 
Budai Hotis 271. 3, Zsótér Budai Hotis 
279 kör; A.* yereehy vasárnap folyta MáRí 
A hadípuska számot a nagytétényi. Kató 
nai '.ötéren, a kispuska, céllövő és ön
működő pisztolyszámokat a Horthy 
Miklós lőtéren bonyolítják le.

A Magyar Pamut ma, május 25-én aa 
újpesti ..Attila1’ Levente Egyesület !ö- 
terén (Brüsszeli-utca) a. Hősök emlék- 
versenye keretében meghívásos kispuska 
céllövöversenyt rendez.

A kőszegi járás nagysikerű cél lövő- 
versenyt rendezett Kőszegen 2000 céllövö 
részvételével. Nagygencs céllövői ismét 
remekeltek. Felnőttek: 1. Strhube-r
(Kőszeg) 176, 2. Perlaki (Nagygencs) 173 
Ifjúsági és 1 evente verseny: 1. Varga 
(Nagygencs) 163, 2. Perlaki (Kőszegi
Tanítóképző) 160. Csapatverseny: 
1. Nagygencs 440 egységgel, 2. Kőszegi 
leventék I. csapata 428, 3. Kőszegi
Tanítóképző 3420, 4. Hunyadi Mátyás
reáliskola 410, 5. Nagycsömöte 401.

A Mezőgazdasági Középiskola 
harmadszor is megnyerte 
a kerületi KISOK-bainok- 
ság pontversenyét

S zom baton  fejezték: be  a  K IS O K - 
pályán  a  K IS O K  kerü leti atlétikai 
ba jn ok ságait. A  harm adik  napon a 
leg job b  eredményt, a  Szent István  
fk . svéd v á ltó ja  érte el. A  csa p a t
versenyek  tizpröba  szerinti értéke
lésével k ia lakuló  pon tversenyt az 
idén ism ét —  ezúttal harm adszor —- 
a  budapesti m ezőgazd asági k özép 
isk ola  n yerte  m eg, annak ellenére, 
h o g y  a  Szent István  kereskedelm i
ben. sok k a l töb b  egyén ileg  Is k ivá ló  
versen yző  van . E z  az eredm ény 
T a ká cs  A n dor testnevelő tanár 
m u n káját dicséri.

Egyéni bajnokságok 
Távolugrás: 1. Szántó (Kölcsey g.) 640, 

2. Szarvady MGK 622, 3. Ba.ióti (Szent 
István fk.) 613. 4. Szolonyik (Fáv g.) 5S1. 
5. Hcraeez (Kölcsey g.) 558. 6. "Parányi.

(Eötvös 555, — Szántó dísó' mwíWM 
győzött. Mérsékelt eredményejí..

Ötpróba; ), Bájöü (Szent István fkJ 
2533 porit (200 rn 24.S, diszkosz 30.97, 8f 
rsty 43.03, távol 612, 800 iu 3:25.8), ? 
Kreineir MGK 2437 pont (2-4.3, 30.30. 44.15. 
562. 2:25), 3. Kasza (Rákóczi fk.) 1871 
pont (36.8, 25.11, 38.05, 532. 2:30.8), IS«“ 
gyenge mezőny.

Csapatversenyek
Svédváltó: 1. Szent István f i .  (OartSl 

Hetliager, Sir, Papp) 2:06,4, 2. MGK
2:07,6. 3. Vörösmarty g, 2:09.8. 4. Szécb®* 
nyi fk.. 5. Rálkcczi fk.. 6. Fáy c. — A 
Szent István fk. könnyen győzött. jöM; 
időt is tudott volna dér ni.

Távolugrás: 1. Szent; István £fc. 579 őf" 
lag (Bajoti 612, Ács 592, Gorái 576. Hét' 
littger 564. Sir 5511, 2. MGK 578 átlaS 
3, Széchenyi fk. 556.

Pontversenybpa: X. Mezőgazdasági KjS* 
zépiskola 3257 pont, 2. Sarn-I: István ff3 
3085 pont, 3. Széchenyi fk, 3031, 4, JFáSÍ 
g, 2382 pont.

ATLÉTIKA
Pécsett feltűnt az új, nagy 

magyar magasugró
S zom baton  délután ren dezték  m e g  

P écsett a  déln yu gati kerü let i f jú 
sá g i atlétikai b a jn ok ság a in ak  e lső  
részét. A  versen y k iem elkedő ered 
m én yét C seg ed y  ( G röllner) G y ö rg y , 
a  k ap osvári g im názium  edd ig  ism e
retlen, h ata lm as term etű  (1 9 0  cm  
m a g a s ), jö v ő re  is  if jú sá g i d iá k ja  
érte el. A lig  hatm éteres roh am m al, 
k ezd etleges gu ru ló  stílussal 180 
cm -t  u g ro tt  és leg y őz te  a  k itű n ő  
S zom bath yt. A  p écsi szak értők  ig e n  
n a g y  teh etségn ek  ta rtjá k .

Rémietek. 100 m : 1. v. Marjay Zrínyi 
11.4, 2. Hajnal Z 11.5, 3. Joó Tkp-
PAC 11.6. — 800 m : 1. Katics Ker-PAC 
2:14.4, 2. DrávavBIgyi PÁC 2:14.9, 3.
Torma kap. kér. 2:16.4. — 110 m gát:
1. C-zéh Tkp-PAC 18.L 2. Dezső Z 20.8,
3 Perlaki kap. g. 21.1 — 3000 m : 1.
Pósa Tkp-PAC 10:26.4, 2. Torma kap. 
kér. 10:27.4. — Magas: 1. Csegedy
(Gröllner) kap, gimn. 180, 2. v. Szom. 
bathy Z 175, 3 Csillag Széch. g. 165. — 
Szombathy is kiválóan ugrott. Még 
10-en 160-on felül. — Távol: 1. Gruber 
Tkp-PAC 625. 2. Perlaki kap. g. 624,
3. v. Marjay Z 612. —  Rúd: 1. Prlgly  
Nagy Lajos g. 330, kér. ifj. csúcs, 2. 
Molnár PÁC 282. 3. Borbély KTSE 282. 
— Súly: L Benkő Z H-23, 2. v, Szom
bathy Z 10.55. 3. Havas PÁC 10.04. — 
Diszkosz. 1. Benkő Z 33.63, 2. Csillag 
Széch. g, 32.83, 3. v- %ombathy Z
31.81. — Gerely: 1. Kripaffon Z 44.28.
2. Havas PÁC 42.40. 3. Gáspár Ker-PAC
39,29. — A  hátralevő számokat hétfőn
rendezik meg.

KISS GYÖRGY JÓ FORMÁMNAK
örülnek Kolozsváron. Kiss l:58.1-es 
800-as eredményének értéket emeli, hogy 
a pálya ázott, a levegő párás vo.t. ö 
pedig túlerősen (55-ös körrel) kezdett. 
A kolozsváriak abban reménykednek, 
hogy Kissnek sikerül a magyar váloga
tottba' bejutnia. Szorgalmas munkájával 
ezt meg is érdemli, remé.hetóleg ered
ményeivel is rászolgál. De Kiss utódja 
is bontakozik már a KAC-bau. Buttka. "a 
KAG m ég  jövőre is ifjúsági középtáv- 
futója tetszetős, puha mozgású futó, aki 
nagy könnyedséggel javította m eg a 
kerületi 1006 és 3000 méteres csűpsot 
Keltő kitartással nagy Intő lehet bejőtei

fi M Á K  nyerte
*  Sp« ld l>v indord lJu  fólsko> 
lal atlétikai versenyt

S zom baton  délután  a  BEAC- 
pá lyán  rendezték  az  egyetem iek  
Speidl Z o ltán -ván dord íjas atlétikai 
versenyüket, a  versenyen a  k iírás 
értelm ében  a  M A F C  és a  B E A C  a t
létá i küzdöttek . A  pontversenyben  
n a g y  küzdelem  után g y ő z te k  a  jo b 
ban  fe lk észü lt m ű egyetem iek  a  
B E A C  ellen. E redm ények :

100 -m: 1. Harsányi BEAC 11.8, 2. Dé
vényi MAFC 11.9, 3. Horváth B 12, 4. 
Tantos M. — 1000 e x 1, Rapcsányi B
2:48.6, 2. Nagy B 2:49.6, 3. Bihari M 
2:50.4, 4. Fehér M 2:53 3 — Súly: 1.
Abrahám B 12.37, 2. Sugár M 12.14, 3. 
Serfőző B 11.78, 4. Biró M  11.67. •—
Távol: 1. Nagy B 646. 2. Varga B 605,
3. Bihari M 592, 4. Szöllősi B 585. — 
3000 m : 1. Bencsik M 10:04, 3. Gáspár 
M 10:16.2, 3. Nagy M 10:45, 4. Szent
toronyi B. — Diszkosz: 1. Abrahám B 
35.30, 2. Bese M 33.48, 3. Sugár M
30.06, 4. Papp M 29.80. — Gerely: 1.
Abrahám B 45.32, 2. Hackel M 39.66'. 3. 
Papp M, 4. Biró M. — Rúd: 1. Bálint 
M 300, 2. Bertalan 280, 3. Szenttoronyi 
B 280. 4. Marosi M. — 500 m: 1. Dé- 
yényi M 52.8. 2. Tantos M 53.4, 3.
Rapcsányi B 53.8, 4. Dalmadi M 55.4. — 
110 gát: 1. Görög dr B 16.5, 2. Hackel 
M. .18.5. 3. Nagy B 19.6. 4. Bálint M. — 
Magas: 1. Szöllősi B 174, 2. Emri M 
170, 3. Horváth B 160, 4. Győrfíy M
160. — Svédváltó: 1. MAFC (Steffen,
Tantos, Bihari, Dévényi). 2. BEAC.4 ^ponívera«?i1iben: 1_ MAFC 158 pont, 2.

