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NB I. osztály
Újpest— Tokod, M egyeri-út, fél 6. 

Vezeti: Návai.
NB III. osztály
K eleti csoport

H ódm ezővásárhelyi TVE— T estvé
riség, Hódmezővásárhely, fél 6. Li
liom.

K ecskem éti AG— Szeged II, Kecs
kemét, fél 6. Pintér.

Déli csoport
Kiskunhalas— K T K , Kiskunhalas, 

fél 5. Kecskeméti.
Rákoskeresztúr— NSC, Rákoske

resztúr, fél 6. Leiner J.
Magyar Kupa középdöntő

Kispest— Szolnok, Kispest, fél 6. 
Vezeti: Vas A.

SalBTC— Törekvés, Salgótarján,
lé l fi. . VcaeU.; Egner, .

Barátságos mérkőzés
Ferencváros— Erdély válogatott,

Vliöi-út, fél 6. Vezeti:, Harangozó.

Ma állítják össze 
a Gyergyószentmikló* 
són szereplő NB 
vegyes csapatot

Ismeretes, hogy a pünkösdi ünnepek 
blatt Gyergyőszentmiklóson vendégszere
pei egy fővárosi NB-vegyescsapat. Ezt 
b csapatot Jánosy Béla, a Gamma sport
igazgatója vezeti. Jánosy Béla ma, csü
törtök délután állítja össze azt a csa
patok, amelyik leutazik Gyergyószent- 
toiklósra. Tizenhárom játékos utazik el.

A névsor a következő: Horváth (Zugló), 
Pásztor, Szí írási, Borhy, Gyula, Takács 
(Gamma), Purczel (Lampart), Gallay 
(Kispest), Bene és Biozó BSzKkT, Zádcrr 
(Törekvés), JJarok és Molnár (Gamma 
SzSE). Ezek a játékosok ma, csütörtö
kön délután 5 órakor alsó fölszereléssel 
S BEAC-pályán megjelenni tartoznak, 
kétkapus játék lesz az FSC ellen.

Halasy Olivér otthon
*

Beszámoltunk arról, hogy vitéz HalaSy 
Olivérnek, a. magyar válogatott vizilab- 
Jwasapat világhírű tagjának mandula* 
Jtütéte után váratlanul zavarok léptok 
Í®1 és Halasy súlyos betegen heteket 
•öltött az újpesti kórházban.
- Hiaiasy Olivér állapota az elmiult héten 
vrvcndiitesen javult, úgy, hogy a hdt 
Jégén bazavitlék újpesj-i lakására. A  nép- 
**cru Öli most már a gyógyulás utján 
Jbu. Hég két-három hétig azonban az 
Jgya.t koi.I őriznie. íg y  bizony már afla,- 
CPoan benne leszünk az idényben, mire 
ftalasy felkelhet. Ez pedig azt jelenti, 
:jú:y a,  óvad vizilabdacsatáiról a. leg- 
TyPszeHibb magyar v íz ilabd aj á lékofl
hiányozni fog.

- pahól életrekelt a Rimaszombati To- 
?*«vcg SC, A  RTSE össze, már a ba j
nokságban is- indul. A labdarúgó szak- 
P^ktályon1 kívül az atlétikai úszó, bir- 
5<wő, vívó, teke és vitorlázó szakosztály 
átszervezését is elhatározták.

az nusz einüksfige 
még nem tBHlntl bizonyosnak 
a bolgár-magyar márkázás 
látreiáttát
Fontos kérdések az országos elnökség ülése előtt

A z  MLSz országos elnökségének 
Gidófalvy dr elnök elnökletével tar
tott üléséről az alábbi hivatalos tá
jékoztatót adták ki.

Nemzetközi ügyek
A z  országos elnökség a bolgár 

mérkőzés ügyében tudomásul vette 
az eddigi intézkedéseket. Ad MLSz 
teljes bizonytalanságban van, uta
zik -e a csapat, vagy sem , mert a 
bolgárok nem válaszolnak. A bol
gár királyi követséget kérte fel az 
MLSz, hogy lépjen közbe a bolgár 
szövetségnél. A z MLSz-ben az az 
álláspont, hogy amennyiben két na
pon belül nem érkezik meg a bol
gár válasz, a mérkőzést lemondja.

A z OE felkérte vitéz Ginzery Dé
nesi, hogy az őszre Budapestre ter
vezett m agyar-ném et és m agyar- 
olasz m érkőzések  végleges időpont
ja  ügyében  a két érdekelt szövet
séggel lépjen érintkezésbe.

A z  OE tudomásul vette a román 
szövetség kiküldöttjével folytatott 
tárgyalások állását. A z OTT a kül
földi válogatott, vagy egyesületi csa
patok fogadtatása és megvendége- 
lése ügyében átiratot intézett az 
MLSz-hez. Az elnökség ezt tudomá
sul vette.

A  svájci szövetséggel folyó vitás 
ügyben Mauro, az olasz szövetség  
elnöke lesz a döntőbíró. A z  OE ezt 
az intézkedést is tudomásul vette.

Az MTK ügyel
A z országos elnökség egyhangú 

határozattal arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az M TK -t nem  
engedi ki pünkösdkor, hogy N ém et
országban, Beuthenben játszhasson. 
A z  OE-nek az az álláspontja, hogy 
az MTK mát összetételében Német
országban a magyar labdarúgó- 
sportot nem képviselheti.

Az országos elnökség az MTK is
meretes fegyelmi ügyében aZ eddig 
hozott határozatokat egyhangúlag 
tudomásul vette és az MLSz orszá
gos tanácsához olyan javaslatot ter
jeszt, hogy a kivizsgált okok miatt 
az M TK -t a  m agyar bajnokságból 
véglegesen  zárja ki.

Személyi ügyek
A z országos elnökség a kőrösvi

déki kerület elnökéül Uhrin András 
dr-t, az Edzők Testületé elnökéül 
S enkey  Imrét nevezte ki. Az orszá

Budapest székesfőv. diáksporttelep Népliget
Június 1-ón, Pünkösdvasc

Ferencváros—
labdarugó

elötto 5—fél •  órakor

Koszorú női bemutató
előtte 4—5 órakor

^Ifjúsági vlllámtoma

írnap délután fél 6 órakor

Erdély Válogatott
mérkó'zés

előtte fél 4—4 órakor

kap us bemutató
előtte fél 3—fél 4 órakor

ifjúsági villámtoraa

gos tanács legsürgősebb összehívása 
érdekében táviratilag hívja fel az 
OE a kerületek elnökeit, hogy a ke
rületi tisztikarok összeállítására 
nézve javaslataikat • haladéktalanul 
tegyék meg. A z elnökség tudomá
sul vette az MLSz és K enyeres  Ár
pád volt főtitkár közötti peres ügy
ben eddig tett összes Intézkedése
ket.

Átépítik a szövetségi házat
A z  egyre fejlődő szövetségi élet, 

valamint az ország megnagyobbo
dása folytán előállott helyzetre való 
tekintettel elhatározta az elnökség, 
hogy a szöv etség i ház pincehelyisé
g eit átalakítja  további helyiségek  
céljaira.

A z  OTT-hoz, illetőleg a magyar 
kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszterhez fordul az MLSz, hogy a 
szövetség i h ős  harmadik em eletének  
felem eléséhez  megfelelő államse
gélyt engedélyezzenek a számára. 
Az MLSz a felépítendő harmadik 
emeleten sportszállót óhajt létesí
teni.

Az erdélyi selejtezők sorsolása
Az országos elnökség elhatározta, 

hogy a Nagyváradi AC-ot az elért 
eredményei és a többi erdélyi csa
patokkal szemben mutatott messze 
kimagasló játékereje miatt a selej
tező mérkőzésekből kiveszi és be
osztja az NB I.-be. Helyére Kolozs
vár város kulturális, történelmi és 
társadalmi helyzetére való tekintet
tel a város arra legérdemesebb csa
patát, a Kolozsvári AC-ot jelöli. A 
négyes mezőnyü selejtező sorsolását 
is megejtették a következőképpen: 
(elölállók a pályaválasztók)

Június 8. Kolozsvári AC—Maros- 
vásárhelyi SE, Sepsziszentgyörgyi 
Textil—Nagybányai SE.

Június 15. Visszavágó mérkőzé
sek.

A  kétfordulós, kuparendszerben 
megvívott selejtezők után állva ma
radó két csapat fogja  játszani a 
döntőt az N B  I.-be való bejutásért. 
Ennek az időpontját az országos el
nökség későbben határozza meg. A  
döntőmérközés, amennyiben a ren
des játékidőben döntetlenül végződ
nek, kétszer 15, majd kétszer 10 
perccel m egh osszabb ítan d óH a  ez 
sem hozna döntést, akkor újból ját
szanak.

A kölni fegyelmi
A z országos elnökség meghall

gatta L ászló  András dr alelnök 
egyesbirónak. a kölni német-magyar 
mérkőzésből kifolyólag megejtett 
vizsgálati anyagát. A  vizsgálat 
anyagának ismertetése után meg
bízta az országos elnököt, hogy az 
ügy állásáról . tegyen jelentést az 
OTT-nak. A  jelentés megtétele után 
hoz végleges határozatot a szöyet- 
ség országos elnöksége.

(Itt említjük meg, hogy illetékes 
helyen az OTT-nak azt az ismeretes 
álláspontját, hogy fegyelmi eljárás 
alatt álló versenyzőket, játékosokat 
nem enged k i külföldre, különösen 
pedig nem enged m agyar válogatott

csapat tagjaiként szerepelni — csak 
K iszely  Istvánra vonatkoztatják.)

Időszerű ügyek
Az OE tudomásul vette a hazatért 

délvidéki egyesületek megszervezé
sével kapcsolatban eddig tett intéz
kedéseket.

Részletesen megtárgyalta az or
szágos elnökség a május 31, június 
1-1 és 2-i 40 éves jubileumi műsort s 
azt teljes terjedelmében jóváhagyta.

L E G Ú J A B B !

A bolgárok június 
22-re halasztják 
a magyar-bolgár 
mérkőzést (?)

Az MLSz tegnap késő estig sémii 
lyen értesítést sem kapott a bolgá
roktól a június 8-ára kitűzött mér
kőzésre vonatkozólag. Tegnap este 
kerülő úton az a hír érkezett a szö
vetségbe, hogy a bolgárok június 
22-én akarják megrendezni a mér
kőzést. Az MLSz-ben —  mint má
sutt megírtuk —  még két napig 
várnak a bolgár értesítésre. Ha 
nem érkezik válasz, lemondják a 
mérkőzést.

BAKHELYINDULÁSÁT
szükségesnek tárttá a szövetségi kapi
tány lehetőleg már a MAC-versenyen. A* 
ARAK kiváló gerely vetője ezidőszerint 
ugyan átigazolás alatt áll a DiMAVAG- 
ba-, de mint kerettagnak indulási lehető
séget biztosítanak számára.

Csodának kellene történnie! 
hogy hölgy teniszezőink 
legyőzzék az olaszokat

Vájjon hölgyteniszezöinknek is 
slkerül-e az, ami Asbóthéknuk  sike
rült ? Legyözhetik-e a kitűnő olasz 
hölgyeket? Erre a kérdésre kapunk 
feleletet a milánói olasz-magyar 
mérkőzésen. Mivel még előtte va
gyunk, próbáljunk egy kicsit latol
gatni. Sikert, vagy kudarcot fog -e  
hozni hölgyeink milánói kirándu
lása?

A  körülmények ugyanazok, mint 
a férfiak versenye előtt voltak. Höl
gyeink is mostoha viszonyok között 
edztek, az olaszok pedig elporolták  
a ném et hölgyeket —  m ég hozzá  
fölényesen. Tehát már nem is nehéz 
a tippelés. Ha a férfiak győztek, 
akkor a hölgyeknek is gyözniök 
kell...