A  rFSC ERŐSEN VEZET A MUNKA- 
STA TISZTIK ABAN

A MASz irodája összeállította a m m - 
kastalisztika állását. A kimutatásban 
á  MAEC-vcrseny eredményei még nem 
szerepelnek. A  sorrend a következő:

1. TFSC 173, 2. DiMAVAG 83. 3. BBTE 
74. 4. Testvériség 69. 5. WMTK 53. 6. 
MAC 42, 7. KISOK Dny. 38, 8. MAFC 
89, 9. BSzKRT, BEAC, GyuAC. PÁC, 
Törekvés 36—36, DEAO 39, PEAC 31, 
MPoTSE 29. Koszorú 28, R.. MOVE 26, 
FTC 24. B. MÁV 21, KISOK 6. 19. 
MRTSE IS, MOVTK 17, NTE 16, MAVAG
13. MVSC, PSE 12-12, DTE, GyÁK. 
SzVSE, KISOK Bp. 11—11. ETO, DiVLE 
10-10. DM 8, BLK 7, MTH, MOTF., UTE
6—6, 4MTK, boSE, GyöLE 5 -5 . GFB, 
KISOK Kelet 4-4. RASE, OLE, Debr. 
LE, Debr. Híradósok 2—2.

AUT6
T e n p o r t in l  e l«gy kirándulá
sok -  ez  a KTT legközelebbi 

m áséra
A leányzó nem halt rneg, csak 

..aluszik" — t t  a  gyermekszoba illatú 
közhely a KTT-re is vonatkozik. A KTT 
ugyanis végre életjelt adott magáról és 
vezetői elhatározták, hogy kikergetik a 
tespedés medvéjét a magaválasztott.a 
odúban végzett önkéntes hortyotrás 
sűrűjéből.

Sajnos, a régi K TT terepesztéseket 
egyelőre nem sikerül feleveiilteniök. a 
nagy akadály: a biztosítások kérdése.
A  KMAC csak erkölcsieket (7) nyújt át 
sovány támogatásképpen,

u  anyagiakról hallgat.
És mivel hiány van aprópénzben a moto
rosok házatáján, nem lehet megkötni a 
hatóságilag előirt biztosításokat és néni 
lehet közönségvoffzó és motorozási tudást 
fejlesztő gyakorlatokat végezni.

Tüzes gulyás helyett langyos krumpli- 
leves

— ez lett a K TT sorsa. A vezetőség 
kirándulásokat rendez majd vasárnapon
ként- a nyilvánosság kizárásává,. Ma, 
vasárnap a Pilisi hegyek vannak mű
soron ahol valóban kitűnő alkalom 
nyílik terepezésre. De lelkes és érdeklődő 
közönség helyett legfeljebb korai csere
bogarak és szerelmesen sütkérező gyíkok 
fogják figyelemmel kísérni a magyar 
motorosok munkáját Igaz hogy ez ia 
több a semminél, de kevesebb a valami
nél És joggal teszi fel mindenki a kér
dést: miért keli Lyen pótkávéval meg
elégedni, amikor a KMAC a mai nehéz 
viszonyok között sem menne bele tönkre, 
há előteremtené a KTT munkájához 
szükséges havi néhány pengőt.

A mai kirándulás mezőnye délelőtt fél- 
tizkor találkozik a Kálvin-téren. Vissza
érkezés előreláthatólag az esti órákban. 
Vendégeket és érdeklődőket szívesen lát 
a rendezőség.

NAGYBAN" KÉSZÜLNÉK 
versenyzőink a WMTK kajakos napStf** 
A vezetőség lázasan' dolgozik, hogy * 
háromnapos műsort menné! gazdagabba 
és változatosabbá legye. Minden 'r.észt-| 
vevő emlélcveretet fog kapni. Szombatom! 
május 31-én délelőtt nyitják .meg * 
kajakos tábort. Vasárnap délelőú 
kongresszus keretében stilusbem utalók 
és oktató előadások lesznek, délután ® 
szereplők végignézik az országos törné*** 
bajnokságokat, este n vízi telepen mű* 
soros tábortűz lesz. Hétfőn; kezdődnek * 
versenyek, amik iránt, igen nugy »» 
érdeklődés.

IFJÚ SÁ G
IFPŰSÁGI GYEPLABDA BAJNOKSÁG

Piarista s.—Árpád gr. 1:0 (0:0), Margttjl
sziget;. Vezette: Ive ért Moser. Piarista 
Mátyás —•• Vancső, Szentpéteri -— Táray* ; 
Hegedűs, Hortobágyi —r Dániel. Tabódy® 
Kovács, Nagy, Zajky. Árpád g .: Godán 
Simon. Szamos — Párdi, Petrovits, Csisza  ̂ t 
— Schönpflur, Somogyi, Horkay, 
lovszky, Szajkay. Krősinnmű, szép mérko  ̂
zés, nagy küzdelem. Góllövő: Nagy, Jé. 
Vancsó. Hegedűs, és Zajky, illetve Petrír 
vics és Horkay.

KISOK DöNTőMÉRKOZtfS
4-ranyossy fk.—Felsőipariskola. 3:2 !

KISOK-pálya. Vezette: Papp A, 
AranyoBsy: Révy ■— Bognár, B ánsági 

Klein, Holecz, Manninger — Szik*.ay« 
Kondek. Mankovszky. Hernitz, Kiás.

Felsőipariskola: Jónás —
Niederkirchner — Jakab, Fogarassy* 
Molnár — Kluj, Kies, Takács, Bab^* 
Nyakas

Két jőképöaségű csapat rmndvétris' vezetes é» váito^tos RQmeljn'e. A
•ékos Áranyossy csak teljes erohedobá*| •; 
sál és némi szerencsével tudta legyőzöl 
lelkes ellenfelét. Góllövő: MankovszW' 
(2) és Kies, i'.etve Takács (2). Jó: M a^v 
kovazky. Bognár és Kiss, illetve Takác* 
Fogárassy és Babay,

EVEZÉS
A Mairyar Evezős Saövetzé* 

tálya vasárnap délelőtt a Velencei tavon 
tartja VII. vándordíjas vitorláé bajnoki 
versenyét. A bajnoki versenyre. « ,  neve
zés érkezett, A  vitorláé bajnokeáycm 
kajak eveztle veieenreket -to. rendeznek, 
aawáyekre szép számú n eve** erieeetfe

Ú SZÁ S

Űszév@ rs@ siy Ig e rfe @ n
A kedverőre fordult időjárás a vidép 

ászósport feléledését is maí-ával bort®* 
Az első vidéki úszóversenyt E®e.rben r®E, 
deztók a diósgyőri és az ózdi verseny2", 
részvételével. Az enodínények a. kövo1* 
közök:

109 111 KJOI'K; 1. Erdélyi L--or 1:05,2, f  
Siroki DiMAVAG 1:10, 3. Szilvád
MAVAG 1:11.4. 190 m mell: 1. Laatóf
Eger 1.-31.8, 2. Kormos Ec?er 1:33, , *
tTankó DiMAVAG .1:31. ISO in hát; 1, M" 
delyi Eger 1:18.8. 190 m hölgy mell: j  
l’álinay DiMAVAG 1:51.3, 2. Dercnce'éOÍ 
OVIK 1:52.8. 3. Nyílwwl DiMAVAG S:<9* 
100 ni ifj. gyors: 1. Lengve! Eger 1
2. Gaál Eger 1:17. 3. Tóth DIMAVAg 
1:17. .'«0 m fiú gyors: 1. Hétfaíusi J» 
MAVAG 31.1, 2. Bóta. Eger 31.8, 3. 
délyi OVTK 32.2. 59 ni fiú mell: 1. Vár 
földi DiMAVAG 35.4, 2. Sugár É-ter Bü-J;
3. Lork DiMAVAG S9.S. 80 m fiú W f
1. Sugár Eger 38.2, 2. Hcll'alusi DíJídí 
VÁG 39.6. 3. Fedrar DIMAVAG 40.8.
m fiú mell: 1. Várnai DiMAVAG I:S?“’
2. Lóvai ÓVTK 1 :.45. 50 ni gyerniek gy®f*j 
I. Bobrák ÓVTK 34,5. 2. Magyart

mell: 1. Pók Eger 47.2. 2. Rózsa S é r "# ,'
3. Magda EgeT 54.3. 50 m leány 111 ;}}:
1. Várföldi DiMAVAG 51.2, 2. Kiss ÓVTS 
54.2, 3. Lukasovíli? 5 4 .6 . jm  m j f i  liéf;
1. OMai Eger 1:20. 3x50 nt vegvesvál^1
1 . Egri gimnázium 1:40.2, 2. F«ri kertf 
kedelmi 1:45.4. 3. ÓVTK 1:58.6. Vi»ií*S 
dnmerkftzés: MESE—DiMAVAG 7:0 (4 #  
Veaetlie; Ringeíliart. Az, egri csapat tóié 
ayesen győző ti: a kezdőkből álló. 
dicegyŐTiek elten. Góldobó: Erdóliyi P  
Pyber (2J, Hcizer ós . Bárányai.

E W ala& síotíáU
a Budapest—Eger ús?*' 
m érKőiést

A budapesti kerület középiskoláéi 
egész héten az egri kirándulásra ké.sí“L 
tek. Zsíngor László, a KISOK Ú9j£ 
kapitánya a legutóbbi edzés után ösá*. 
állította az Úszóválogatottat: 100 jtj
gyors: Dem.jöi, Opprecht, 100 » i  rá fe
Bartalis, Hockstock, 100 m hát: Barte, 
esi, Desztek vagy Polgár. 500 m gy° T. t3 
Szathmáry. Rágó, 3x100 m váltó: 
bácsi, Bartalis, Tátos, A vizilábdaosOP^  ̂
pedig a következő: Jciuy — GerSHL
Hockstock — Tátos — Dcmjén, 
gyári. Rágó. Tartalék: Tauber.

Az összeállítás jó l sikerüli. T L  
hogy e g y • venoanyző legfeljebb két .s»B- 
bán Indulhat, a kapitánynak ,A$s 
kednie;' kelleti. Sikerült.

Anna! nagyobb volt a kiszemeltek JBk 
morusága, amikor a hét végére iu®®w 
áz egriek kérése, hogy a mérkőzést AL 
lassizák el. Egerben a kedvezőtlen y  
jArás miatt hosszú ideig neme leheteti .ne,:' ■' akKisalizeni és az egri diákok nem _ 
hógy a hagyományos taláikozőra k®2íti 
letienül kelljen kiúliniűk. Kérik
a mérkőzést vasá,map ■ helyett júJLé-i 
15-én rendezzék meg. A KISOK 
szelesen beleegyezett az egriek kere^j! 
és csapatát, június 35-én 6ül« Egerbe,
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Meghalt Hol’ésy len*
Hagy gyásza van a vivősportnak. A  

Vívás egyik érdekes alakja, sok nagy 
verseny hőse s a versenyzőknek sok 
évén át doyenje, Hollósy Jenő rövid 
Szenvedés után itthagyta a, földi vívó- 
Pástot. Hollósy a Santelli-terem egyik 
legjobb versenyzője volt s leglelkesebb 
vívó, aki még 60 éves korában sem 
hiányzott egy vivóóráról sem és még 
akkor is komoly ellenfele volt a legjob
baknak is. MÁV-főfelügyelő volt s egy 
ideig vívómester, A vívá,s szeretető vitte 
őt 4z oktatás terére. Kövid ideig volt 
mester, aztán ismét amatőrlzáitatta ma
gát. S újra versenyzett. A világháború 
után k  párisi olimpia előtti válogató 
versenyekben kezdett újra versenyezni 
éspedig komoly sikerrel. Nagy elméleti 
és gyakorlati szakértője volt a vívásnak. 
Ahhoz a típushoz tartozott, amelyik a 
teremformát sosem tudta elérni a ver
senyen, Teremben sokszor szinte verhe
tetlen volt, A versenyt idegei sosem 
bírták. De az olimpiai és Európa-baj- 
nokoknak legkedvesebb edzőtársa Ő volt. 
Aki mái- Hollósy bácsit meg tudta verni 
a teremben, az nyugodtan vihette ma
tyóját az olimpia pástjára! Az már for
mában. volt? Hollósy felett aratott győ
zelme erre biztosíték volt. Hollósy, akit 
a vívók mind ismertek, nem volt 
reklámember. A külső világ keveset 
hallott és tudott róla. Annál többet a 
vívók. Néhánv évvel ezelőtt visszavonult, 
de azért olykor bei árt a Santellí terem
be s még vívogatott is.

Hollósyt vasárnap délután kísérik a 
vívók utolsó útjára a váci temetőben,*

M e g t ö l t e n i  a c s oda*

m egnyertük a párost az o la szo k  
ellen
Ásnám, GiDOFl— cuceiii, BOSSl 
6 :3 , § :7 , 7 :8 , 7 :5
Bossi nem tudta helyettesíteni Del Bellát

A z  időjárás a második napon is 
kegyeibe fogadta a magyar-olasz 
teniszmérkőzést, A  nyári melegben 
nagyon sokan ingujjra vetkőzve ké
szülnek neki a szurkolásnak.

Félriégykor lép a pályára Dallas 
II  és Sada és ekkor már mintegy 
1000 ember üli körül a játékteret.

Cucelli kíméletlenül megcsavart 
adogatásával egyelőre nem boldogul
nak a magyarok. 1:1. Az olasz fiú 
remek röptéi nagyon, sokszor taps
ra ragadtatják a közönséget.

Ismét megismétlődik a pénteki 
eset —  a játékvezetésben. A  vonal
bírók helyenként annyira gyámol-

A Mír envénl foalnwVsáeot
vívják ma a üűe|isr®É@m©ií

A bajnokságok sorában a tőr egyéni 
bajnokság kerül ma sorra■ Huszonhárom 
nevezője van a bajnokságnak s való
színű, hogy ugyanannyi indul is. A leg
jobbak kivétel nélkül jelentkeztek. A 
benevezettek névsora érdekes: H TVK :
BedŐ, Kőhegyi, Berczelly, Homorődy, 
Hátszeghy, Magyar, Hennyey, Maszlay, 
Zirczy. Mész? ényi. Gozsy dr. VTE: Pa
lóci, Kszterhás. MAC: Gerevich, Dnnay, 
Pesthy, Szathmáry. BBTE: Tilly. RAOi 
Nedeczky BEAC; Bay. Berzsenyi. BSE: 
Toperczer. PS $; BaHhazár. Ennek az 
erős és érdekes mezőnynek sok esélyese 
van.

A tavalyi bajnok: Hátsseghy József
bem egészséges. Súlyosan feltört a lába 
& ha indulna is, erősen csökkent esély- 
lyel vehet részt a versenyben. Maszlay, 
Zirczy, Bay, Gerevich, Dunay, Palóca, 
BedŐ, Homorődy és Nedeczky döntőbe
jutását várjuk.

A verseny délelőtt 9 Órakor kezdődik a Műegyetemen

Teniszegyesületek figyelem!
Használt teniszlaSiűáka! felújüunk!
E red© *! S seR ténységr®  f  © 1 1J II Bt é s  é j  pssss5éfe© v@ síássa8
la t ju k é i .  A r e n d e l é s e k e t  a beérkezés sorrendjében tel jesíi jak !

S tra u b  S p s r f tenisz-szakűzlet, V ., g r ő l  
T ls s a  Istw S n .u tea  í® .  
T e l e f o n .  1 S 0 .2 S 2 .

A BEAO
ma, 25-én III. osztályú kardversenyt 
rendez A verseny nagy érdeklődést vaJ 
tott ki a vívók körében és igen sokan 
neveztek. A nevezések a következők: 
BBTE: Attány. BEAC: Balogh. Baán,
Burghardt. Ciffra. Beák, Drlppey. 
Pállá. Sárga. Stamoray Tltsch. BSE. 
Fundélius. Udvarhelyi. BSzKRT: Giday. 
Morocz, Orszárh. Sasváry EleWromos 
MTE: Monostori. Gamma LE. Kovács, 
Molnár Sári, Schreíner. LASE: v. Ben „

. Pongrácz. Szabó, Tölgyessy MAC: 
m  Tjíptsey, Márkus, Skoff. MAFC: held-

ttiann, Gracza, Ivánkav, Kálmán, Katona,-  . m m . urnom , t Un rd o

Sokáig ütögetnek, miközben a han
gosanbeszélő divatos tánczenét har
sog,

■A közönség özönláse egyre tart. 
Mire elkezdik a játékot, a lelátókon 
már nincsen üres hely! Ma még 
többen vannak, mint voltak az első 
napon. Hjah, l : l - r e  áll a mérkőzés 
s ha a párost megnyerjük, legyőz
hetjük az olaszokat.

Sada—Dalios n  6:1 6:3
( bemutató já ték )

Végre elkezdik a játékot. A  két. 
fiatal csikó nagy lendülettel ront 
egymásnak. Sok a szép labda, de 
még több a hiba. A  kis Dreta a 
bizonytalanabb s alig egy negyed
óra alatt 6 :l-re  elveszti a szetet. A  
második szét még rosszabbul indul.

mann. Ava„r,o.>.
t V Lengve! v. Tóth. MPSE: Alpár, Buda 

RÁC: Hevesi, Tnkáts. SzVC- Sisak.
WMTK: Janky, Nagy, Tolnáy, Wágner.

TORNA
102 csa p a t

nevetett «x országos 
tomészbajnokságra!

Pénteken este volt a tornaszövetségben 
a pünkösdkor sorra kerülő országos 
tornászbaínokság nevezési zárlata. 
A nevezési zárlatig hatalmas szaniu 
nevézés érkezett. Nem kevesebb, miut 
102 csapat nevezett a torna,szbajnoksag- 
r»  a zsinórlabdára és a népies tornára 
A. nevezések megoszlása: I. osztályú
tornászba j'nokság: 8 férfi és 9 női csapat. 
II o . : 3 férfi. 5 női csapat. III 12' férfi és 11 női csapat. Az országos 
ísinórlabdaba jnokságra 31- csapat neve
zett' Hatalmas számú jelentkező akadt 
az elsőízben megrendezésre kerülő népies 
tornára Is: 54 együttes; indulását jelez
ték a különböző kerületek! Ebből a 
számból 47 vidéki és 7 budapesti. A  baj- 
noki versenyek résztvevőinek _ a száma 
tizer körül lesz. Knüez jón meg & 2CVI. 
országos toraaünnepély mintegy - ezer 
résztvevője, tehát 2íl00 tornászt fog  mer- 
mozgatni a MOTESz pünkösdi ..to rn to  
napja** Csepelen. Elég lesz lebonyolítania 
a. torna szövetségnek ezt a hatalma 
■megmozdulást!  „

Használt

tensraMfjat
Éliá alakítja

Dallos Ü  minden labdát kiüt. Szo
katlan neki az - új labda. Később 
mégis összeszedi magát és l:5-röl 
3;5-re feljön. Az utolsó gémért 
hosszú ideig játszanak.

Néhány perc alatt rendbehozzák;

TENISZ

Szigeti eltaktikázta
a Romanoni elleni
meccset

Az olasz-magyar teniszmérkőzés pénteken kezdődött meg. A z első nap ered
ményei : Romanoni—Szigeti 8:6, 6:2, 6.3, 
Asbóth—Cucolll 3:6, 6:3, 6:2, 4:6. 6:0.

Szigeti pénteki játéka nagy meglepe
tést keltett szakkörökben. Otti a fejébe 
vette vagy valaki rábeszélte, hogy Ro- 
vumónU csak akkor tudja legyőzni, ha 
kihozza az ütésből. Az égész mérkőzés 
alatt alig ütött rendesen. Minden labdát 
felpörgetett, megcsavart, nyesett etb. 
Ettől a játékától akkor sem volt haj
landó eltérni, amikor Romanoni már 
bebizonyította, hogy az össze-vissza való játék egyáltalán nem zavarja. Sőt...

Beigeti fegyvere visszafelé sült el. Az 
első szetben még boldo0ult valahogy ez
zel a „flrkás1* játékkal. Később a®ónban 
6 maga jött ki annyira az ütésből, hogy

„ISIM 010 M"
a tenlszlltök legjobbja, torgalontz iwna

STRAUB SPORT
teniszszaküzlet, V.. gróf Tisza- 
István-u 16. IBálvány-u, sarok.1 

Telefon: 1-802-62.

a harmadik szetben már egészen aláren-(InU .. . , .11 nnlnftM szerepet játszott. Az nem lett volna 
hogy Szigeti kikapott Románomtól- piszén ' * ’ * í-  -ixaz a legjobb Szigetivel is elő- 

-ordult volna. Az volt csak a baj, hogy 
percről a másikra félre dobtacl iuaoiM.iu' — ---------r~-, tt játétót, amellyel az edzéseken a 

Î Ues bizalmat kiérdemelte A taktikai
ndokba boesájtkozott.