Sajnos, ez mégsem fog bekövet
kezni. Először azéi’t nem, mert a 
mérkőzés idegenben lesz, másodszor 
pedig a m agyar hölgyek m eg k öze -

lítöleg sem  használták ki olyan jól 
az előkészületi időt, mint a férfiak. 
Edztek, edztek, de mégsem tudtak 
meggyőző formába lendülni. Mintha 
egyikből, másikból hiányzott. volna 
a lelkesedés is! Az utazás körül is 
túl sok volt a huzavona.

Mindent egybevetve, nem sok si
kert jósolunk Milánóban a magyar 
hölgy válogatottnak. 4:1 lesz a való
színű eredm ény az olaszok javára. 
Nagyon nagy csodának kellene tör
ténnie, hogy a magyar csapat győz
zön.

A  mérkőzés péntekén, szombaton, 
és vasárnap lesz. Az elutazás nap
ján legalábbis ez volt a műsor. 
Jankó József, a. csapat kísérője 
azonban kijelentette, hogy minden 
igyekezetével azon lesz, hogy a 
mérkőzést legalább egy nappal el
halasszák.

Egyórás edzést
tartott szerdán 
a Ferencváros,
aztán válogató-edzést 
nézni ment át a Simor- 
utcába

Szerdán délután, amikor Kalocsai- dr 
kíséretében, benyitunk a Ferencváros öl
tözőjébe, csupa idegen arc tekint felénk. 
Kispétcrrel az élükön, a szolnokiak van
nak i t t . .  .

— KíszoTítnnk benneteket az iillöl- 
útról, — mosolyog Kalocsai felé Kolláth.

— Azt nehezem hiszem el, — vág vísz- 
«za Kalocsai.

A ferencvárosiak csak nehezen verőd
nek össze. A belépő Kiszely örömmel 
üdvözli a szolnoki Szántét.

— Jó nyári színed van. — mondja.
— Igen, — nevet Szántó — gyalog jöt

tünk . . .
Kedélyes a hangulat az öltözőben. 

Egyelőre csak a válogatott keret tagjai 
érkeznek. Boldizsár és Pákozdi után 
Balogh nyit be.

— Te még élsz? — fordul oda Kiszely- 
hez.

— Csak te kaptál volna olyan ütést a 
fejedre. — mondja Kiszely, — azt hi
szem, még most is nyujtóztatnának.

— Ugyan, legyint Balogh, — hiszen 
csak passzoltam azt a labdát. Hátha még 
rúgtam volna . . .

A válogatott keret tagjait ezután má
sik öltözőbe invitálják, a ferencvárosiak 

“ nwradnain G m k

Gyetvai tart a válogatott-jelöltekkel.
öt éra tájban vonulnak ki a zöld-fehé

rek a Forinyák-utcába. Futás, labda- 
vezetés és kapuralövés szerepel a műso
ron. Pálinkás bekötött kézzel véd.

— Még a csütörtöki mérkőzésünkön 
megsérültem, — mondja Pálinkás, — de 
figyelembe sem vettem. Most megda
gadt a kezem és mozgatni is alig tudom. 
Félek, hogy törésem van . .  .

— Csütörtökön, — adja ki az utasítást 
Diraény, — ' azonnal orvoshoz kell men
ned.

Jó óráig tart az edzés, azután a játé
kosok kérésére Dimény megengedi, hogy 
aki meg akarja nézni a válogatott keret 
edzőmérkőzését. az elmehet a Ganz- 
pályára.

— A héten még pénteken tartónk ed
zést, — mondja Dimény. — Komolyan 
felkészülünk az erdélyi válogatott ellen, 
hiszen van törleszteni valónk. A csapa
ton nem változtathatunk, de ha engedélye
zik » játékoscserét, akkor esetleg Jakab 
és Kiss is szóhoz juthot.

Szerdán esté 
és vacsorán 
játékosai.

:e még jatékosértekezleten 
vettek részt a zöld-fehérek

TUOMINEN JUNIÜS 4-IKÍsW 
TALÁLKOZIK HELLSTBÖMMEL

. Az év első nagy tártutó összecsapása 
Június 4-ikén Stockholmban lesz. amikor 
Tuominetí Helströmmel találkozik 5000 
méterén. A hírek szerint Toumineá 
máris olyan formában van. mint még 
soha áa győzelmi esélyekkel megyStoch*
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700# PENGŐS PÁLYÁZATI 
A Bea 1*10 pengő rendes díjon kívül

125 pengő rendkívüli heti díj
a Bolgár-magyar mérkőzés kapcsán

m 16
Beértezsési határidő: június 7, 13 óra 
Ki (névwz-orAnt, vagy a magryar közép- 

, csatár, a bolgár bal<szélső, stb.) rúgja 
ara első gólt a bolgár-magyar mér- 

tőzóeon ?.

Bolgár-magyar, végeredm0 

JBolgar-magyar, L  félidő 

Soproni PAG—Szombatit, FO 

Mietoloi VS C—L aanpart 

Perwes—-MvAV AG 

Öad—Debrecen.! VSC 

Szegődi VSE-—BLK .2.

DVAC (Pécs)—Egyetértés 
Pótverseny s A pontversenybe eea 
mérkőzés elmaradása esetén kéri 
számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el*
Rákóczi—Kassal AO

Hatvani VSE—H l. kér.

Csepeli MOVE—UTE

Gyulai AC—Orosházi TK

Név* . . . .

Lakhelyt

(Jtoa: .............................. ......................
A beküldő aláveti magát a feltételek 
aek. Minden szelvényhez ép és fór 
malomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni, Aki heten- 
kirit ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (csillagot) tenni:

Uíűéki bainokságok 
állása

FELSŐTISZAI KERÜLET
t. DVSO II  18 lő  1 2 73:21 SÍ
2. Ny VSC 17 13 2 2 70:20 28
3. P. MÁV 18 13 1 4 70:28 27
4. DTSAC 18 9 3 6 42:38 21
5- MVTE 18 8 3 7 31:38 19
8. Csapi SE 17 4 5 8 17:46 13
7. NSE 17 4 4 9 21:51 12
8. B. Turul 17 3 5 9 27:44 11
9. DJ1TE 18 1 3 14 12:69 5

10. UKMSC* 18 4 1 13 23:29 9
* Visszalépőit.
Hátralévő mérkőzések: T)MTE—MVTE, 

B. Turul—NSE. CéSE—NyVSC.
A Nyíregyházi VSC az NB III-ba ke

rüli, tekintve, hogy; a DVSC II  nem Jut
hat, feljebb. Csak Akkor változna meg a 
helyzet, ha a DV^C I mégis bekerülne 
az NB 1-be. Ez ecetben a I1VSC II Is 
ugorbatna egy osztályt.

FELSÖDUNAMTULI KERÜLET
1. Hubertus 21 13 3 5 71:40 29
2. Fűzfői A IC 22 12 5 5 42:37 29
3. Győri" AC 21 9 6 6 49:40 24
4. Hajmáskor! SE 21 8 6 7 46:42 22
5. BAC (Győr) 22 7 8 7 33:30 22
6. II. kér. SO 21 9 4 8 50:61 22
71 Komáromi AC 20 7 6 7 46:41 20
8. Siófoki SE 21 8 4 9 49:50 20
9. Haladás I I  21 6 7 8 52:45 19

19. Soproni SSE 20 6 7 7 29:29 19
11. P. Kin Esi 21 8 3 10 38:42 19
12. V. Unió 21 7 5 9 30:41 19
13. TSC II  24 5 7 12 41:56 17
14. Előre 20 6 3 11 41:57 15

DÉLDUNÁNTÜLI KEBÜLET
1. Kaposvári BAC 23 16 5 2 89 : 30 37
2. Pécsi BTC 22 15 3 4 103 - 30 33
3. DPAC (Pécs) 21 13 3 5 57; SS 29
4. SimBTO 22 13 2 7 73 : 40 28
5. Pécsi ZsSE 21 10 8 5 47: 28 28
6. Pécsi EAC 23 11 6 6 56: 43 28
7. Dombóvári VSE 22 10 4 8 75 : 49 24
8. ZMNTE (Nagyk.) 21 11 — 10 56: 54 22
9. Bácsalm, MÖVE 19 9 3 7 49: 41 21

10. Nagyk. VTE 22 8 3 11 59 : 68 19
11. Komlói SE 23 8 — 15 43 : 70 16
12. Bonyhádi TK 22 4 2 16 27 : 81 10
13. Bajai MTE 22 3 2 17 18:105 8
14. Mohácsi TE 23 1 3 19 32:104 5

DUNA—TISZAKÖZI KEBÜLET
1. Váci SE 21 16 2 3 66:32 34
2. V. Keménység 21 15 2 4 68:88 32
3. Cinkolai TK 21 10 5 6 52:43 25
4. Ceglédi VSE 20 9 5 6 56:43 23
5. Rákoscsabái TK 20 10 2 8 39:39 22
6. Tszlm. EC 16 8 4 4 29:iU 20
7. Veosés-i SO 20 7 5 8 53:40 19
8. A lagi SC 21 7 4 10 48:56 18
9. Tokod II 17 7 2 8 47:43 16

10. Érdi PLE 19 M  9 36:51 16
11. Ercsi ESTE 21 5 4 12 35:45 14
12. Monori SE 18 6 1 11 38:55 13
13. E. MOVE 19 5 2 12 44:66 12
14. Gödöllői IK  20 4 2 14 36:66 10

(A 3:3 állásnál félbeszakadt GIK—
MSE mérkőzést nőm számítottuk be.)

A  Fényes-cirkusz május 31-iW 
megnyitó műsorának parádés nagy 
száma Evelyn de Kok, a párduc- 
idomítónö, eredetileg gépírókisasz- 
szony volt Amszterdamban. Amikor 
megérkezett, ezt mondta munkatár
sunknak:

—  Higyje el, nem olyan nagy do
log az egész. Egykori gépírókis
asszony koromban, amikor a főnök 
haragos kedvében behívott diktálni, 
néha jobban reszkettem , mint Ké
sőbb, amikor nem vérszomjas fő 
nökökkel, hanem „csak" vadállatok
kal volt dolgom.

A Nádasdy-Iaktany* csütörtökön dél
után fél 6 órai kezdettel a X-es Honvód- 
kó-háziak ellen így All fel a vissza
vágó mérkőzésre: Fór — Szili, Zugéber 

Start, Gabriaszky. Sziios — Nr—

égtmvfek összeállítása a következő lesz: 
Isontos FTC — PA kezdi (Elektromos), 
Siklósi „33”  FC — Murin SzAO, Velkcy-TC, Halász ChSC -  Keresztényi (Ganz), v'agy II FTC. Szurmay SzAK, Sa :H (Ferencváros), Anni B- MOVE.«  tiarencvuros), -csuk* .C ilii"*  Marosvásárhelyen pünkösdhétfőn az 
Stektromos eltanfáe az MSE—-MTE 've- 
íves csapata lesz. •_ .
Nagybányán pünkösdkor a Szefttesi 

ÍAV szerepe!.. Vasárnap az NSE, hétfőn 
: „Jó  szerencsét’* lesz a vendégek ellen-

A „leg jobb magvar csatársort 
láthatja a főváros közönsége 

pünkösd vasárnapián 
az Erdélyi válogatott-Ferenc

város mérkőzésen
Ide s tova egy éve már, hogy er

délyi részeink visszatértek, Erdély 
labdarúgó sportja nagy erőfeszítése
ket tett, hogy minél gyorsabban és 
minél alaposabban megtörténjék a 
bekapcsolódás az anyaország sport
jába. Hatalmas munkát végzett 
ezen a téren az MLSz, amely nem
csak szervező munkával, hanem 
anyagiakkal is valóban nagyvonalú 
módon állt a visszatért részek lab
darúgó sportja mellé.

A  visszatérés legelső, ideje óta 
mindig kedvelt tervként jelentke
zett

Erdély válogatottjainak Buda
pesten való szerepeltetése.