Echmidt-Szigeti-Szél
sportüzlete, V., Személynök-u. 16. 

Telefon: 11-44-33.

talankodnak, hogy a versenyzőket 
és a közönséget' is felingerlik. Köz
ben 3 :l-re  elhúzunk,, A  játék na- 
gyón jó.

Gábori remekül adogat és ez most 
is biztos gémet jelent, 4:1. Cucelli-

de két röptét is a hálóba üt, Bossi 
utánozza, li.O-ra vezetünk. Gábort 
nullra nyeri adogatását. 2:0. Most 
egy kissé könnyelműek a magyar 
fiúk, 2:1, dlp aztán Asbóth  néhány 
jól sikerült lecsapásával 3 :l-re  hú
zunk el. Ouoelli „egyenlít" a lecsa
pásokban, a vonalbíró is elnéz egy 
labdát, 3:2. Fej-fej mellett mennek, 
3:3- Ez igy megy egészen 5:4-ig. 
A  következő gémben B ossi labda- 
rűgókapusként veti magát egy re
ménytelen labda után.

Megsérül, öt percig áll a játék, 
amíg Bossi vérző jobbkezét be nem 
kötözik. A lig kezdik el a  játékot, 
Cucelli v eti m agát hasra. Újabb pi
henés. Ennek ellenére az olaszoknak 
szetlabdájuk van.

Egy kis szerencsével hárítjuk 
és utána simán nyerünk 7:6-re. 
Ezzel a mérkőzést is megnyertük. 
Megtört a jég, hosszú évek után 

végre párosban is sikerült legyőz
nünk az olaszokat.

misti
kerékpározás 
nem veszélyes*

ha kiapadoatailan erős és 
egyenletes világításról 0OR* 
doskodunk. Ilyan az elpusz* 
títhatallan elehüomos

BOSCH
k e r é k p á r v i l á g í t á s

Kérje kereskedőjétől az új 
BOSCH árlapot!

Jusjts nem kapta meg 
a beutazás! engedélyt

NITI. ATKOZ ÁTOK s
Tóth László dr szövetség i kapi-

A  magyar válogatott hőig yt«jia»* 
csapat olasz beutazási engedélye 

i már megérkezett a teniszszövetség
be. Nagy meglepetéssel vették azon
ban tudomásul, hogy Jusits Hónké
nak, a magyar csapat legjobb tag
jának hiányzik a vízuma.

E gészen  biztosan valamilyen  
sajnálatos véletlen  folytan  nem 
kapta m eg Jusits a  beutazási enge
délyt —  mondotta Jankó József ál- 
elnök. —  Nélküle pedig nem  Utas- 
hatunk el Milánóba. Erről a* újabb  
időpontról is tehát valószínűleg m ég  
későbbi időpontra halasztódik «  
m érkőzés .

KÉZILABDA

tenlszlabdMt M E G Ú JÍT JU K
és újra íilcezzük. ™leldbb * ,>kt{Sctewf

DORNER SPORT
Krisztina-körút 73. sz. Telefon: 156-622

MEGKEZDŐDIK A TAVASZI HAJRA
a kéfilabdabajiiókaáfir ék»oportJ®»*»- A mai, VI. fordulóban néhány fagfo* h#y- 
osztó márkdnés bérül „w w a .A lyw  gUiíWJ IUOUVUMí-' ».«<*«**
BSzKRT—ÜTB ós a Bl£
öss®eosapás. A XI. osztályú fért! ás 
X. osztályú női bajnokságban.ívű — a__ ~ itt p.taJ

nek  nem sikerülnek a röptéi, de a 
remekül keresztbe ütött lecsapásai 
annál inkább, 4:2. Most remek a 
játék, pompás röptecsaták után nye
rik a magyarok a következő gémet. 
Cucelli magyaráz valamit Bossinak, 
az eredmény olasz gém, 5:3. Gábori 
adogatása következik azonban és ez 
szetet jelent. Nagy ünneplés,

6:3 a javunkra.
A  második szét elején A sbóth  és 

Cucelli is megnyeri adogatását, 
Bossi viszont elveszti, 2 :l-re  veze
tünk. Párosban nagyon sokat jelent 
az ellenféltől elnyert adogatás!

Gábori: 3:1.
Most egy kissé esik az iram, mind

Öreg

teniszlabdáját
felújítjuk.

IV,* Ttirr István-u. 7a
Kérjük, szíveskedjék l a b d á i t  

m i e l ő b b  b e k ü l d e n i ,

a pályát s máris
megjelennek a salakon a nagy 
mérkőzés résztvevői: Asbóth,

Gábori, Cucelli, Bossi.
Rengetegen fényképezik őket. 
Gábori kezdi az adogatást, utána 

jól megy a hálóra s néhány szép 
röptecsata után meg is nyeri a 
gémet.

—  Bár már ez volna az utolsó 
gém , —  sóhajt fel mellettünk egy 
lelkes hölgyszurkoló.

munkánaktán y : A  szorgalmas
megvolt az eredménye.

Stefani, az olaszok kapitánya: 
Nem volt nagy játék. A  magyarok 
megérdemelték a győzelmet. Bossi

e l h a s z n á l t

Magyar-Olasz
Quna-Kupa te n is z m é rk ő z é s

Ma, május 2 5 -é n ,  vasárnap 
a BLKE XI., Horthy Miklós-

ó t  6 3 .  SZ. alatti dlszpályájan.
A méikőzós kezdete d. n. fé l  4  órakor

a négy játékos nagyon vigyáz, Gá
bori e g y  kitűnő röpte után kettőt 
elront és máris 3:2. A  közönség 
lélegzetvisszafojtva figyel. Az ola
szok gyorsabban mennek rá a háló
ra és ezt A sbóth  adogatása bánja. 
3:3. Bosszúból Bossiét nyerik el, 
4 :-3-ra vezetünk. Most hálócsaták 
követik egymást, de a pontot az 
olaszok csinálják, 4:4. Cucelli sok
szor ördögien jó. Meg is szerzik a 
vezetést, 5:4. A z  olaszoknak szet-  
labdájuk van, Asbóth, azonban re 
m ek röp tével egyenlít. Ez a, jelenet 
még kétszer megismétlődik, végűi 
is egyenlítünk, 5:5. Gáborinak rósz- 
szak a visszaütésel, 5:6. Gábori to
vábbra is bizonytalan s ez a játsz
mába kerül.

7;5-re nyerik az olaszok a má
sodik szetet.

Olaszország fiai egyenlítettek!
A  harmadik szét elején ismét el

húzunk, 3:1, 8:2, majd 4:2-re vezet 
a m agyar kettős, A sbóth  adogatása 
után Izgalmas pillanatok közepette 
5:S-ra elhúzunk. Egétverő taps. Cu- 
eelli m ost  megint félelmetesen já t 
szik, 5:3-nál és 5:4-nél is van szet- 
labűánk, de az olaszok egyenlítenek, 
5:5. Utána

két perc alatt megnyerjük ezt 
a szetet 7:5-re.

2 :l-re  vezetünk.
Cucelli kezdi a negyedik szetet,

: Simul SPORT

ItniszlaMáiát
f e l ú j í t t a t o m

Macher Rezső

L ObZUliO-u „aj,.—.- .,--- -
dött c  tavaszi forduló, itt csak hot el
maradt mérkőzés kerül ma sorra. ÖAsrr 
íotes kézílahdaniüsoir:

I. osztályú férfi. BSzKBT—DTE: A  
I „legérdekesebb." Az utóbbi években o s 

tort villamos: osapat és a régi Idő* ba j
nokának találkozásán gyakran szuletpefc 
meglepd eredményék. Ma a bajnoki ma- 
sodí-k BSzKRT esélyesebb, d® a evo?*- 
Ibmért erősen mez kell küzdenie az Új
pestiekkel (Ciprus-utca 10. Buertay), 
BLE VII—VAC: A  „legkeményebV . .  A 
kerületi osapat nagyon esélye*. A' -'VJ"' 
tói mégsem szabad mindzli esélyt 
gadni, mert ezen a mérkőzésen ópj>»e 
azon & ponton — kapus — 
amely eddig as „Aebilles sa rk a ^  volt 
(Aréna-út, fél 5. Glatz). DTO—MTE: A
„legbizonytalanabb.”  A  két szeszélyes 

. csapat játéka hétről hétre hainjerésztA 
kilengéseket mutat. Ma i® 1 
nyer, amelyik jobb napot fog ki (Fenér-
út. 6. Bcrecz). W M TK-W AFC: A ,.1 « -. ’  . . .  .. .  . > -nn ___t. l. j__AriUl, O. JJUICGAZ. TSiTAAl*.-- v*
simább.”  A MATT! nagyobb tudásával
gyakorlatával szembiej) a crepelí csapat 

............................. ' ’  — ultawri.

6|-ort üzlete, 
csak IV., VáiosMz-u. 8. Telefon.

azonban nem tudta feledtetni 
Bellot,

Del

csak küzdőképességet tud felvonni.,— 
Az eredmény nem kétséges íCsepel.
WMTK-stadion, fél 10. Földi).

II . osztályú férfi: BEE IX —Kát, EB
i (Amerikai-út, KISOK-oálya. 6. Garat). 

III. osztályú férfi: MTE—Magyar Poesto 
1 Váimmeutes-pálya. 9. la tié i, —

Megtörtént az, amiben titkon re
ménykedtünk. Izgalmas, végig nyílt 
csatában sikerült legyőzni a nagy
szerű párost játszó olaszokat. A  
magyar kettős egységesebb volt, 
mint az; olasz. Eleinte Gábori volt 
a jobb, később A sbóth  felnőtt hozzá, 
sőt az utolsó szetben magasan túl 
is szárnyalta. Az olaszoknál Cucelli 
volt a jobbik. Különben a mezőny
nek is ő volt a legjobbja. B ossi na
gyon sok hibát vétett. Ha Cucelli 
Del Bellával —  aki egyébkéiit Cu- 
celli állandó párja —  játszik, akkor

kzöXteégi díj: BLE1 VII-VÁC ^Aréna- 
út, 3. Dobronay). MTE—B T C (F rtér-ut. 
fél 5. Szántay-Szabó). MAFO—WMTK- TTTirrmy J:„n 11 r v T V )lül «J. O'A'aJJ Itt.V Oöauv;. " • . .  rr T
(Csepel. WMTK-Biadüon, 11. Nagy 
BSzKKT—UTE (CipTue-utca^J/^fi.,DSIlVri 1— U A AU V Vei 174 __ *ttr
e»áry). — I. osztályú női: GSfc—Olyinpl* 
(Bcs:t»lan-utoú, fél 6. Egri). — II . osz
tályú női: Ko. Kelenföld—MTE (Horthyuiiyu no:: jvu. jmwiuwu—
Mi'kló«-út, KFC-pálya, M JJ. Kutaett. - 
III. osztályú női: Ko. liBL—Ko. EÍzért 
(Fchérvári-út, Kábcl-iJálya, fél 12. Pintér 
B.) DSE—Óbudai Pamut (bní:ys-zornbal- 
utca, negyed 9. Kácsor). Budakala»z—

11. Nagyváradi). — IV. osztályú non Budakalász—EMEBGÉ (Pozsony :-ut; fél 
6. Kunicz). SSC—Ko. Peslorzsobet (P««l- 
erzsébct, HÉV-pálya. fél U. Síjproni). 
GyaSC—Ko. X IV  (Pozsonyi-út, 9. TJjváry 
F.). Az eléláHó csapatok esélyesek.

Jé......................... .i

TENiSZLABDÜJÁT
GYEPLABDA

Pontos kezdés jegyében zajlik I* *
I mai bajaoki forduló. Az egyesületi
vezetők és a játékosok körében is mind

f e l ú j í t o m .
I gyakrabban hangzik el au a panasz, hogy 
1 ..................közé ' ' *

M A U R E R

e>J aw vraii. 440,4*0 41 »X!s V-4 "  ‘ **•a bajnoki mérkőzéseket nem kezdik el % 
rendes időben. Nem egyszer előfordulj 
már az, liogy a J1 őrára kiirt mérkőzés

m

Illat clZ., IiUgY cl 4* u »a io  m ű i, *** — — ^
12-kor, sőt félegykor kezdték el. Ezt 

I állapotot akarja megszüntetni a_ szövet-
toiiiöz-szaküzlüt,

T e ré z -fe ö r6 t  4 . Tel.: 3 9 4 - 8 9 4 .

ségnek az’ az" elhatározása, hogy # 
játékvezetők a mai bajnoki forduló álltái*_ _ _ , ...i _i. „ é .nl iaréa| mával csak tíz perc várakozási Időt farM I botnak. Ha a várakozási idő eltelt

most talán olasz győzelemről kel
lene beszámolnunk.

Ma, vasárnap délután az Asbóth- 
Romanoni és Szigeti— Cucelli mér
kőzésre kerül a sor. A  pontos mű
sor:

8 Órai Szigeti—Cucelli 
utána: Asbóth—Romanoni

g* 4170,4 444C4 atmcocK auí.ui n- '-r-
találkozó emelkedik ki. (Pasaréü-út, U* 
Vezeti: Bikár dr és Buzinkay drt.
A technikásán jitjzó MHC-nak kemény 
dió lesz a keményen és

üMjiaw

?oran. íteezieLes uro^u,*
NTE—Havel II 6:4. 6:1, Prückler NTE— 
Szentpéteri dr 7:S, 6:8. 6:3, Kovács I. 
NTE—Haraszthy dr 6:3, 10:8, Tattay
MTI—Tiles 6:1, 1:6, 6:4, Kovács MTI— 
KSröay 2:6. 6-1, 6:4, P álfalvy MTI— 
Grünwald 6:1. 6:1. Férfipáros: Tattay, 
Hancz—Hornung, Kovács II 4:3. íélbe-

nóki pontját szerezheti me?. Jóslat 2:1- a MAC javára. Az AHC—£—r- 
, iMargitsziget. fél ló. Vezeti: Ive) .mér- 
k’ízéser, a számszerű ere'
AHC-esatárok lövótuí'
Tippünk: 4:0 az AHC!

i. veseu: msr-
eredmény csupán as 

tudományitól függ. 
C*»ára.

ATLÉTIKA

szakadt Női egyes: Lászlóaé ’ MTI-Hornungné 6;3, **  ' “_ ___j ,  v>,v, 6:3, Péterné NTE—
Havel f  8:6, 6:3. Női páros: Lászlóaé, 
Havel I MTI—Hornungné. Péterné 7:5, 
6:2. Vegyes páros: Lászlóné. Szentpéteri 
MTI—Hórnunmé. TJles Mr 6:1. 6:1.
Havel I. Harci II MTI—Gáspár, Péter
ié  4:6, Síi. S'Jt, félbeszakadt

A ver—
megérkezett----- ---------  ------
vériség versonyzói futottak bo.) A lég* 
többen azonban a Budapestről va*ó.]rnap 
reggél induló gyorsvonattal meönek. 
Sokan u tazuak autón is. Miskolcóe és 
Diósgyőrben hatalmas érdeklődéssel vár
ják * legjobb magyar atíéták öaSpeeM-



Vasárnap, 1941 május 25,

Hz év első nagy versenyén
a felles magyar atlétagárda 
találkozik mm D i ó s g y ő r e  ff

Á pontokért menő küzdelem megmoz
gatta az egész magyar atlétagárdát. Az 
első egyesületi bajnoki versenyen, a 
DiMÁVAG viadalán, ott lesz mindenki, 
aki • csak valamennyire formában van 
és küzdeni fog még a hatodik helyért is, 
mert az is pontot jelent.

A helyzet a legtöbb számban teljesen 
tisztázatlan és jóslásainkban csupán a 
múltban kinyilvánított klasszisra és a 
bizonytalan edzéshírekre vagyunk utal
va. Alig egy-két számban indultak eddig 
versenyen legjobbjaink, a legtöbbnek ez 
lesz idei bemutatkozása.

100 méteren Sir dr és Gyenes klasszisa, 
Korompai, Pelsöczi, Nádasdi, C'sányi IV 
fiatalsága (a fiatalok mindig gyorsabban 
jönnek formába), a Vermesről keringő jő 
edzéshírek összeegyeztetése után kellene 
megjósolnunk a győztest. Nehéz dolog. 
De reméljük, hogy 11-en belül lesznek 
egynéhányan. ■[)00 méter nincs a műso
ron, 800-on és 1500-on meg fognak 
oszolni az erők. Hogy hogyan, azt még 
talán ők maguk sem tudják. Lesz, aki 
mindkét számban indul. 800-on Híres. 
Szabó, Harsányt, Gyért'gyért, Temesvári. 
tízében, Marosi, Danó, Almást, 1500-on 
kb. ugyanezek. Apróval és Baranyaival 
kiegészülve. Híres és Szabó biztosan tud 
1:56-os 800-at és 4 percen belül 1500-at.

Az 5000 egyike lesz a legnagyobb ver
senyeknek. Kele)i, Csapiár, Németh, Esz
tergomi, Farkas, Eper, Sajtos indul töb
bek közt. A jelek szerint az idő nem 
lesz rosszabb 14:40-nél! 110-es gát futóink 
is • remélhetőleg teljes számban részt 
tudnak venni a. versenyen. A Hidas 
Szabó dr—Nádasát—Kiss társaságból 
leginkább előrehaladott formában Ná
dasát van. 15.6-os idővel győzni lehet. 
400-as gáton a BBTE nagy úr lesz Pol
gárral, Görkóival, Assakürtivel. Közéjük 
csak Nádasát és Kiss tolakodhat be. 
56-os idő': várunk a győztestől. A
3000-es akadályverseny elsősége Szilágyi 
rajtjával elintézettnek vehető, valószínű 
Gulyás második helye is. A MAC-futók 
á ’ pont érdekében 5000 után is el akar
nak indulni ezen a távon.

Az ügyességi számok közül magasug
rásban Cserna távolíétében Gáspár, 
Tordai és Gyuricza a legjobb. Tőlük 
180 cm-es eredményt várunk. A helye
kért nagy küzdelem lesz a sok 175-re 
képes ugró között. Sokkal jobb mezőny 
csap össze távolugrásban. Gyuricza és 
Somló a MAC-ból. Vermes, Zajki, Koltai 
és Somogyi a BBTE-bői, továbbá Csányi 
IV, Horváth II, Kaptivári, Nagy, Bakky, 
Nádasát óriási küzdelmet fog vívni. Rúd
ugrás és súlylökés nem lesz. Diszltosz- 
vetésben Kulitzy és Horváth 7/ között 
áll a harc. ők 48 méter körül fognak 
csatázni, de harmadik már R e m e c z ki
esésével lehet bárki, aki a 43 métert 
megdobja. Gerely vetésben Várszegi lesz 

■ az első, mögötte Csányi I f i ,  Szathmáry, 
Medgyessy és a. TF-dobók. küzdhetnek 
Horváthtal. Kalapővsvetésben annyi in
duló lesz, mint még soha. Győzelemre 
és esetleg csúcseredményre Németh Im
rének van esélye. Itt a. MAC sok pontot 

/  fog  szerezni. A versenyt lOxAOO méteres 
váltó rekeszti be. Ebben a BBTE lát
szik legerősebbnek, dé jó  csapata van 
a MAC-nak, az UTE-nak és a DiMÁVAG- 
nak is.

Végezetül ideiktatjuk az 1. Osztályú 
egyesületi bajnokság jelenlegi állását:
1. BBTE 39 pont, 2. TJTE 36, 3. Testvé
riség 18, h- BSzKRT 11, 5. MAC, 6.
piMAVAG 0 pont. (A pontozás egyéni

számokban
kétszerese.)

-4—3—2—1. váltóban

oSnsxok m egírni 
le m o n d tá k  
a in£igyar®olasz 
a t lé t ik a i v ia d a lt

A  M ASz és az olasz szövetség 
már megállapodott, hogy június 
28— 29-án megrendezik Budapesten 
a két év előtti torinói mérkőzésnek 
az olaszok által folyton  elhalasztott 
visszavágóját.

Szombaton levél érkezett az ola
szoktól, am elyben a mérkőzést bi
zonytalan időre elhalasztják, azzal 
az indokolással, hogy  atlétáik nagy 
része katona.