Most a pünkösdi ünnepi műsorra 
került ez a futballcsemege!

A z  erdélyi válogatottnak a F e 
rencváros fö lö tt  K olozsvárott ara
to tt pom pás győzelm ére m ost követ
k eze tt el a visszavágó m érkőzés: a 
főváros közönségének szeme előtt 
fogja  felvonultatni az erdélyi válo
gatott csapat minden tudását.

— Erdély csatársora 
a legjobb magyar 
csatársor —
mondja Vághy Kálmán

Máj'us 22-én volt Nagyváradon Erdély 
válogatottjának rostaniérkőzése, ame 
lyen jelen volt Vághy Kálmán is, a JT 
országos főtitkára. A mérkőzésről elra
gadtatással beszélt:

—- Olyan csatár.játékot láttam, ami
lyenben már évtizede gyönyörködhet** 
tem. A nagyváradi csatársor óriási ér
ték, óriási tehetség és tudást képvisel. 
Mint a villám, vezetik támadásaikat. 
Lendületük féke zhetetlen. És érdekes, 
hogyan támad az öt NAC-csatár. Egyet
len gondolatuk, céljuk az ellenfél ka
puja. Ha a labda a fedezetűiméi van, 
mar mind az öt csatár vágtatni kezd 
előre, mert tudja, hogy a labdát maga 
elé kapja, A három csatár kissé előrébb 
van. mint a két összekötő, ezek némileg 
hátrahúzódva játszanak, amint az éppen 
szükséges*

— Ki az erdélyi csatársor legjobbja?
— Kovács I, a válogatott-jelölt jobb

összekötő volt áldozócsütörtökön a leg
jobb csatár. Csupa ötlet, csupa fifika és
nagyszerű lövőkészség.

— És Bodola?
— Bodola most kezd formába lendülni. 

Azon a mérkőzésen még kissé- sokat 
„táncolt**, — amint én neveztem a moz
gását, — mert kissé körülményesen ke
zelte a labdákat. Hallom, azóta már ja
vult a formája.

— Milyen Spielmánn?
— Nagyszerű. Általában azonban a 

NAC-csatár sor, mint egység élvezetes és 
felülmúlhatatlan. Nem túlozok, ha azt 
mondom, hegy Erdély, illetve a NAC 
csatársora ma Magyarország legjobb 
csatárötöse.

— Még a Ferencvárosnál is jobb?
— Bizony, még a Fradi-csatársoránál 

is jobban játszanak, ötletesebb^ színe
sebb és gyorsabb az erdélyiek játéka.

— Eszerint Erdély ismét megverheti a 
Ferencvárost?

— Ezt ilyen határozottan nem merném 
mondani. Először is idegenben fognak 
játszani itt vasárnap, másodszor pedig 
Erdély sikere függ a hátsó vonalainak 
helytállásától. Amennyiben Erdély vé- 
dlemét sikerül megközelítőleg olyan jól 
összehozni, ahogyan a csatársorát össze
kovácsolták, akkor még Budapesten is

esélyt adhatunk Erdély válogatottjának. 
Persze ez nagy kérdés, sikerül-e jó  vé
delmet találni a remek csatársor mögé.

Hogyan készülnek 
a® erdélyiek a nagy 
megütközésre

Az erdélyi válogatottat, — mint már 
megírtuk, — Jeny Rezső, a .nagybányaiak 
edzője állította össze. A csapatban ki
lenc nagyváradi játékos mellett egy 
nagybányai és egy kolozsvári játékos 
kapott helyet. A csapat pénteken utazik
"Rt iriflTipiitrp

Jeny edző így beszélt a budapesti 
mérkőzésről:

— A körülmények most úgy alakultak.
hogy ezúttal egészen más csapat száll 
szembe a Ferencvárossal, mint tavaly 
októberben Kolozsvárott. Az erdélyi szív 
és lelkesedés azonban már sok csodát 
művelt. Most sem fogunk szégyent valla
ni, még a már biztos bajnoknak szá
mító. nagyszerű Ferencvárossal szemben 
sem. %

Eukics, .a Nagybányai SE játékosa, aki 
tavaly a Ferencváros hálójába két gólt 
rúgott, ezúttal sérülése miatt, nem sze
repelhet az erdélyi válogatottban. Eu- 
kics így beszélt a visszavágáról:

— Sajnos, megint rosszkor jött a sé
rülésem. Pedig nagyon bíztam abban, 
hogy Budapesten is megmutathatom a 
Fradi ellen, mit1 tudok. Csak abban hí
zom, hogy a kis Kovács meg fogja tenni 
„kötelességét** és helyettem be fog rúgni 
1—2 gólt.

Formánek, az ifjúsági csapat közép- 
esivtára, aki tavaly réSztvett az őszi bu
dapesti táborozáson, a következőket 
mondotta:

— Mi ifik — is nagyon igyekezni fo
gunk, hogy Erdély becsületét megvéd- 
jük. Először is jól akarunk játszani, 
másodszor pedig szurkolni akarunk a 
nagyoknak a Fradi ellen.

Nyolcasa SO porafot ériek el
a II. Országos Tippelő Bajnokság 14. fordulójában 
J. Molnár Gyula, 2. Bódi Miklós, 3. Beszédes György 
A z  ölszelvényes csoportban: 1. Szeder Lajos

Végre pontszerét volt a - tippelő Baj
nokságban Majdnem az egész mezőny 
jól szerepelt. Reméljük, hogy ez . a, pont
szüret most már a többi fordulóban is 
jelentkezni fog és a hajrában végig
kíséri a pályázókat.

Ma 'közöljük először a 16. számú szel
vényt. Ezzel kezdődik a IV. számú ötös 
Torna, amelyben

a pontok számítását mindenkinél 
elölről kezdjük.

Aki tehát be akar kapcsolódni a pályá
zatunkba, az most jelentkezzék a szel
vényekkel.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippek:

' £  O .
<D ^  . DlfcjO M ÚJt- «  *Ö t-*r* g *5 vü 4>

s  3  Sí -g•O? ,2 O N
H «3 S W M m

Újpest—Haladás i:S  4:1 3:1 4:1 4:0
Szolnok—SalBTC 5:0 4:2 4:2 3:1 4:1
Kispest—BSzKRT 1,:1 3:1 3:1 4:2 3:1
Elektr.—DiMÁVAG 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1
Gamma—Törekvés 3:1 3:1 3:1 2:1 3:1
Szeged—WMFC S:1 3:2 3:2 3:1 3:1
Tokod—Ferencv. 0:7 1:4 1:3 1:2 1:3
Lampart—Rákóczi 4:0 4:0 4:0 4:0 2:0

(A pótverseny: SVSE—DVAC 3:4, CsAK 
—KAC elmaradt, TSC—DAC 3:1, SzFC— 
Zugló 2:2.)

A 14. HETI VERSENY EREDMÉNYE
Általános csoport: I. díj: 20 pengő.

N yerte: Molnár Gyula (5 szelv. csoport), 
Budapest, II., Batthyány-u. 46. Eered- 
ménye: 30 pont (8 találat, közte 3 taüj. 
Pótversenyben: 0—5—0 pont. Gólkülönb
ség 11. — II. d íj: 15 pengő. Nyerte:
Bódi Miklós (5 szelv, csop.), Ujszász, 
Gyógyszertár. E . : 30 p. (8—3). Pótv.: 
O—5—O p. Gk.: 13. — TII. díj: 10 pengő. 
N yerte: Beszédes György, Szeged. Ap- 
ponyi-u. 17. E .: 30 p. (8—3). Pótv.:
0 - 3 - 0  p. Gk.: 13. — IV—X. d íj: 5—5 
pengő. N yerte: Kék (Szabó András).
Bp., VII., Thököly-út 22. — Bárányi
Sándor, Kispest, Petőfi-u. 68. Mindkettő 
e.; 30 p. (8—3 ). Pótv.; 0—3—0 p. Gk.: 
14 és 16. — Bajnoknő IX. (Fűnk Zoltán), 
Bp.. I., Országliáz-u. 6. — Szűcs János, 
Bp., III., Toronya-u. 10. — Nauniov
Jenőné. Pécs. Szigeti-u. 48. — Weisz
Mór, Kispest, üllői-út 126. — • Gyulai
István—Klerrnami Béla, Bp.. IL , Med- 
ve-u. 10. Mind az öt a.: 28 p. (8—2). 
Pótv. (sorrendben): 3—5—0 négyszer és 
végül 3—3—6 egyszer. Gyulai—Klermann 
gólkülönbsége: 18.

ötszelvényes csoport.: I. d íj: 10 pengő. 
N yerte: Szeder Lajos, Kispest, RAkóczi-
u. 87. E.: 30 p, (8 -3 ). Pótv.: 0 -3 —0 p, 
Gk.: 13. — I I —III . díj: 5—5 pengő.
N yerte: Hoffmann Sámuel, Makó, Deák 
F.-u. 53. E .: 30 p. (8—3). Pótv,: 0—3—0 
p. G k.: 15. — Arsenal (if j. Hegedűs Ti
bor), Bp., V., Katona József-u, 22. E.: 
30 p. (8—3). P ótv .: 0 pont.

28 pontot ért el, a pótversenyben 3—
3—5 pontot szerzett, de nagyobb gk. (21) 
miatt nem nyert: Kovács Margit. — 28 
nontot ért el, de rosszabb pótverseny 
miatt körülbelül 50 pályázó nem jutott 
szóhoz.

Az eredményhirdetés egyelőre feltété, 
les! Esetleges felszólalást szombat reg
gelig fogadunk él. A dijakat éppen ezért 
csak a jövő hét elején adjuk postára.

A C3ÜC3VER8ENYBEN 
8 találattal, közte  4 telitalálattal vezet: 
Fog ez menni. —  8 találatot, közte 3
telitalálatot ért e l: Bajnoknő IX , Mars. 
Fóka Tipp-Ego, Arsenal, Baranyi S., 
Beszédes Gy., B ódi M „ Hoffmann S., 
Kék, Molnár Gyula (B.-u.), Szeder L,

A TEL.IT AL. AD -1 TVK RS liNYBEN
■ő telitalálattal vezet: Fradi. — 4 telita
lálatot kétszer 'é r t '  el:: Fajankók, Szőke 
herceg. — 4 telitalálatot egyszer ért el: 
AHC, Apu-anyu (L. H.), Aranyásók, Ba
logh úva, Baczay Aiadárné, Bálint Béla, 
Bújna Tstván, Beszédes György, Bestia, 
Big Bili, Bocskai, Caruso. Dutka István, 
Endresz József dr, Forrási István, Föl
des! László,. Fog ez menni, Horváth Bé
la (Vác) Horváth László (Szhely), Hu
nor, Karakán III, Kék Duna, Kovács 
József (W.-u.), Lajtay Albert, Láng 
László, Magda (Szabó S.), Molnár Ist
ván (Debr.), Nevető vetélytárs, 50 FA, 
Szellő Lajos, Szőke herceg, Vaskapu I., 
Varga Lászlóné, X  13.

A FÖVERSENY ÁLLASA:
(Minden versenyben felszólalást szom

bat reggelig fogadunk el. A felszólaló
nak saját számítását fordulónkint — 
így: I. ford.: 18 p. stb. — kell .részle
teznie. A felszólalásokra a lapunkban 
válaszolunk. Pontszámbeli kérdésekhez a 
kérdező nevére megcímzett válaszlevélezo- 
lapot kell mellékelni.)

általános csoport: 307 ponttal vezet: 
Szőke herceg. 303: Karakán III. 286: 
Vaskapu I. 293: Tipp-Ego. 292: Kék
Duna. 289: Balogh I5va, Kitartás (Meri). 
288: Dorka. 287: Fatalisták 21. 286:
Beszédes Gy., Culi, Horváth B. 284: 
Caruso, Manyóka. 283: AHC, Bocskai. 
281: Erdöszépe.- 280: Kovács J. (W .-u.), 
Magda (Sz. S.), Napsugár (L. H.). 279: 
Hollós! K „ Mindent vissza, Napsugár 
(K. J.). 278: Fajankók. 277: Dugó. 276: 
Cseri F „ Stukák. 275: Csákvari R. 274: 
Herczeg J., Kézilabdások. 272: Baczay
A., Hunor, Nyikó J., Reiter M. 271: 
Mars. 270: Baranyi S„ BSK, Várad.

ötszelvényes csoport: 256 ponttal vezet.; 
Kovács Ilona. 253: Rajt.*. 251: Huszár 
M„ Kohut I. 247: Türk P. 246: Magyar 
P., Magda (S. J.). 245: GFC. 244;
Molnár—Duron IV, Nagy Zoltán. 243: 
Budavári E., Rosenwasser T. 242: Bú
csúira, Csak Előre, 241: Gyulai—K ler
mann, Horváth B.-né. Majd a- Vica. 
240: Frivaldszky J.-né, Gárdonyi I.-né.
A III. SZÁMÚ ÖTÖS TORNA ÁLLÁSA
(Ez a torna a 15. számú szelvénnyel 

zárul, a jövő héten tehát kihirdetjük a 
végeredményt.)

Általános csoport: 108 ponttal vezet;
Beszédes Gy. 102: Tipp-Ego. 101: Bocs
kai, Karakán III, Kitartás (Meri), R e i
ter M., Szőke herceg. 100: Fajankók, 
Godó F „ Mindent vissza, Reiter S. 99: 
Caruso, Hunor, Magda (Sz. S.). 98;
Kovács J. (W .-u.), Szebb jövót. Vas
kapu I., Várad!, Wünsch 1. 97: AHC. 
Baina I., Csubry K „ Dorka, Erdöszépe. 
Horváth B-, Lehel S., Mars, Tímár B. 
36: Bálint A  II, Baranyi S., Fatalisták
21. Herczeg J., Nyllcó J- 35: Akácvirág 
(R. L.), Blank J., Culi, Dudika, Kék 
Duna. Kiss K. (Bgy.), Napsugár (L .—
H.), Napsugár (K. J.), Snubi, Szofeody 
J „  Tóth J. (Fgalla).

ötszelvényes csoport: 98 ponttal vezet: 
Nagy Zoltán, Rajta. 97: Magyar P. 96: 
Fog ez menni, Csíkos. 35: Bücsúfla.
Mángliár J., Szlabej J. 93: Horváth
Mária, Huszár M., Kapus J., Fóka, R ó 
zsahegyi F „ Stuchlik K. dr, Szányi I., 
Vámos A „ Zsigmond I. 92: Aranyvirág, 
Bódi B. dr, Jankó I „  Melles J., M é
száros P „ Sárosl S., Szabó Pál (Szt. L .- 
út), Türk P., Varga L. (B„u.). 91: Bá
tor J, Baliko I J „  Észak, Frivaldszky 
J.-né, Ifjú  I „  Kiss—Nagy, Kohut L , 
Kovács Ilona, László I., Rosenwasser T ., 
Tóth J. (Víg-u.), Weisz Mór, Zölderdű. 
90: Benus J „ Budavári J-. Csirbiri, Csa
ba III, Eiszrjch p ., Horváth B,-né, L a
katos J., Molnár Gyula.

O Z B N S T S K t
Snubi, Hajrá Szolnok, Szabi B, (K e,

lozsvár): Az ívre csak olyan sorrendben 
szabad írni a mérkőzéseket, amilyen 
sorrendben azok a szelvényen vannak. 
Ha valaki nem ilyen sorrendben Írná és 
mi azt nem vesszük észre, akkor az 
ebből eredő hibák következménye a pá
lyázót terheli.

Figyelmeztetés! A  IS. számú szelvényt 
ina közöljük először. Amennyiben a bol-

megváltoznak majd. Kérjük tehát a tipp- 
bajnokság résztvevőit, hogy kísérjek 
figyelemmel a lapunkat.

Takács István: Rendben.
Gurzó J., Gyarmati A .: Rendben.
Beszédes G.v., Boros J .: Rendben.

„Napkirály*’ : Aki csak öt szelvényt küld 
hetenkint, annak nem kell ráárnia, hogy: 
Délvidéki Díj.

Kánya és Koszéi
tálén mér Játszhat vasárnap 
a salgótarjáni kupaeió* 
döntőn

A Törekvés vasárnapi csapata még 
meglehetősen bizonytalan. Bizonytalan, 
hogy vájjon erre, a Törekvésre nézve 
sorsdöntő mérkőzésre a legjobb csapatá
val tud-e kiállni. Kónya állapota javul, 
torokgyulladása szünöben van. láztalan 
már, de —- meglehetősen legyengült 
magas láztól és izzadástól. Készéi lába 
szépen javul, a sportszanatóriumban ké
pesnek tartják a vasárnapi játékra. 
Garamszegi játéka kérdéses, húzódása 
még nem tűnt el teljesen.

Tóth Gyulával, a Törekvés volt, örök 
re eltiltott, majd kegyelmet kapott já
tékosával kapcsolatban megkérdeztük 
Tasnády intézőt, hogy vájjon nem 
akarta-e a Törekvés játszatni őt a ku
pában.

— Ez komolytalan és méltatlan lett 
volna a Törekvéshez, — mondja Tas- 
nddy. — Hogy Tóth nagytehetségü já 
tékos, azt mi tudjuk a legjobban. Ép
pen ezért mozgattunk meg mindent 
annakidején a megkegyelmezése érdeké 
ben. Türelmünk azonban nem volt vég
telen s azok után, amiket velünk a ke
gyelem után tett, levettük róla a ke
zünket. Erkölcsi és fegyelmi okokból 
egyaránt lehetetlenség volt, hogy most 
beállítsuk a csapatba, noha jogunk lett 
volna hozzá. Komoly egyesület azonban 
ilyesmit a világ legjobb játékosával sem 
tehet meg. Mi nem akadályozzuk meg 
további érvényesülését és mi örülnénk 
legjobban, ha az új környezetben meg
változna. megjavulna. A Törekvés soha. 
sem vált meg nyerészkedési szempontból 
játékosaitól, most is csak annyi lelépési 
díjat, kértünk a Kispesttől, amennyit 
Tóth különféle adósságai kitesznek az 
északi főműhelyben.

Csütörtökön délután 4 órai kezdettel 
tart edzést a Törekvés.

Az óbecsei Bocskai vasárnap Kulin
játszott ó« ott 4:1 (3:1) arányban győ
zött. A  Bocskai remekül játszott és biz
tosan nyert A KAFC újoncai nem vál
tak be,
POLGÁRI ISKOLAI DÖNTŐ MÉRKŐ

ZÉSEK
Május !9-én, csütörtökön:
Népligeti Diák-sporttelep: 3 árakor:

Váci-út—Gyáli-úU Vezeti: Gulyás. — 4 
órakor: Egressy-út—Ligot-u. Vezeti: Gu
lyás, — 5 órakor: Pannonia n__VáH-u-
Vezeti: Várszegi.

A fenti TOérKSzésakkel a polgári isko
lai labdarúgóbajnokság döntői be i* fe
jeződnek.

BÉKÉSCSABA VÁLOGATOTTJA
ebberr az összeállításban megy Kolozs
várra: Kucsmik — Ftlyő. Uhrin II — 
Medovarszki, Marik. Rumfi — Simon, 
Horváth. Perza, Deák. Szák. Tartalék: 
Luczó. Valentinyi, Uhrin I. Nagyvárad 
válogatottja ellen is ez volt a csapát, 
azzal az egy eltéréései, hogy akkor Va
lentin játszott a középfedezet helyén. A 
váradiak ellen Jói játszott a* együttes, s 
így  Kolozsvárott lg *zíp szereplés vár
ható m csabaiaktól*

A „D élvidéki díj** 
4 . számé szelvénye

H. 16
Beérkezési határidő: június 7, 13 óra 
Ki (nővéren Ii t, va-gy a magyar körép- 
csatár, a bolgár balszélső, stb.) rúgja 
az első gólt a bolgár-magyar mér

kőzésen?. *

Bolgár-magyar, végeredm,

Bolgár-magyar, X, félidő ——3—.,

Soproni FAC—Szórni ath. FO

Miskolci VSC—Lampart

Pereces—MÁV AG

Óad—Debreceni VSC

Szegedi VSE—BLK

DVAC (Pécs)—Egyetértés -----
Pótverseny: A  pontversenyt* ee*k
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt eL
Rákóczi—Kaseai AO

Hatvani VSE—H l. kor,

Osepeli MOVE—UTE

Gyulai AC—Orosházi TK

NéV*

Lakhely*

Utoar ............... ............... .....................
A beküldő aláveti maffát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép é e f o r  
^alomban levő hasxaálatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki beten- 
klnt ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillairot) tenni?

Az MLSz jubileumi 
kiáltványa:

„A  Magyar Labdarúgók Szövetsége 
ebben az esztendőben éri el működésének:
40 éves évfordulóját. A pünkösdi ttnne- 
pékét szán túli erre az emlékezésre! A 
szövetségnek nincs szándékában semmi-, 
féle irányban ünneplést rendezni, mert »  . 
legnagyobb és legigazabb ünneplés szá
munkra a hazatért délvidéki testvéreink
nek, sportegyesületeinkriek az MLSz ju
bileumi közgvülésén való üdvözlése.

„A  jubileumi emlékezést az ifjúsági 
labdarúgás tengelyébe állítottuk. Ezért 
hozzuk fel Budapestre az összes vidéki 
kerületek és a hazatért Délvidék ifjú 
sági válogatott csapatait, hogy a buda
pesti és a MOVE-kerületek, valamint a 
KISOK ifjúsági válogatottjaival kiegé
szítve, a szövetség életében elsőízbeu 
országos arányi! ifjúsági körmérkőzése
ket bonyolítsunk le. A  pünkösdi ünnepek j ntiatt ar, rtriwíftc -minden -vArwMitwm - lrj*-A 
sági labdarúgómérkőzéseket reudezüptesf 
Ezzel is fel akarjuk hívni a figyelmétj,, 
minden vezetőnek és játékosnak _ arra. 
hogy a magyar labdarúgás jövője és 
sorsa az ifjúság nevelésén, szakképzett
ségén nyugszik. ,,„Kérünk mindenkit testvert szeretettel, 
hogy támogasson bennünket pünkösdi 
jubileumi munkánkban, amelyik a jö
vőért, az ifjúságért van!

„Szebb jövőt...”

Csak a mai, csiilörlbkdéluláni
edssőBiraérkősés után dől el* 
h ogy  ki v é d  a K ispestben 
a Szolnok ellen

__ Tóth Gyulát (volt Törekvés) 
leigazolták a Kispesti AC- 
hoz, vasárnap már játszik 
a — Kispestben

Utolsóelőtti akadály előtt áll, a Kis
pest a Magyar Kupában: a középdön-. 
tőben a Szolnok együttesét látja ven
dégül vasárnap. A  piros-feketék a Ma
gyar Kupa fontosságára való tekintettel 
nagy akarással készülődnek a mérkőzésre.
A Pécsei sajnálatos balesete folytán ka- 
pus nélkül maradt kispestiek a kedd1 f 
edzésen három kapust is kipróbáltak. A 
csütörtöki edzésre még három kapus 
kapott meghívást.

A Kispest ma az amatőrökkel megero- 
sitett tartalékjaival Játszik enzőmérkó- 
zést, így legalább egy félidő alatt két 
kapust is ki tudnak próbálni.