A  M ASz az olasz követség útján 
megkísérli, hogy az olaszokat állás
pontjuk m egváltoztatására birja. 
(A  németek ellen kétszer is ki tud
nak állni!)

M a i a t l é t i k a i  m ű s o r
Diósgyőr: DiMÁVAG egyesületi bajnoki

versenye.
Budapest: MTE vándordíjas női verse

nye (MTE-pálya, 5 óra).
Magyaróvár: MóGAAC kerületi versenye.
Debrecen: DTE kerületi versenye.
Gyula: GyuAC kerületi versenye.
Kolozsvár: KAC kerületi versenye.
Pécs: Dny kerületi ifj. bajnokság, 

nap.
München: 25 km (Mauréry indul).

II.

250 INDULÓVAL
leventeverseny volt Áldozócsütörtökön 
Pécsett. A mostoha viszonyok miatt 
kevés edzéssel kiálló levennék között 
akadt néhány komoly tehetség. Ser
dülők. 100 m : 1. Bató 13.8, 2. Elek 14,
3. Komáromi 14.2. 400 m: í. Tillai 66.8,
2. Köteles 67.2, 3. Szász 69:8. 800 m:
1. Biliári 2:28. 2. Hein 2:35, 3. Weich
2:36.4. Ifjúságiak. 100 m: l j  Bsamann
12.8. 2. Kovarik 13.1, 3. Baranyás 13.2. 
400 m: 1. Gál 64.8, 2. Besz 66.4, 3. Nagy
67.8. 800 m: 1. Roszjár 2:15, 2. Horváth 
2:24.8, 3. Kovarik 2:27.7. 150C m: 1. Hal- 
vax 5:08.2, 2. Baks,a 5:29, 3. Tormási 
5:36.4. Magas: 1. Hirczí 150, 2. Szűcs 145,
3. Farkas 145. Távol: 1. Horváth 497,
2. Desztics 485, 3. H irczi 479. 110 gát (91
cm): 1. Karádi 20.4. 2. Kőhegyi 21.2
3. Mayer 21.8. Súly: 1. Gergely 9.63.
2. Torma 9.03, 3. Kalmár 7.08. Diszkosz: 
1. Torma 24 82, 2. Pálmai 22.02, 3. Karsai 
21.80. Gerely: 1. Palatin 35.10, 2. Torma 
33.61, 3. Gál 27.80. Felnőtt. 100 m; 1. Máda 
12.2 2. Jakab 12.2, 3. Kovács 12.4. 4í)0 m: 
1. Máda 60.7, 2. Jakab 61.4, 3. Novák
63.8. 800 m: 1. Kovács 2:27, 2. Oláh 2:29,
3. Regős 2:30. 150(1 m : 1. Villányi 4:52,

Szklenár 4:55.4, 3. Dancsák 5:04.
3000 m: 1. Czigler 10:39, 2. Dévay 10:43.2,
3. Mai 10:48.8.

AZ NTE, TFSC ÉS MTE
nevezett az MTE Lovász-vándordíjas női 
versenyére. A  védő Koszorú nem, mert 
egy kaposvári bemutatón vesz részt a 
Koszorú. Úgy látszik, hogy a bemutató 
fontosabb, mint a verseny. A  vándor
díjért az NTE és a TFSC fog nagy küz
delmet vívni. L îsz két férfi szám is. 
A verseny délután 5 órakor kezdődik, az 
MTE-pályán.

KISS GYÖRGY ÉS BÍRÓ GYÖRGY
indulása teszi érdekessé a Kolozsvári AC 
reményét a  ̂ vidéki egyesületi bajnok
ságért. Gyulán Kuss Istvánnak és a vá
ratlanul j(í eredményeket elért szegedi 
ogyeiemistáknak indulása érdekes. Debre
cenben  ̂ a keleti kerület legjobb felnőtt 
és ifjúsági versenyzői _ csápnak össze. 
Magyaróváron megrendezik az északnyu
gati kerület kalapácsvető bajnokságát — 
remélhető Lég szabályos kalapáccsal! —
és néhány más versenyt. — Münchenben 
a városon keresztül rendezendő 25 km-es 
futásban Mauréry Tibor képviseli a 
magyar színeket. Bár Kiss vagy Gyinresi 
nagyobb  ̂ sikerrel szerepelhetett volna, 
Mauréry is minden bizonnyal meg fogja 
állni a helyét.

Az MKSz méfís nyétbeütötte 
a Nagy-Szekeret bukósisakot
visszavágót!

Budapest kerékpáros pályabajnokságainak négy 
döntőiutama jut ma dűlőre a M i l l e n á r i s o n

TORNA
Csütörtökön rendezte a DiMÁVAG az

északi kerület ifjúsági tornászbajnok
ságát. Eredmények: II. o. férficsapat: 
1. ref. g. A). III. o. férficsapat: 
1. DiMÁVAG A), 2. ref. g. B),
3. DiMÁVAG B). Hölgycsapat III. o :  
1. MVSC. összetett egyéni: 1. Daruházi 
DiMÁVAG, 2. Ducsai DiMÁVAG, 3, Bács
kai DiMÁVAG.

KERÉKPÁR
Magyarország űsszetett- 
futamú országúti bajnok
ságának első futama,

a Budapest—Balassa
gyarmat — Budapest táv
verseny

állítja ma délelőtt egy
mással szembe a legjobb 
hazai porfelhőfovagokat

A Becs—Budapest—Bécs válogatott or
szágúti verseny előtt egy héttel ad ta
lálkozót egymásnak a legjobb hazai or
szágúti mezőny, hogy Magyarország 
összetettfutamú országúti bajnokságának 
keretében a Budapest—Balassagyarmat— 
Budapest terepszakaszqn és 140 km-es 
távon eldöntse: ki lesz az a tíz válo
gatott, aki pünkösdvasárnapján és hét
főjén Ostmark válogatottjai ellen áll 
majd ki a porondra. A szövetségi kapi
tány nagy szakértelemmel és lelkiisme
retességgel készítette elő a tizenötös 
keretet, mely a mai versenyben vizsgá
zik. A kapitány az edzők és a titkárok 
meghallgatása után a délután folyamán 
végérvényesen összeállítja a válogatott 
legénységet.

Magyarország összetettfutamú ország
úti bajnokságának első futama nyíltnak 
ígérkezik. Jónás, Gyurkovics, Kárász és 
Nólás mellett ezúttal már a formája, tel
jében lévő Kar aki is komolyan belő fog 
szólni az elsőségért, vívandó harcba és 
nagy érdeklődés előzi meg Éles rajtját 
is, aki mindent elkövet, hogy ezt a fu
tamot megnyerje. Az összetettfutamú 
bajnokság minden futamát pontozza a 
szövetség. Három ilyen futam lesz az 
idén, — érthető tenát, hogy az esélye
sek egyetlen alkalmat sem mulasztanak 
el, hogy pontokat szerezzenek.

Az alacsonyabb osztályok indulói szá
mára mellékversenyeket bonyolít le az 
MKSz. A nevezési zárlat tanúsága sze
rint legalább 300 induló rajtjával lehet 
számolni.

Az MKSz két napra tervezte Budapest 
repülőbajnokságainak lebonyolítását. Mi
vel azonban a inultvasárnapi tornát el
mosta az eső, a szövetség — hogy a 
későbbi müsortorlódásnak gátját vegye 
— elhatározta, hogy egyesíti a két baj
noki napot s így ma, vasárnap délután 
négyórai kezdettel egy nap keretében 
bonyolítja le a repülő, az 1000 méteres, 
a kétüléses és a csapatbajnoki döntőt.

A repülőbajnokság papírformaesélyese 
Nagy Béla. Ez a kerékpársport minden 
ágában egyaránt kiváló versenyző Nótás, 
Pelvássy és Nyilas személyében komoly 
ellenfeleket kap. Éles, a tavalyi bajnok 
nem indul.

Az 1000 méteres időfutambajnokság az 
előfutamok alapján Sásdy győzelmét 
ígéri. A papírforma azonban igen csa
lóka értékmérő. Papp / ,  a tavalyi baj
nok az elmúlt hét folyamán alaposan 
belefeküdt az 1000 méteres edzésbe és 
így valószínűnek tartjuk, hogy 1:17 kö
rüli teljesítménnyel idén is birtokolni 
fogja a bajnoki címet.

A kétüléses gépek bajnoksága a latol
gatásra nem ad módot, mivel a részt
vevő párok összeállítását a rendezőség 
csak a verseny előtt hozza nyilvánosság-

MOTOR
Ma kikészítjük: Vágaít — 

ezt mondják a csepelesek
Nagy harc színhelye lesz ma vasárnap 

délután a Millenáris-pálya. A kismoto- 
rosok küzdelmét nagy fogadkozások és 
előkészületek vezetik be, a Csepel-gárda 
tagjai erősen szorgalmazzák, hogy meg
akasszák Vágat István győzelmi sorozatát. 
Híre jár, hogy néhány igen gyors 
Csepel-gép jelenik meg a betonon, olyan 
minták, melyek sebesség dolgában sem
miben sem maradnak el Vágói és Zsótér 
gépétől.

Vágait és Zsótért tehát ki akarják ké
szíteni. Nem kell ezt a kifejezést szó- 
szerint venni, mert természf tesen min
denben sportszerű eszközökkel folyik le 
a nagy harc, melynek kialakulása telje
sen nyílt.

Rákospalotán vasárnap a Hősök stafé
táját futják a kismotorosok. Mint a 
Hősök Napján minden évben, vasárnap 
is kegyeleti stafétát indítanak a városok 
sportegyesületei. Rákospalotán a RESC 
kismotor os szakosztálya Kiss János 
szakosztályvezető vezetésével vonul ki a 
Hősök Emlékkövéhez, majd kegy ti 
stafétát futnak a motorosok. A staxéta 
utolsó váltója, a. szakosztály nevében 
koszorút helyez el a Hősök Emlékmüvéa 
A. RESC kismotor szakosztályának ottho
nában rendezett első szereplése lesz ez. 
Nagy érdeklődés kíséri. A szakosztály 
nevében az ünnepség keretében Kisa János szakosztályvezető, egyesületi fő 
titkár mond ünnepi beszédet.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
Sportember. A székesfehérvári Álba 

Regia sohasem játszott az NB I. osztá
lyában.

ra. Ez a torna csak akkor zajlik le, ha 
legalább három gép vonul a rajthoz.