A piros-fekfték tegnap este igazolták 
az amatőrökhöz Tóth  Gyulát, a Törek
vés volt jobbösszekötőjét. Tóth már 
játszani is fog a Szolnok ellen. Hogy 
középcsatár, avagy jobbösszekötő lesz-p, 
az csak vasárnap dpi el, a mérkőzés 
előtt. Bajnoki mérltafeést Tóth csak ft 
KAC-ban játszhat, ír'iéft NB I mérkőzésen 
már játszott bajnokit. (A BSzKRT ellen, 
játszott Tóth a Törekvésben.)

A Kispest egyébként pünkösd hétfőjén 
ózdra látogat el és az ottani VTK ellen 
játszik barátságos mérkőzést.

"Bácskai 0 ira d ó
Bozdánban lelje® erővel megindult * megpjhcdott sportélet. A kis magy®1 község nem tud magához térni magtéK, léséből, hogy az MLSz milyen potnwr pünkösdi eseményeket nyújt Bezdáu»»TFUllADOUi DÍJA HÍJ w ujuja 1/U4UW- ,

Első nap Pécs válogatott csapata, • nM . 
nap pedig Budapest amatőr válogatót1)® 
szerepel. A BSE nagy előkéSzülutukT 
tesz a vendégek ünnepélyes fogadtatás®
ra- A két "mérkőzésen a BSE 
játékosait felvonultatja. — Más hír 
dánból: A  BSE Űrnapján visszatett
mérkőzést játszik Mohácson. ,

Bajmokon a B A K  új vezetősége 
lendülettel folytatja az egyesület 
vezését. A bajmok.iak is azonnal név®* 
nek a Hazatérés Bajnokságára, amint 
működcol enogcdélyüket megkapják. .

Apatinból írja tudósítónk: Az
legjobb játékosa, Geiser Antal áúlyarV 
megsérült. Az ASE az MLSz eegitség« : 
kén, hogy a játékost felhozzák Peá*1̂  
és ott megvizsgálják.

Ku,áj nagy örömmel várják a®
és a Gamma csapatát. Különösen a fehérek - í z „ , e , v v

ellet"}:
fehérek szereplését előzi meg nagy Jjli 
deklddés. A KAFO játékosai
készülődnek a két nagy elleniéi 
találkozóra. Jó mérkőzéseket várnak „„ 
kulaiak. Szép füves pálya várja *  * 3 *  
dégdbel Három-négyezer néző 
B**í epeié*
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Mit mondanak a diósgyőri 
verseny hősei

'A diósgyőri verseny után majd min
det*’ atlétának volt valami .mondavialója. 
Egy csokarravalót összeszedtünk belőlük. 

«
KOEOMPAI mag,a is meg volt lepve 

jó  idejétől:
— Éreztem, hogy megy a futás, de nem 

hittem volna, hogy már 10.8-at tudok. 
És ellenszélben:

*
GYENES egy csepeli. sem kesergett, 

hogy csak harmadik tudott lenni:
<— Tavaly sokkal rosszabbul kezdtem. 

Hosszabb idővel is és rosszabb helyezés
sel. Eehet, hogy pünkösdkor már elka
pom a kis Csányit és két-három hét 
múlva Xö.7~et futok. Válogatott akarok 
lenni 1 a?

OöRKÓI egyáltalán’ nem titkolta, hogy 
fáj a lába. Sőt! Hosszú fáslit hozott 
magával és állandóan panyaókára vetve 
hordta. Talán alibinek, mert nem indult 
©i a 400-as gáton.

*
TEMESVÁRI szép futása a váltóban 

újból feltámasztotta azokat, a reménye
ket. amelyek az üstökösként feltűnt fia
tal ’ futóval kapcsolatban az eredményte
len évek során elhamvadtak. Temesvári 
már maga sem mer jósolni:

— Csak azt mondhatom, hogy becsü
letesen edzek. Ha minden jól megy. sze
retnék válogatott lenni.

*
HÍRES azt mondta, a versenye utál,':
— Most már tudom, hogy mit tudok, 

legközelebb nem Jogok leszakadni. Ed
dig nem volt elég önbizalmam.

Hát ha ez a két győzelem sem ad ön
bizalmat. akkor valóban nem sok szorult 
Híresbe ebből a tulajdonságból.

*
HARS ANTI , .halálához" hasonló nagy

..meghaiást" régen láttunk középtávú 
versenyen. Ha csak húsz méterrel tovább 
bírja. Híres semmiképpen sem verte 
volna meg. De ö az igazi versenyző, mert 
igaza van annak ac, mondásnak, hogy 
,,könnyen célba érni csak a győztesnek 
szabad. A többi fussa ki m agát. . . "

*
TGEÓI semmiképpen sem akart elin

dulni. Váltig erődítette, hogy nincsen 
formában és kínos jelenete is volt 
emiatt egy klubtársával. Mikor aztán 
Iglói mégis elindult és pompás idővel 
harmadik lett, az illető volt az első, aki 
gratulált neki. ^

NÉMETH vasárnap este kijelentette, 
hogy az akadályfutás csak ?,ó levezető 
mozgás volt számára. Kedden már más 
véleményen volt:

—-  Köszönöm ezt a levezetést.  ̂A láb
ujjam hegyétől a fülein timpájáig tele 
vagyok izomlázzal. Hiába, nem szokta a 
cigány a szántást. ^

NÁDASDI kerékpárom várta a.z állo
másom a budapesti atlétákat. Mikor meg
látta. hogy Hidas is ott van. tnegnyu-
^ — Most már biztos, hogy jó  idő fogok 
futni. Aztán valamelyikünk majd győz
ni fog Tavaly megvertem Hidast Dio» 
g-yőrben. hátha az idén is sikerül.

És elkerült.

- UVUMGZA nem volt elégedettel,':.
~ Az eredmény nem jó. do ha Somló 

nem erőlteti, hogy ellenkező __ irányban 
ugorjunk. Jóval héten fölül leltünk 
volna. Én csak annak örülök, hogy 15 
em-rel megvertem Vermest. Még .inéban 
ürülnék, ha Vermes annyit ugrana, anieny 
nyit állítólag edzésben ugrott — és akkor 
Is nn-verném 15 cm-cj.

a
KIJLITZY a szélre panaszkodott-
— Ez a legrosszabb, ez az oldal-batszei. 

Felbillenti a diszkoszt és az lapjával 
megy előre. Megpróbáltam a körcikk Jobb 
sarkába dobni, de az sem használt. Majd 
legközelebb nagyobbat dobok.

MOZI
City, Royal Apolío:

E r i k  a  g y ü m ö l c s
A  rem én y te len  n y o m o r  d rá m á ja .
Végtelen országutak, sötét felhők, 

emberi rongyok.
John S tein b eck  regénye szíven- 

iitötte az olvasót. (A  s z e rz ő  e z t  is 
a k a rta .)  A  regény filmváltozatá
nak szintén ez a hatása. Pontosan.

A  szívenütött néző tehetetlenül 
görnyed a zsöllyében. Mit tegyen? 
N em  teh e t  sem m it. Nem segíthet. 
Nem változtathat a bajon. Sajnál
hatja a szerencsétleneket,_ de nem 
mondhatja, hogy forgassák vissza 
miattuk az Idő kerekét.

A  haladás ú tjá b a  k erü lt e m b e r e k  
v erg ő d n ek  a k erek eit a latt.

Gerhardt H auptm ann  a „Taká
csokéról írta meg (1892-ben), amit 
John S tein b eck  az amerikai farmer 
Joad-esaládról írt csaknem félszá
zaddal fcésöbb. Ennyi idő kellett 
ahhoz, hogy Amerikában is észre
vegyék: a z  é le t  g é p e s íté s é n e k  r en 
g e te g  em b er  es ik  áldozatul.

Mert tulajdonképpen erről van 
sző: a G ép  fe le s leg es s é  te s z i  a z  E m 
bert. és a Géppel Szövetkező ügyes 
Emberek nem éreznek együtt Feles
leges Embertársaikkal.

Dehát lehet-e felesleges az em
ber ?... Hauptmann erre a kérdésre 
tétovázva válaszolt. Steinbeck sem 
tudja, hogyan lehetne megtartani a 
Gépet és megmenteni az Embert, de 
mindenesetre bűnnek tartja mind
azt, ami feleslegessé teszi ember
társainkat.

RÁCZ DK a kaliapácsv-ető Icört szidja: 
— Hal milliméter helyett 4 cm mély 

volt a kör. Nem csoda, ha félve forog
tunk benne. Én a körülményekhez képest 
megelégedett vagyok az eredményemmel. 
Most tettem le a közigazgatási vizsgát és 
amiatt nem sokat edzhettem. Most majd 
nekilátok és meg* sem állok 50 méterig.

Általában mind)?, tiki fogad kopott, Tiogry 
most még jobban nekifekszik az edzés
nek. Azok is, akik jól szerepeltek, azok 
is. akik leégtek. Meglátju majd, ki tud 
javítani a MAC versenyén

Áz egyesületi bajnokság
állása a D1MÁVAG versenye után:

I. osztály:
1. BBTE 112 pont.
2. MAC 78 pont.
3. IJTE 65 pont
4. Testvériség 45 pont
5. DiMÁVAG 31 pont
6. BSzKRT 12 pont

II. osztály:
1. Törekvés 22 pont
2. MAVAG 19 pont.
3. BEAC 13 Dont
4. TFSC 6 pont
5. FTC 6 pont
6. MAFC 4 Pont

U I. osztály:
1. DEAC 7 pont
2. MRTSE 6 pont
3. BLE 1 pont

IV. osztály:
1. RASE 4 pont
2. Kol. AC 3 pont
3. MOTE 2 pont

A legközelebbi bajnoki jellegű verseny 
az UTE június 8-iki versenye lesz. 

■wstsesggsSSSCesM,

Az MTK atlétáit 
azonnal igazolja 
máshova a szövetség

Az MTK atlétáinak ügye már régen 
foglalkoztatja a MASz-t. Már tavaly je
lenhették az MTK atlétái, hogy egyesü
letük nem törődik velük és ők szeretné
nek más egyesületbe menni. Akkor ez a 
viszály elsimul*. Mióta azonban az MTIv- 
pálya elvétele kísértett, sőt be is követ
kezeit, a kék-főhór atléták sorsa egyre 
bizonytalanabbá vált, majd megszűnt min
den edzési lehetőségük. A legtöbbjük más 
egyesületekben vendégeskedett.
Most az MTK atlétikai szakosztálya 

hivatalosan közölte a MASz-szal, hogy 
versenyzőinek nem ind edzési alkalmat 
nyújtani és bár feloszlását nem mondja 
lei. nincs kifogása az ellen, hogy atlé
táit máshova igazolják. A MASz inté
zőbizottsága keddesti ülésén foglalkozott 
ezzel az üggyel és kimondotta, hogy az 
MTK atlétát június 14-ig kérhetik más 
egyesületbe való igazolásukat és a bizott
ság javasolja a tanácsnak, hogy azonnali 
hatállyá! igazolja őket át.

A határozat sok kiváló versenyzőt érint. 
Elsősorban Ki«s Józsefet, a maratboni 
bajnokot, azután Pauhnszt, Prohászkát, 
Izsótól, a két Körért, Nagyvárit és má 
sokat.

Kisalagon sportünnepély volt vasárnap. 
Mezei futásban 1. Jandó Gyuia. 2. Hajdú 
Albert, 3. Hornyák János. Célbadobás- 
ban: 1. Varga István, 2. Kuzma György,
3. Csóka László. Lövészet: 1. Csóka 
László 2. Németh Endre, 3. Rung György. 
Kerékpár: 1. Kuzma György, 2. Papp
István, 3. Varga István. A  versenyt Eöry 
Barna rendezte.

Harbig l:51.9~et futott 
Kopenhágában

Kedden, három nappal 1000 méte
res világcsúcsa után, több német 
atléta társaságában Kopenhágában 
szerepelt H arbig . 800 méteren in
dult és természetesen könnyű győ
zelmet aratott. Ideje 1:51.9 mp volt, 
a német G iesen  l:53-at, a B ers ten  
l:55-öt és S panheim er  1:57.2-t ért 
el. 400 m é teren  L in n h o ff  győzött 
49.8 mp alatt az 50.5 mp-et futó 
dán C hristensen  és  az 50.7-es Jan- 
sen  előtt. Az 1500 méter is német, 
győzelmet hozott. I tt  K ainál és 
M eh lh osc  holtversenyben lett első 
3:54.6 mp alatt, 3. P a u lsen  dán 
3:59.4, 4. J en sen  dán 4:02.6, •— A
versenynek 5000 főnyi közönsége 
volt.

VADASZ 685 CM-T UGROTT
az ARAK-RSE-Előre egyesületközi ver
senyen. Vadász úgy látszik meggondolta 
magát és mégis marad az ARAK-ban. Az 
eredmények. 100 m: I. Vadász A 11.6, 2. 
Molnár R  12.2. 3. Kamuiéi A 12.3. — 400 
m: 1 Eső A 54.6, 2. Tóth E 58, 3, Bőth 
E 58. — 800 m : I. Taschnér R  2:17, 2.
Eső A 2:17.6, 3. Benkovits R 2:18.2. —
15C0 m: 1. Taseliner R  4:32, 2. Benko-
vicS R 4 :38, 3. v. Farkas A 4 :55.2 — 3000 
ra; 1. Kozma R  10:11-8, 2. Vágány R 
10:16.8, 3. Pártos E 10:41. — 110 m gát:
I. Twordy R  18.4, 2. Schwendtner R
20.4. — Magas: 1 Kammel A. 160, 2. 
Schwendtner R  155, 3. Erdőéi E 150. — 
Távol: 1. Vadász A 685 , 2. Szabó E 569. 
3. Kovács A 568. — R úd: 1. Szabó R
300. 2. Fodor E 271. — Súly: 1 Solti A 
12.66, 2. Kovács A 11.71, 3. Ványa R
II. 61. — Diszkosz: 1. Solti A 39.68, 2.
Uitz A 35 48. 3. Ványa R 31.40. — Ge
re ly : 1. Uitz A 35.48, 2. Nagy R  33.85, 
3. Ványa R  30.42. — 4x100 m : 1. ARAK
48, 2. RSE 49.4. 3. Előre 50 — 10x400 m: 
1. RSE 10:07, 2. Előre 10:34.
NÉGY GENERÁCIÓ EGY VERSENYBEN

A finnek rendkívüli • arányú felvonu
lása volt a finn-svéd népi gyaloglóviadal 
legnagyob eseménye. Ennek a tökéletes 
mozgósításnak arányaira jellemző, hogy 
volt olyan család, amelyből négy gene
ráció vett részt a versenyen. A 12 esz-' 
tendős tikkalai Marti Hal lile 1:17:20 
alatt gyalogolt 10 kilométert. Apja, 
Matti Halme 42 esztendős, 6 1:39:00 alatt 
tette meg a 15 kra-t Nagyanyja, Sigrid 
Halme 62 éves -kora ellenére vígan gya
logolt 10 kilométerre l:23:15-öt és 
1:38:40 alatt végiggyalogolta a 10 kilo
méteres távot a 88 éves dédmama. Maria 
Bruunila is. — Mikor lesz nálunk ilyen 
sportszellera?

A VÁLTÓ- ÉS CSAPATVERSENYEK 
MUNKASTATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉ

RŐL
döntött a MASz intézőbizottsága. Mi már 
kifejtettük, hogy teljesen feleslegesnek 
tartjuk azt, hogy váltókban és csapat- 
versenyekben újabb pontokat lehessen 
szerezni, mikor az ezekben szereplő ver
senyzők egyéni versenyekben már ugyan
abban a versenyágban pontot szereztek. 
Veszélyesnek tartjuk a statisztikák vége
láthatatlan szaporítását és komplikálá- 
sát is. A bizottság azonban nem félt 
ettől és kimondta, hogy mindenféle vál
tóban és valamennyi csapatversenyben 
szerezhetők munkastatisztikai pontok, de 
egy versenyző csak két váltóban vagy 
csapatversenyben' szerepelhet. Ha tehát 
pl. Sir már 4xi00-on é3 4x200-on szere
pelt és pontot szerzett váltóban, akkor 
olyan 10x100-as váltó eredménye nem szá
mító amelyben Sir is benne van. Az ösz- 
6zes elképzelhető váltókra és csapatver
senyekre megállapították valamennyi fo 
kozat értékszintjét.

A gyömrői kegyeleti váltón a pyömrő- 
telepí leventék győztek, második Maglód 
lett.

K ER É K PÁR

A németek véséményesen 
lemondták a pünkösdi kétnapos 
Bécs- Budapest- Bécs váloga
tott kerékpáros távmérkőzést!

Többízben beszámoltunk már arról, 
hogy a hagyományoknak megfelelőn-, 
ebben az esztendőben is tervbevette az 
ostmarki kerékpáros alszövetség és az 
MKSz, hogy pünkösd vasárnapján és hét
főjén, — most a Bécs—Budapest—Bécs 
városokat összekötő terepen lebonyolítja 
válogatott országúti versenyét. A két ke
rékpáros szövetség minden előkészületet 
megtett. A két szövetségi kapitány ösz- 
szeállítóttá válogatott csapatát, az űt- 
vonalellenőrzést pontosan megszervezték, 
a szálláshelyekről és a kísérő gépkocsik
ról is gondoskodás történt, a versenyzők 
menetkészen, útlevéllel és egyéb okmá
nyokkal felszereh'D várták a rajtot, — 
amikor ma reggel befutott az ostmarki 
kerékpáros alszővetség sürgönye s ez be
jelenti a mérkőzés lemondását..

A lemondás nem jött váratlanul, in
doka is közismert. Az ostmarkiak válo
gatott legénységüket nem tudták úgy 
összeállítani, hogy ez a. csapat a jól elő
készített magyar válogatottal szemben 
eséllyel, vagy legalábbis azonos körül
mények között rajtolhasson. Az osfc- 
marki csapat gerince és erősségei kato
nák. Ezek számára a rendkívüli idők 
miatt még a berlini szövetség sem tu

dott megfelelő szabadságot kieszközölni, 
A berlini szövetség egyébként kijelen
tette, hogy mivel a Bécs—Budapest— 
Bécs távverseny nem szorosan vett vál<H 
gatott jellegű mérkőzés, hanem volta-* 
képpen csak két város, erőpróbája, ille
tékes helyen nem is vetettek túlságos 
súlyt ezúttal az ostmarkiak szabadságol-* 
tatására.

A magyar és »  német országúti vá
logatott a közeljövőben amúgy is ta
lálkozik a Budapest—Bécs—München 

távverseny keretében.
—. biztosítja a két. nemzet országúti, kér 
rékpársport.jának folytonosságát.

Az MKSz az ostmarki szövetség lemon
dásával a, pünkösdi ünnepekre verseny 
nélkül marad. A szövetség. — mint hír-* 
lik, — úgy tervezi, hogy az üresen ma
radt, vasárnapon mégis foglalkoztatja, 
porfelhőlovagjait és hármas országúti 
járőrversenyt bonyolít le.

A Millenárison sincs verseny. Ig*y hát 
a fővárosi vágtázók zöme vidékre ran
did, — Miskolcra és Székesfehérvárra, 
ahol vasárnap országos jellegű tornák 
vannak.

Az öregek és a fiatalok 
Összecsapása

az országúton a tapasztalat, a ver
senygazdagság, a technika ós a já
ratosság győzelmét hozta vasárnap 
délelőtt. A  fiatalok az egész vona
lon elvéreztek. A  mezőny mindjárt 
a rajt után heves iramot kezdett, s 
az egyik robbantás követte a mási
kat. De az egymásra ügyelés éber
sége sokáig minden szökési kísérle
tet csírájában megfojtott. A  döntés 
csak a K ata lin  hegyen következett 
be. Rétság felé javítják az utat. Itt 
egy keresztbenálló parasztszekér 
megbontotta a tömör mezőnyt. A 
vérbeli porfelhőlovagok ösztönös bá
torságával E les, K a ra k i, N ó tá s  és 
V a rg a  átsiklott a kocsiakadály előtt, 
a többiek vagy tíz másodpercig 
vesztegeltek. Az így szerzett jelen
téktelennek látszó idöfölény elég volt 
volt ahhoz, hogy a döntést kicsi
holja- A  négy szökevény állandóan 
váltott vezetéssel vágtatott tova s 
helyenként 40 km-es átlagot érve 
el. előnyét fokról-fokra növelte és 
végül több mint 2 perces megugrás
sal haladt át a célvonalon a zöm 
előtt. A  hajrát N ótá s  nyitotta meg 
és egy negyedkerékkel győzött a 
Karakit verő Éles előtt. A  negyedik 
helyre V a rg a  került. Az üldözök tá
borában G yu rkov ics  mindent elkö
vetett, hogy a felzárkózást kicsi
karja, de nem volt elég segítője 
terve keresztülvitelében. J ón á s , a 
multvasárnapi csata hőse tömlösza- 
kadás következtében messze hátul 
végzett. A  vasárnapi országúti 
torna így az „öregek" diadalát 
hozta.

Az MESz alföldi kerülete június K é n  
kerületi pályabajnoki tornát rendez Deb
recenben.

A milánói nagydijas l órás bukósisakos 
tornát a Vigoirtli-stadionbáu Giorg&tti 
nyerte Bővet előtt. A győztes 77.300 mé
tert hagyott maga, mögött. A  repülötor- 
n-án Astolfi győzött, maga mögé utasí
totta Bergomit és Fóliát.

Vasárnap bonyolították le Olaszország 
professzionista országúti bajnokságát a 
Roma—Térni—R i éti—Coressc—Roma 245 
km hosszú terepszakaszon. A rajthoz 32 
hivatásos >‘s független porfelhőlovag: állt 
s kemény küzdelem után Lenni, az egy
kori amatőr országúti világbajnok vívta 
ki magának a győzelmet, 7:19:22-vel 
maga mögé utasította Binit, CineiUt, Cor- 
rierit, Bartatit. Favalüt ós Mohot.

A  Luxemburg körüli négyszakaszo, 
versenyt Igei nyerte 14:3fi-al. Érdekesnek 
tartjuk megemlíteni, hogy Igei egyetlen 
szakaSzgyőzelmct sem ért el.

A Flandria körüli versenyt ezúttal 135 
km-es távon 179 résztvevővel a Gént— 
Wetteren közötti terepszakaszon huszon- 
otodízb,en bonyolították le. Az esélyed 
B uy»e győzött 5:38-as közepes idővel vau 
Overloop előtt. Kacrs ós Grisole tömlő- 
szakadás miatt helyezotleaíü végzett.

Van Vllet verhetetlen. Van Vlict az el
múlt héten háromszor mérte össze erejét 
Sehorenssel és mind a három futamban, 
biztosan győzte le a hatszoros belga vi
lágbajnokot.

Pünkösd vasárnapján Fehérvárott és
Miskolcon országos kiírású pályaverse
nyek lesznek. Ezeken a tornákon a fő
városi vágtázók nagy számban vesztnek; 
részt.

NAGYON TUDNAK A  SVÉDEK!
Svédország legjobb országúti verseny

zői vettek részt vasárnap délelőtt a® 
lípsaia körüli 100 ltm-os tornán. A küz
delem mindvégig nyilt volt. Egyik rob
bantást a másik követte s ennek ered
ményeként a mezőny csúcsteljesítmény-' 
nyel ért. a célba. A  győztes Malinffren 
2:28:45,6-al végzett, az esélyes Johans- 
*olm 2 perces késedelemmel másodiknak 
érkezett. Seyífarth, a kitűnő gyorskor
csolyázó harmadik Lett. Vasárnap bonyo
lították le Svédországban Landskrouaban 
a szokásos idénynyitó 100 lcm-os ország
úti versenyt is. Ezen a nehéz, emelke
désekkel tarkított terepen a kezdő An
tié nsso be 2:42:S6-al maga mögé utasította 
a dán Sorösent. Nagyon tudnak a své
dek!