A 4000 méteres csapatbajnokság pén
tek esti előfutamai során a PSE és a 
WMTK legénysége győzött a BSzKRT, 
illetve a Tipográfia csapata ellen, úgy
hogy ma a I ’SE és a WMTK az első- 
második helyért, a Tipográfia és a 
BSzKRT a 3—4. helyért vonul a küz
delembe.

A bajnoksági vetélkedésen kívül a sző-- 
velség nyeregbehívja a vaskerekes eket is, 
akik akadályverseny keretében mérik 
össze erejüket s kísérletképpen az „ Első 
lépés’ ’ mezőnyében rajthoz állítja az új 
kerékpáros nemzedék legfiatalabb hajtá
sait, a hat éven aluli gyermekverseny- 
zölcei.

A motorvezetéses arcvonalon *— mint 
lapzártakor értesülünk — mégis létrejön 
a Nagy—Szekeres visszavágás. A szö
vetség ugyanis úgy osztotta be a repülő
bajnokság előfutamait, hogy az Nagy 
Bélát a bukósisakos tornán való 
részvételében ne zavarja. íg y  hát Nagy 
Béla eredeti tervének megfelelően két 
arcvonálon vívja meg ma délután har
cait. Szekeres ezúttal kemény dió lesz.

FŐISKOLA
A TESTNEVELÉSI FŐISKOLA CSAPATA 
NYERTE A FŐISKOLAI KOSÁRLABDA

BAJNOKSÁGOT
TFSC—MAFC 30:23 (11:14). Vezette:

Bácsalmási dr és Paku. Kosárdobó: 
Kamarás (14), Szomor (7), Paíásthy (6), 
Bíró (2) és Borbély, illetve Bálint és 
Balogh (6—6), Szilvássy és Károlyi (4—4), 
Ruják (3).

1. TFSC 3 3 — 6
2. MAFC 3 2 1 4
3. KFSC 3 1 2  2
4. BEAC 3 — 3 —

A Szeged—Pécs atlétikai verseny női 
számainak eredményei: 60 m : 1. Börcsök 
Sz 9.1, 2. Bíró P 9.3, 3. Holéczy Sz 9.4. 
Magas: 1. Páhány Sz 130, 2. Szabó Sz 
125, 3. Várbogyai P 120. Távol: 1. Tóth 
Sz 445, 2. Holéczy Sz 431. 3. Bíró II P 
408. Súly: 1. Várbogyai P  9.80, 2. Bör- 
csök Sz 9.08, 3. Bíró P 8.37 Diszkosz: 
1. Kovátsné Ruda E Sz 32.52, 2. Börcsök 
Sz 30.88. 3. Várbogyai P  27.35.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadód 
hivatal Bp. V ili., Rökfe Szilárd-utca L  
-  Távbeszélő 132-499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 42. — Postatakarék: 53.966; ...

Főszerkesztő: T>r. Vttdas Gytrte,
Felelős szerkesztő: Hopp© László,
Felelős kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra IP, 

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—, 
Amerikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgóié* 
pein. Felelős: Győry Aladár igazgató.

m o z i

Jegyzetek
a  film m űvészet a lapvető  kérdéseihez

Emil JanningsIrta:
(A Berlinben rendkívüli sikerrel be

mutatott, „Krüger apó’1 című Tobis- 
óriásfilmnek nemcsak címszereplője, 
hanem gyártási vezetője is EmiL^Jan- 
nings, a világhírű német filmművész 
volt. Jannings az alábbi^ cikket^ nem 
mint színész, hanem mint gyártási 
vezető írta.)

Elsőizben szólok a filmművészet alap
vető kérdéseihez a gyártási vezető külön
leges szempontjából. Természetes azon
ban, hogy a gyártás irányítása közben 
sem feledkeztem el művészi elveimről.

AZ UTÁNPÓTLÁS
Először erről a kérdésről beszélek, mert 

ezt tartom a legfontosabbnak. Szív
ügyem Is. .

A filmet, mint mesterséget, a színész
nek nem taníthatjuk. Az újonc nagyon 
keveset tanulhat, a ztr is“ csak_ igen nagy 
szorgalommal és csakis külsőséges dol
gokat. A filmszínésznek úgyszólván 
mindent magával kell hoznia és hozza is, 
ha Igazán tehetséges.

Aki a film újoncait kutatja, az — eze- 
rintem — sokat utazzon, mert nem elég 
a fővárosi színházak fiatalságát _ szemlél
nie, be kell ülnie minden vidéki szín
házba. A legkisebb vidéki színházban is 
akadhat nagy filmtehetség. És nem 
szabad visszariadni ■ a próbafelvete.eKtol, 
a kísérletezés költségeitől.. Egy igazi 
tehetség „kifizeti”  tíz hiábavaló luser- 
letezés költségét.

AZ EGYÜTTES
Nagyon fontos kérdés — amelyről a, 

kívülállók alig sejtenek valamit — az 
együttes kérdése. Sokkal nehezebb, 
mint .sejtik, rendet’ teremteni a szerep
lők  közösségében. Rendkívüli tapintat 
kell ahhoz, hogy az együttest az érdekel
tek művészi teljesítményének csorbítása 
és a személyi sértődések nélkül össze
hangolhassuk. A színészi teljesítmény
hez szükséges lelki és testi erő nem 
meríthető a. polgári élet erőforrásaibo*. 
Óvakodnunk keli tehát a film elpolgá- 
riasításától, attól, hogy a filmezés ipar- 
8sertíen űzött mesterséggé vá.jék. Ne 
felejtsük el, hogy minden színjátszás 
őseredete a komédiázás!

FILMCSILLAGOK HOMÁLYOS 
PONTJAI

Semmi kifogásom a „csillagok", az 
úgynevezett ,,sztárok1 ellen. Ilyenek 
im id ig  voltak. évszázadokkal, sót. év
ezredekkel a ., fura feltalálása „előtt is. 
De a „csillar'-nak sem kell nagyzási 
hóbortba esnie. A „csillagok _ leg
nagyobb hibája, hogy néha nierlegre 
teszik a felaján.ott szerepet. Már nekem 
Is mondták: , . . .— Nem vállalom ezt a szerepet, túl
ságosan kicsi!

Mindig ezt válaszoltam:
Uram, rossz szerep nincsen, csaK• irono -------------

MZ színész van! A művészetben „nem 
terjedelem, hanem a tartalom számít,

A FILM KIÁLLÍTÁSÁNAK JELENTŐ
SÉGE

Ostobaságnak tartom azt is, ha túlzott 
jelentőséget tulajdonítanak a film 
kiállításának. A film  jelentőségét nem a 
keret, hanem a keret tartalma adja meg. 
Ahol a mese szerint fényes kiállításra 
van szükség, ott nein szabad fukarkod
ni. De ennek a. fordítottja is súlyos 
hiba. mert eltereli a néző figyelmét a 
lényégről.
A FILM HATÁSÁNAK IGAZI ALAPJA

A film irányítójának tudnia kell,, 
hogy' mi hat a filmben. Főleg arra. kell 
gondolnia, hogy a film hatása elsősor
ban a látáson alapszik. Mi, akik már a 
néma filmekben is játszottunk, tudjuk, 
hogy ezen a hang semmit sem változ
tatott. Óva intek minden filmgyártót 
attól, hogy a zene és a párbeszédek 
hatására építsen. A  moziközönség először 
lát, csak azután hall és ha a látottak 
nem érdeklik, a hollattak sem hatják 
meg.

MINDIG ÚJAT KELL ADNI!
A legtöbb filmgyártó még mindig 

ragaszkodik a szokványhoz. Ha egy film 
sikert arat, azonnal — folytatása követ
kezik. öreg hiba! A  filmnek mindig 
újnak, újszerűnek kell lennie. Az én 
célom egyébként a kiváló egyéniségek
ből álló együttes újszerű és igazán hatá
sos filmje. Ezt a célt akartam elérni a 
„Krüger apó“ -val is.

Balogh Béla két új felfedezettje:
liesvay Katalin és Baksa 
Sóos Lássál

Balogh  Béla vezetésével folynak a 
„2Ve kérdezd, ki voltam " című Ka- 
rády-iilm  felvételei. A  film Orsy 
Mária „In  flagran ti“  című regényé
ből készül. Eleinte a filmnek is ezt a 
címet szánták, de azután mégis in. 
kább a nagy én ekszám  első sorát 
írták a film élére.

Balogh  Béla, a rendező, a magyar 
filmvilág legktseresebb l(fölfedezö“ -je. 
Régebbi nagy „fölfedezései" közül 
elég, ha Bánky  Vilm át és Petrovich  
Svetiszlávot említjük. A  magyar 
hangosfilmek főszereplői közül 8ze~ 
leczky  Zita és S im or  Erzsi kapta 
első szerződését B alogh  Bélától és 
Balogh-filmben, az  ,Jtdes m ostoha  
bán játszotta’ első magyar filmszere- 
E& T e r n y it  Wete&e. Mária l»i

Balogh  Béla ebben a most készülő 
filmjében, Karády Katalin mellett 
két legújabb felfedezettjével játszat
ja  a másik két főszerepet.

4:
Baksa Soós László harmadik éve 

játszik a Nemzetiben, ahol teljes 
mértékben elismerik a tehetségét, de 
eddig még csak kisebb szerepeket 
kapott. Balogh  Béla éles tekintete 
így is felismerte Baksa Soós László 
emberábrázoló képességét. A  karcsú, 
komoly, szerény fiatal színész már 
a film eddig elkészített jeleneteiben 
is igazolta a fölfedezőjét, őszülő 
halántékú, de még fiatal írót játszik 
Baksa Soós László, aki előbb lépett 
színpadra, mint a fölvevőgép elé, de 
valószinüleg mégis fürnszereppel éri 
el minden színész első célját, a nép 
szerűséget. * .

Karády Katalin mellett a másik 
női főszereplő ■ Ilasvay  Katalin, akit 
szintén Balogh  Béla fedezett f e l . a 
film számára. Ilosvay  Katalin a 
Sziniakadémiát végezte és a Madách 
Színház szerződtette a tagjai közé. 
Rendkívül érdekes drámai egyéniség.