N eh éz  film . M á zsá s su ly o k k a l te r 
hes. S m er t a  sz ín észi é s  a  tech n i
kai m egold ás tö k é le te s : a  film  ha
tása alól sen k i s em  von h a tja  k i m a 
gá t.

*

A  szereplők közül Henry F onda  
játsza a legnagyobb és leghatáso
sabb szerepet. F on dáról régen tud
juk, hogy kitűnő színész. Ezt most 
újra bebizonyította. Jane D arw ell 
(Joad-anya), John Carradine (Casy) 
és John Qualen  (Muley) tűnt még 
ki a z : együttesből, amelynek egyéb
ként csupa tehetséges tagja van. 
tnihogyl Ad snrdlu cmfwyp snrdn

A  M OZIK M ŰSORA
Pünkösdhétfőn vasárnapi kezdések.

RÖVIDÍTÉSEK: n -  Vi. í  -  i4, h  -  %
Sz -  szombat, V -  vasárnap

Bemutató mozik
ATRTUM Margit-körút 55. Tel : 153-034. 
ffi, f8, 110. Sz. V.: f4-kor is. Édes ellen- 
fél. (SzcJ.oe»ky.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sátdor-n. 6.
T.: 181-244. 10-töl 24-ig folyt.. Magyar-. 
UÍ3-, Luce-, Fox és rajzos híradó. Ko
lozsvártól Zágooig. Ujságirouap. R a »-
CASÍNO Eskü-út 1. Tel.: 383-103. JS. ffi, 
hio. Sz. V .: 3-kor is. Édes ellenfél. 
(Szeleczky.) _
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.- Hl-140. 
f5. 7, flO. Sz. V,: 2-kor is. Énk a gyü
mölcs. (Henry Fonda.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon ,1*2-818. 
« ,  f8, flO. Ss, V.: f4-kor is. V.tUam- 
házasság.
DÉCSI Teréz-kSrút 98/ Tel.: 135-952.
(6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Havasi 
napsütés. (Tolnay, Kajnay.) 3-ik hét! 
FÓRUM Kossuth Laios-u. 18. T.: 189-548. 
n6, f8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Két szerel
mes óra. (Corinne Luchaire.) 3-ik bét! 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9—24-ig folyt. Magyar-. Dia-. Fox-. Luce-

és rajzos híradó. Erdélyi szimfónia. Uj- 
ságírónap- Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 8. Tel. 1S0-125. 
5, u8, flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Havaai 
napsütés. (Totaay. Rajnay.) 2-ik hét! 
RADIUS Nagymező-utca TI. T»t.: 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Édes ellen
fél. (Szeleczky, Hajmássy.) 2-ik hét! 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 
223-003. f5, 7, flO. Érik a  gyümölcs. 
(Henry Fonda.) _  .SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
n6. f8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Európa nem 
válaszol. (Tasnády.)

Bordy
Bella

Erdélyi
Mici

Pálócsi
László

Bilicsi
Tivadar
Petites
Ferenc

0KAJI 
ASZÚ

M á t ó l :

STÚDIÓ
OBAN1A Rákóczi-út 21. Tel,: 146-046.
5, a8 flO Sz V.: 3-kor is. A madarász 
(Marté Hareli, Moser, Lmgen.) f .  hét! 
Pünkösd két napján d. e. 11: Ufa. kul- 
túrfiimmatioé.utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-kSnjt 3. T .; 422-722 
Í4, 16 Í8, flO. Sz. V .; f2-kor is. Bűn’  
hődés
CAPITOL Baross-tér 82. T el.: 134-337- 
f4, f6. í8. fio. V.: f2-kor is. Vissza az
CORVIN üllöi-út 40. T .: 1S8-988. Í4. f6. 
f8, flO. V .: f2-kor is. Balkezes angyaL 
ELIT Szent Istvái-körút 16. Te!-: U4-502. 
c4 f6 h8. liio. V.: 1-kor ia Olajváros*

HOLLYWOOD Bethlen-tér S. T.: 225-003.
2. f5, 7, flO. Egy ass'wany három élele. 
Vasárnap és hétfőn d. e. 11; matiné. 
KAMARA Dohány-u. 43. Tel.: <23 901. 
11, 2, 4, 6. 8, 10. Halálra Ítéltek.
LLOYD Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994.
i'5, 7, flO. V.: 2-kor le. Egy asszony 
három élete.
PALACK Erzséhet-kőrút 13. T.: 221-222.
11, 2. f5. 7, flO. A  Manderley-ház asz 
szonya. 2. hét!
PATRIA Népszinház-utca 13. T.: 145-67S. 
f5. 7, flO. Sz. V.: 2-kor is. Egy asszony 
három élete. V. d. e. 11: Csillogó osil- 
lagoilc. Hétfőn d. e. 11: Potyautas. 
SAVOY Üllöi-út 4. T.: 140-040. 4,- f7, 9. 
Sz. V .: f2-kor íö. Egy asszony három 
élete. V. d. o. 11: Csillogó csillagok.
Hétfőn d. ó. 31: Potyauias.
SIMPLON Horthy Mikiós-út 62. T .: 268— 
999. fi, f6. f8, flO. V.: f2-bor is. Bal
kezes angyal.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .: 225-276. 11,
f2. f4. f6, Í8, flO. Tokaji szu.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Gömbos-út 11. Tel.: S55-374.
n4, i,6, nő, nlO. V.: n2-kor is. Bakál-ajka.
V. d. c. 11: Dzufigcj Jim. Hétfőn d. c. 
11: Űz Bénoe. /
BELVÁROSI Irányl-űlea 21. T .: 384-563.
4. 6, 8. 10. V .: 2, b3, 4, 1)5. 6, h7. 8. h9,
10. Kora Terry.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 351—500. 
Í5. b7, 9. V.: f2. f4. f«, f8. flO. Kora 
Terry. V* d. e. 11: Mária nővér. Hétfőn 
d. e. ll:s  Az utolsó mohikán. Hétfőtől 
délután In este: Az eladó birtok. 
ELD08AD0 Népetinház u. 31. T-: 133-1H. 
4, 6, 8, 10. V,; 2-kor is. Dunapartí ran
devú. V. d. e. 11, ni: Lsánylntézet. Hét
főn d, e- 11, ni*. Maiakkal pokol.
HÓM ERŐS Hermina-út 7. Ta!.: 196:178.
h5, 7. bIO. V .: ft-tSl. Ealalajka.
IPOLY Csáfcyrijtea 65. Tatefon: 292-626. 
fit f6, f8, Í10. V .: faikor i«. Elnémult 
haranpok. V. d. e. 11: Nőtlen fér j. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. 14, f6, £8, flO. V.: f?-kor is.
Alipana. a fekete szultán. V. d. e. 11: 
Atidy Heardyt élkapja a szerélem. Hét
főn d. e. 11: Szárnya* dandár.
GLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.-- 423 188,
11. 2. 4. 6, 8, 10. Alipane, a fekete Szul
táni _ _OTTHON Beniczky-utca 3 T el.; 146-447.

n4, n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. Szerelem 
és vérpad. V. d. c. 11; Két tőkfej. Hét
főn d. e, 11: Brazíliai kalandok. 
PHÖNIX Rákócziin 68. Tel.i 223-24% 
11, 1, 3, 5, n8, 110. Zamzihar.
RIALTO Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443. 
11. 1, 3. 5, nS, flO. Alipang.

A  RADIö MŰSORA;
Csütörtök, május 29.

Budapest I (549.5 m.) 6.4#: Ébresztő,
Torna. 7: Hírek. Hanglemezek 10: Hí
rek. 10.20: Somlay Károly elbeszéléseiből. 
13.10: A 15. honvéd gyalogezred zene
kara. Vezényel Seregi Artúr. Közben 
13.40: Hírek. 13.30 A  Rádió Szalonzene
kara. 14.39: Hírek. 15.20: Hanglemezek. 
16.15: Ruszin félóra. 16.45: Hírek. 17j
Hírek szlovák és ruszin nyelven. 17.15: 
Vidák József cigányzenekara. 18: Idő
szerű kertészeti tanácsadó! 18.30: Tánc- 
lemezek 19: Hírek magyar, német és
román nyelven. 19.20: Hangkópek 83
esztergomi diákok életéből. A közvetí
tést vezeti Budiriszky Sándor. 20.10: 
Operaházi ■ zenekar. Vezényel Dolmány! 
Ernő. Közreműködik Zathureezky Kda 
(hegedd). 1. Csajkovszkij: D dur he
gedűverseny, 2. Schubert: VII. (C-dur) 
szimfónia. 21.4#: Hírek 22.10: Sárközt
Gyu.a. cigányzenekara muzsikál. Orbán 
Sándor énekel. 23: Hírek német, olasz, 
ao?°l. francia, és eszperantó nyelven. Kb. 
2S:3fl:_ Mecseki Rudolf és Polgár Tibor 
kétzopgorás jazzmüsora. 24: Hírek.

Budapest n  (834 m.) 16-15: Jeney
Klára, énekel, zongorán kíséri Dapkó 
Aladár. 1810; Vidák József cigányzene- 
kara, 18.30: Varázsló az inkvizíció előtt. 
Szerb Antal dr előadása Caglistroról. 19: 
Szakolczay-Riegler Ernő orgonái. 19.35: 
Angol nyelvoktatás. 20: Hírek. 20.10:
Hanglemezek. 2110: Köln és München.
Clementis Ervin ür előadása

BQYESnBETlE DAVIS
ó r i á s i  s i k e r t  aratott mOvéssi
fl|mje  I [Warner-fllm. ]

S A V O Y  
• LLOYD



Csütörtök, 1941 május 29,

Vasárnapi kerékpáros 
körbe-körbe

N e  t ö b b e t !
Szép verseny, jő verseny, célirányos 

torna ez a Budapest—Balassagyarmat— 
Budapest ,.szabványszakaszon’‘ idén im- 
rhár • másodízben lezajlott 140 km-es 
torna. A meredek Katalin, a helyenként 
hulíámvasútszeríi terep és sok egyéb kö
rülmény igen finom versenyalkalma
tosság lenne porfelhőlovagjaink szá
mára, ha . . .

. ha az út legalább egy pöttömnyit 
jobb állapotban volna, ha a burkolat he
lyenként nem várná felszakadozott, mohó 
szájjal a versenyzők szingóit, hogy san
dán beléjük harapjon.

Győrffy Imre, a szövetség edzője két
ségbeesve panaszkodik:

— Még egy versenyt ezen a terepen s 
töralőcsődbe jut a mezőny. Rengeteg 
szingó mondta fel a szolgálatot. Az 
agyonragasztott, avitt, öreg gumik szá
mára nem eldorádó ez az útszakasz. 
Sajnos, a közeljövőben erre kell a ren
dezőknek a legnagyobb figyelmet fordí- 
taníok. A kerékpárversenyek e rendki- 
xiili idők alkalmával függvényei a szin- 
gók mennyiségének éa állapotának.

Fülop, a multheti csaták hőse. a kis 
negyedosztáiyos Barvik. aki hetek óta 
csak azért „nem tud kilőni a bolyból‘% 
mért a tömlői rakoncátlankodnak, a re
mek formában lévő, s nagyrahivatott 
fiatal Bíró, s sok más, — az öregek és a 
fiatalok mezőnyében csak azért tűnik el 
időnként az eredménytelenség süllyesz
tőjében, mert a szingók nem állnak fel
adatuk magaslatán. Elagottak. össze- 
visszafoltozottak, s nem pótolhatók.

Jobb terepre kell vinni versenyzőinket. 
Olyan terepre, ahol nem kopnak a gu
mik úgy, mint az egyébként tökéletes 
terepü Budapest—Balassagyarmat—Buda
pest szakaszon.

A robbantó ellenőr
Szíttal nem volt baj az ellenőrzéssel. A kiküldöttek mind a helyükön voltak, 

kivéve a motorhibákkal bajlódó üveges 
esetében, aki, hogy pótolja hibáján kí
vül történt késését, valóságos motorver
senyt futott az országúton. Ez sem ment 
azonban símán. Egy parasztszekér, mely 
keresztben állt az úton, feltartóztatta a 
buzgó ellenőrt, aki közvetlenül a mezőny 
előtt iramodva, akaratlanul keüészkí- 
totta a versenyzőtábort. Zuhogott is rá a 
panasz, mint a záporeső. Mert nem vi
tás: ez a közbeékelődés sokban hozzá
segítette az éllovasokat a győzelemhez, 

kor pedig az üldözőket, ha csak

A V A G Y

így kellett volna belőnie a Fradinak a századik dugót

ugyana,
pillanatanatokra is. de lefékezte.

Rajczy, — a „mellőzött4* 
bajnok

A délután bajnoki viadalok hőse Ra.i- 
eiy  volt. Ez a fiatal, szerény vágtázó, 
akinek eddig nem volt igazi kenyere a 
repülés, a legjobb formában levő, de 
némiképpen könnyelmű Nagy Bélának és 
a sok harcban' edzett többszörös váloga
tott Pelvássynak tudta megmutatni 
hátsókerekét a repülöbajnokság döntőjé
ben: az élről indulva!

A rajt előtt nagyon el volt keseredve 
Rajczy. Kihagyták a. müncheni keretből. 
A  szövetségi kapitány azt mondta: '

— Nekem rád a pályán lesz szüksé
gem.

Ezt maga Rajczy sem hitte él. Bőven 
kárpótolódott aztán a bajnoki dicsőség
gel. De a kapitány kiváló szimatját sem 
'szűnik most dicsérni. Élről versenyt
nyerni, ágyúkkal szemben, nem gyerek
játék. Egy Münchenből „kihagyott
nak'’ !

A másik bajnok
Sialay 1000 méteres idöfutambajnok-

«4ga sem gyerekjáték. Hogy ez a. pati
nái porfelhőlovag milyen meglepetésekre 
képes, iazt akkor láttuk, midőn a múlt
ban egyszer a már elveszettnek hitt öt
napos Magyar Körversenyt a hazai szí
nek számára megnyerte. Ez a győzelme 
ie rajtaütésszerű volt.. Alig egy hete, 
hogv öz országúton' megkezdte edzését. 
A pályára éppen hogy bekukkantott. És 
aztán: szépen, szabályszerűen lelépte az 
egész neki gyürkőző díszes, de rossz Idő
ket futó társaságot. Még az esélyes Pap
nak is meg kellett hajolnia előtte. Pedig 
Papp erősen köpte a markát, hogy most 
aztán megmutatja, hogy nem veszik el 
tőle a bajnoki címét.

Hát elvették.

És a bukósisakosok
Dicséret illeti Nagy Bélát, aki rövid 

edzése ellenére a vasárnapi torna során 
három 17.5-ös Kört vágott ki. Ilyen se
bességet az idény elején egyetlen ma
gyar versenyző sem ért még en Pedig: 
Nagynak ezúttal nem volt ellenfele. Úgy 
játszott a mezőnnyel, mint macska az 
egérrel. Mi lett volna, ha a tavalyi 
formájában lévő Szekeressel kell har
colnia? ,

Szekeres lassú volt, kedvetlen és nem 
lekesedett a harcokért.. Ha Bécsben ered
ményt akar elérni, sokkal, sokkal job 
ban kell mennie.

Pompás volt Pataki. Néha vezérosztá
lyos képességeket árult el. Támadásban 
is védekezésben is elsőrangúnak mu
tatkozott. Még csak a fizikuma.  Körül 
vannak bajok. Meg kell erősödnie 
ahhoz, hogy komoly eredményeket, ér
jen el,

mm...... —
A 25 km-es futamot is Nagy nyer

te a  vasárnap délutáni kerékpáros 
versenyen. X. Nagy Törekvés 20:51, 
2. Zselenszka WMTK 640 m. h., 3. 
Szekeres profi 720 m. h., 4. Pataky 
ViL KK 760 m. h.. Nagy hatalmas 
fölénnyel nyerte versenyét, helyen
ként 17.5—18.5-ös köröket hajtva.
—  2000 m-es kétüléses verseny: 1. 
Pelvássy PSE—Eicher WMTK 12.6, 
2. Morvay—Darvik FTC, 3. Rajczi 
— Király WMTK.

A  német Saager kemény küzdelem ntán 
legyőzte a dán országúti mezőnyt Kopen- 
hagában. A 150 km-es távon lezajlott 
tornát 3:58:30-as kitűnő idővel teljesítette 
és bárom méteres térhátrányba utasította 
a  másodiknak beérkező Basmnssent

A bécsi idénynyitó 13 km-es motorve 
zrtéses tornát Schorn nyerte Dusika és 
Hoflinamn előtt.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Bökk Szillrd-utca 4.
— Távbeszélő 132—489 és 133—977. Levél
cím; Budapest 72. Postafiók 42. — Posta
takarék: 53.366. „  . _  .

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hopp© László,
Felelős kiadó: Knltsár István.
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Legalábbis a vörös Taki így képzelte el..**

Mátészalka már résen túlvan a 100 sóion!
Feleslegesen csinálnak nagy hűhót a Fradiért 
Bezzeg a vidéki teljesítményeket elhallgatják 
Százhúsz gól büszke tulajdonosa a Mátészalka

—  Saját csúszó-m ászónktól —
Túlzott hírverést csapnak a Fradi, különben tiszteletreméltó teljeslt- 

századik gólja körül. Holott ezt a|ményt magasan túlszárnyalta a Má

tészalka, amelyik
már 120 gólnál tart.

Alkalmunk volt beszélni a Máté
szalka. egyik vezető emberével, aki 
így nyilatkozott:

—  Szerénységünk tiltotta, hogy  
jelentkezzünk. Mi büszkék vagyunk  
teljesítm ényünkre, de

nem szokásunk a hencegés.
A vidéken am úgyis legendás a mi 
gólképességiinlc. Senki sem  képes 
annyi gólra, mint mi. N em  mon
dom, szép dolog a Fraditól, hogy el
érte  a századikatJ de mi már húsz- 
szal elhagytuk ezt a különben 
ism étlem ! —  nagyszerű teljesít
m ényt.

Kis szünet után szerényen moso
lyogva tette hozzá:

■— A rról nem is beszélve, hagy a 
Fradi adta a száz dugót, mi pedig 
beszereztük a száshuszunkat, tehát 
mi

a birtokában is vagyunk
ennek a ritka mennyiségnek.

Ezt azonban már súgva mondta, 
Sosem lehet tudni a mai szigorú vi
lágban, hogy mikor csapnak le a 
dugóhalmozókra...

*a  a c a  ........

Tiltakozik a PULI
a k őd ob á lá s  vádja  ellen

Kaptunk a következő levelet:
M élyen tisztelt föszerkesztöség !
A  vasárnapi m érkőzéssel kapcso

latban az az alaptalan vád érte  a 
PU LI nem eshagyom ányú egyesüle
tét, hogy a mi szurkolóink m egdo
bálták

az ÜLI vezetőségének kerékpár
jait, amint éppen elhajtattak a 

mérkőzés színhelyéről.
Ilyen igaztalan vád már rég  nem  

érte a PU LI becsületben m egöszült 
homlokát. H ogy a mi szurkolóink 
ilyet te ttek  volna! Nahát!

Először is a mi szurkolóink, saj
nos,

nem olyan lelkesek,
hogy ilyesmit tegyenek.

M ásodszor is, az ÜLI vezetősége  
kihívó viselkedést tanúsított s így  
nem csodaj hogy ném elyik szurko
lónk m egfeledkezett magáról és  
megdobálta a kerékpárokat.

M eg kell azonban jegyeznem , 
hogy nem kövei, hanem virággal 
dobálták m eg a kerékpárokat.

Virággal!
Sőt virágokkal.

Ehhez hozzá kell tennem, hogy  a 
virágok kissé rég iek  voltak, a friss  
virág nagyon drága. E zek  a virá
gok  körülbelül a

Pliocén-korszakból
származnak és term észetesen  m eg- 
kövesedtek. Mint geológus mondom  
ezt és m eg kell mondanom, hogy az 
ÜLI vezetősége legyen  büszke, hogy 
ilyen értékes virág-kövületeklcel tör
tént a, megdobálás.

T isztelettel 
B ök  Muki

a PU LI tb. álszertárosa
stb., stb.
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Heti kérdés:
—  Hány k isegyletet lehetne felru

házni a Fradi 100-asából?

Nagy kilakoltatások és költözködések 
az MLSz NB-kislakásaiban

'Az NB-kislakásokban megindultak a kilakoltatások. K ét lakó m ár megnyugodott a kilakoltató vég
zésben, másik k ettő  még számlálgatja a pénzét, hogy talán még elég less a  házbérhez. A z új lakók azon
ban már türelmetlenül várják a  beköltözést. A z egyik lakásért még á lt a  harc a három föbérlöjeiölt 
között,

Olajkár II a válogatott 
kapus

Vasárnap Olajkár II  nyújtotta a 
legjobb kapusteljesítményt. Nagy
szerűen védett a BSzKRT ellen. 
Senki sem csodálkozott, amikor 
Ginzery kapitány beválogatta a bol
gárok ellen.

—  Olajkár I l-t  már régóta  fig y e 
lem  —  mondotta a kapitány. —  
Ragad hozzá a labda, pompás Ica- 
pus. M ivel a korszerű  labdarúgás
ban a kapusnak ki kell futnia, Olaj
kár II  gyakran k i is fut. Néha az 
ellenfél kapujáig fu t k i és o lt gólt
ló.

Sámson ? ,  „.
D iósgyőri szurkoló mondja az 

Elektrom os-szurkolónak:
•— Ú gy látszik, m aguknak a ha

jukban van az erejü ké,
—  Miből gondolja?
,— E gy hajszállal voltak jobbak ..,4

Résztvevő
■— Hallom, Turay Jóska is reszt

vesz vasárnap...
—  H ol?
—  ...az országos örökifjúsági na

pon

Partjelző
—  Mondja, m iért lengeti mindig 

a zászlóját az a p a rtjelző?  Hiszen  
nem volt les!

i— Civilben vasutas.^

Sorfal
Csapkaytól kérd ezik :
—  Miért, nem■ tudnak a, játékosok, 

jobb sorfalat állni?
—  Hiába beszélek  nekik. Falra- 

hányt borsó.-,

Nagy mellény
K ét fradista b eszé lg e t:
—  Ej, de kár, h ogy  Tokodon rúg

ták be a századik gó lt.
—  N em  baj, P es ten  majd a, két* 

századikat rúgják be~.

Kis pálya
—  Mi volt a vá log a to tt edzésen t,
—  Semmi. A  k é t  kapus passzol- 

gátolt egym ásnak ...

Filmszínházak műsora
Kispesti Mozi: Édes ellenfél. (Fő

szerepben a BSzKRT-görlök). Előt
te: Olajkárváros.

Újpesti Filmszínház: Másfél Iz
galmas óra.

Ferencvárosi Mozgóképház: Eriit
a bajnokság.

A pr óhirdetések
Jól helyezkedő kapus, a kispesti 

kapuban azonnal elhelyezkedhet.
* . .

Ne dobja el a bajnokságban el
vesztett reményét, a  Magyar Kupá
ban még megtalálhatja.

*
Jöjjön velünk az NB II-be! Ha

ladás.
*

Házhoz megyek ünnepi hetet re«* 
áesnt Cím: Budapest, Ferencváro*-