*

Sennyey  Vera, Vízvári Mariska, 
V értess  Lajos és vitéz Benkő  Gyula 
játszik még fontos szerepet az iz
galmakban bővelkedő, különleges 
meséjü új filmben.

A  MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n = */». f -  h -  % 

Sz — szombat. V  “  vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marsrit-körát 55. TcL: 153 05), 
f6. f8. flO. Sz. V.: ö-kor is. András. 
(Páger.) 3. hét.
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sátdor-n. 6.
T.: 181-344. 10-tcít 34-ig folyt- Magyar-. 
Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Har- 
Az olaszok Dalmáciában. Bábszínház. 
Amire nagy gondot fordítunk.
CASINO Eskü-üt 1. Tel.: 383-102. n6. f8. 
hlfl. Sz. V.- 3-kor is. íg y  élni jo. 2-ik hét! 
CITY Vilmos császár-át 36. Tel.: 111-140. 
Ii6. h8. lilO. Sz. V.: h4-kor >s. Cisco és
a lady, (Cesar Romfro.V Életmentés-mind- 
hajálig. (Stan és Pan.)
CORSO Vácí-ntea 9. Tekfcn; 152-818.
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is- Havasi
napsütés. (Tolnay. -Rajnay.) 
cok Tobruk körül és a görög szigeteken. 
DÉCSI Teréz-körét 28. Tel.: 1*5-952.
f6. f8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Havasi
F(?Í1UMS' K ^ n ntby'LöHŐinDa.y 18. T .; 189-543. 
n6, Í8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Két szerel
mes óra. (Cori-nne Luchaire.) 2-ik bét! 
HÍRADÓ Erzsébet-körüt 13. T .: Z22I489. 
9—24-ig folyt. Magyar-, TT£a-. Fox-. Luce- 
és rajzos híradói Harcok Tobruk körül

és a görög szigeteken. Az olaszok Dalmá
ciában, Bábszínház. Amire nagy gondot 
fordítunk.
OMNIA Köicsey-ulca S. Tel. 130-125. 
5, n8. flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Havasi 
napsütés. (Tolnay, Rajnay.)
RADIUS Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098. 
te, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Édes ellen
fél. (Szoleczky. Hajmássy.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 
222-002. 5, T, 9. Sz. V.: f4, f6. f8. flO. 
András. (Páger, Szörényi.) 4-ik hét! 
SGALA Teréz-körút 60. Tel.: 111-411.I. 6, f8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Beata és az 
ördjög. (Szörényi, Páger.) 2-ik hét! 
URANIA Rákóezi-út 21 Tel.: 146-045. 
5, n». flo. Sz. V .: 3-kor is. A madarász. 
(Marté Haroll, Mo-ser, Lingen.) 2-ik héti

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T .: 422-722 
f4, f6, f8, Í10. Sz. V .: f2-kor is. Balkezes 
angyal.
C APITOL Baross-tér 32. T el.: 134-337- 
f4, f6, Í8, f 10. V.: f2-kor is. Vissza az 
úton.
CORVIN Üilői-út 40. T .: 138-988. Í4. Í6. 
f8. fíO. V .: . f2-kor is. Olajváros.
ELIT Szent IstváL-körút 16. Tel.: 114-502. 
4, 6. 8, 10. V .: 2-kor is. A kék madár.
2-ik hét!
HOLLYWOOD Bethl-en-tér 3. T.: 225-003. 
f4. f6, 18. flO. V-: f2-kor is. Olajváros. 
V. d. e. 11: Mi lesz veled Andy Heardy? 
KAMARA Dohány-n. 42 Tel.: 423-901.
II. f2, 4. f7, 9. Egy asszony három élete.
5-ik hét!
LLOYD Hollán-utca 7/a, Tel.: 111-994. 
f4, f6, fR, flO. V.: f2-kor is. 9 agglegény. 
PALACE ErzBébet-körót 13. T.: 221-222. 
11, 2. f5. 7. Í10. A Maneierley-ház asz 
szonya.
PATKÍA Ncpszinház-utea 13. T.: 145-673.
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Kék madár.
SAVOY üllői-út 4. Tel.: 140-040. Í4, f6. f8, 
flO. V.: f'j-kor is. Kék madár.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T-: 268- 
999. f4, Í6, Í8. tlO. V .: í2-kor is. Kék 
madár.
STÚDIÓ Akácfa-Utca 4. T .: 225-276. 11, 
f2, f4. Í6, f8, flO. Iréné. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-őt 11. Tel.: 555-374. 
n 4 ,; n6, n8 nlO. V .: 11-kor és n2-kor is.
Kivánságliahgverseny.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 384-5G3.
4. 6, 8, 10. V.: 2. h3. 4, ha. 6. h7. 8. h9,
10. Elnémult harangok.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 351-500. 
fő. h7, 9. V.: f2, f4. f6, f8, flO. Elnémult 
barangolt. V. d. e. 11: Bin-tin-tin bosz- 
Gzúja. Erdők haramiája.
ELDOEADO Népezinház n. 31. T.: 133-171.
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor i.s. Papupabős. v . 
d. e. 11: A  préri törvénye. Vadnyugati 
becsület.
HOMItROS Herm!na-ut 7. Tel.: 196-1*8 
hő, 7, nlO. V.: f2-től. Szerelem és vérpad. 
IPOLY 06áky-utca 65. Telefon: 292-626. 
f4. /6. f3, Í10. V.: f2-kor is. Szerelem és 
vérpad. V. d. e. H: Varjú a torony
órán.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. Í4, Í6, f8, flO. V.: f2-kor is. E l
némult harangok. V. d. e. 11: Botrány 
a cirkuszban.
OLYMPIA Erzsébet-körüt Í6. T.: 423-188
11. 2, 4. 6, 8, 10. Eladó birtok
OTTHON Beniezky-utea 8. Teí.t 146-447,

n4, n6, n8. n 10. V.* n2-kor is. Zanzibar, 
V. d. e. 11: Földindulás,
PHÖNIX Rákóczi-úi 68. Tel.: 223-242. 
11, 1, 3, 5, u8, fii). Szer-elein és vérpad. 
RIAMO Rákóezi-út 70. Telefon: 224-443. 
H. I. 3, 5. n8, flo. Elnémult harangok.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Vasárnap, májas 25.

Budapest I  (549.5 m.) 8; Kbrcsztö.
Hanglemezek. 8.45: Hírek 9: Unitárius 
istentisztelet. (Csíki Gábor dr missziói 
lelkész), 10: Egyházi ének és szent
beszéd. (Nádas Zoltán dr püspöki taná
csos.) 11.15: Görög k-athoiikus egyházi 
ének és szentbeszéd. (Baulovics Zoltán 
dr középiskolai hittanár). 12.30: Székes
fővárosi Zenekar. Vezényel: Fridi
Frigyes. Közben kb. 13: Emlékezés
hőseinkre. Vitéz Náray Antal előadása.- 
13.45: Hírek. 14: Hanglemezek. 15: Idő
szerű gazdasági tanácsadó. 15.45: 
A Mária Terézia 1. honvéd, gyalogezred 
zenekara. Vezényel: Fongrácz Géza.
16.30: Hazánk hajdani -halbösége. Irta: 
Hankó Béla dr 17: Hírek magyar, szlo
vák és ruszin nyelven. 17.20: Honvéd-
műsor. 18: Vörös Sári és Szigeti Sándor 
magyar nótákat énekel, kíséri: Sárai
Elemér cigányzenekara. 18 30; Muzsikáló 
nápolyi gyerekek. Matyók Klára előadása 
hanglemezekkel. 19: Hírek magyar,
német és román nyelven. 19.2»: Cfclina
Easo spanyol dalokat énekel zongora
kísérettel. 19.40: Hangkének vasárnap
sportjáról. Beszél: Pluhá: István és
Legényei József dr. 20.15; Májusi bok 
réta. összeállította és rendezi Kiszeiy 
Gyula. A rádió szalonzenekarát vezényli: 
Polgár Tibor. Közreműködik: Budano- 
yics Mária. Farkas Ilonka. Horváth 
Magda. Tasnády Ilona, vitéz Benkő 
Gyula Hámory Imre, Gémes Irén, Jan- 
T S -l n  . Herene, Littasy György, Ujlaky 
— „  s a Magyar .Tárogatónégyes.
21.40: Hírek. 22.10: Belgrád bombázásá- 
nak légoltalmi tanulságai. 22.30: Pertís 
Fa‘ i cigányzenekara muzsilcá'. 23: Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven. 
Utana kb. 23.26: Táiciemezek. 24: Hírek.
.Budapest II (834 m.) 11: Oláh Kálmán 

cigányzenekara muzsikál. 12.95 Levente 
rádiófélóra. 12.35: Cserkészaprődok őr
séget adnak az Ereklyés Országzászló- 
uál. A közvetítést vezeti: BudinszkV
Sándor. 15.05: A Gamma dalárdája.
Vezényel: Zsasskovszky József. 17.20:
Tánclemezek 18.10: A német nő háborús 
munkája. Magyary Zoltánná előadása. 
18.40: Vörös Sári és Szigeti Sándor
magyar nótákat énekel, kíséri: Sárai
Elemér cigányzenekara. 19.20: Sosztako- 
vics: I. szimfónia. Hanglemez. 20: Híreit. 
29.10: WaWhauer—Kcrpaly vonósnégyes.
Közreműködik: Dohnanyi Ernő. 1. Dvor- 
»5ák: A-dur zongora ötös. 81 mű 21:
Medveezky Bella elbeszélései.’

h - SNÍh (208.6 m.) 10: Hanglemezek.
10.1a: Evangélikus istentisztelet a kassai 
evangélikus templomból. (Turóozv Zol
tán tísza.i egyházkerületi püspök) 11.15: 
Hírek heti beszámoló. 11.35: HanS'
lemezek. Közben kb. 11.45: Kassa fel- 
ajan.ásának társadalmi jelentőségé, 
Csávossy Elemér dr előadása 19.20: 
A falu és a város találkozása. A  kossá* 
gazdasaga iskola vándorgyűlése Jánok 
VHSég„^ züstkaIászos Kaidéinak körében. Közvetítés Janókról. Beszél: Schaikháa Lfpót,


