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DLASz: -Iglói II. — Komlód!, Vági — 
•Bakó, Horváth, Sebők — Sulyok II., 
Borbély I., Énekes, Várszegi, Kiss, 

BLASk: Szekeres — I>örine, Vida 
Kovács, Sarkadi, .Rákosi II. — Halmai, 
Hidegkúti, Kiss, Gárdos, Horgos.

Igen síkos talajon, esőben folyik le a 
mérkőzés. A játékosok rengeteget csúsz
kálnak és általában sok a rossz passz. 
Az első félidőben a pestiek támadnak 
többet, bár a délieknek is van egy sereg 
Veszélyes támadásuk. Megemlíthetjük a 
pesti "támadások közül Kiss remek, ki
törését, Ilorgós jó  lövését, Kákosi II. 
kapufáját, Halinai veszélyes .mellélövését. 
A  déliek legveszélyesebb akciója , ebben 
a félidőben Kiss ‘lövésszerű beadása, 
amelyből majdnem gól esik.

A második félidőben megváltozik a já
ték képe, a lelkes déliek, felülkereked
nek s mindjárt a játék elején két óriási 
•helyzetet dolgoznak ki a pestiek, kapuja 
előtt, de egyikből sem lesz góL A pesti 
belsőhárma;* így alakul: Kies,. Gárdos, 
Hidegkúti. A 12. percben esik a mérkő
zés egyetlen gólja. Bőrinc kezez, kapu
jától mintegy húsz méterre,
‘ Várszegi ál! neki a szabadrúgásnak 

s a hibásan helyezkedő sorfal mellett 
laposan a jobb alsó sarokba bombáz, 

í :0. Utána is főleg a délieknek van 
helyzetük.
' Megérdemelten győzött a déli gyere

kek csapata, a győzelemre a második 
félidő teljesítménye alapján szolgáltak 
rá. Lelkesebben és határozottabban ját
szottak. Sok tehetséges játékost láttunk 
a pályán, csapatmunka azonban egyik ol
dalon sem volt. A déli csapatban jól ját
szott a védelem, különösen Iglói II. és 
Yági. a fedezetsorban • Bakó, Horváth, a 
csatársorban pedig a jobbszárny. Vár
szegi jó  játékos. A pesti csapatban Lő
rinc máris kitűnő játékos, de máris fö
lényeskedő, a fedezetsorban Kovács ját
szott kitünően, A csatársor az első fél
időben mutatott valamit, , főleg a két 
szélső, a második félidöbeű azonban na
gyon eltűnt ez a pepecselésre hajlamos 
sor.

Abrak ám Bássdó, IDLASz: Ka sváráz a 
;bálya, három góllal győztünk völfla.
. Ffőliébj Sándor, BBASz: A déliek meg

érdemelték a győzelmet.
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Schm idt- Szigeti - Szél
szttóSketében, V., SnrinélynBfc.u. 10. 
Árjegyzék. T e le fo n : 11-44-88

Bajnoki m érkőzések
b c d a p k s t

KFC—BIK 4:1 ( * : « .  Ke^níbld II.
oszt. Vezette: Bccsko. A  K I C % égig a 
lü K  kapuja előtt tanyázott. A  folarápy 
még nagyobb is lehetett J-’O1” ? ' u,6\t?AÍÍ' 
Görög (2). Krajcs II. és Csérét U'*T*r»-

Köb. AC—Spária 2:<! (0:0). |*a=!údi- 
út. Vezette: Molnár István. A Köb. AC 
első félidőben sokat támad, deeiedm ény- 
tclenül. Szünet után is védelmi..Mbakböl 
Hzerzi meg. a győzelmet. Gollovo. Ba
logh és Csengődi. ‘

KEMÉNY JÓ FORMÁBAN
Csütörtökön déloWítt. a MASz kalapács-, 

vető és gyalogló loborzó éfe . bemutató 
versenyt rendezett a BSzíCRT C:.>rus- 
útoai pályáján. A  kaiaiuiosvetést rena®k- 
h-elték raeg, a gyaloglási va-sánmp dél
előtt 'io órakor ás FTC-pályón. rendezik 
iheg. mert csak 2 gyalogló. Hu faágé! t» 
.a r k ^  jelent meg. A kalapácevető berou-
tató eredménye: 1. Kemény BSzICBT
v'20' 2. Ttác-z dr MAC 88.82. 3. Gáspár 
ílv-8  :>d-21. A  toborzó e-redaiiónyc: Mayer 
v * .c  31148. 2. Rajkai TFSC 20.76, í .
"ajeroBi TFSC 19.07.

létatohrn-l!5 csütörtökre hirdetetett at- 
„ a t S  versenye a rossz időjárás 

í'endezUc n,egrtt' *  versenyt május .23-án

y e w © W ^ ^ L Twte“ p iamét atUtlkai

A i  é v  le g sze b b  m é rk ő zé sé n  őrlési küzdelem után győztünk
M A G Y A R - H O R V A T  1 :0  ( 0 : 0 )

Mei enenf©i@ink kiziüt a Mrvftt csapat von a legkHib
Az első félidőben egyenrangú volt a két csapat, a második félidő
páratlan küzdelmében a mieink kerekedtek felül
m i n d k é t  c s a p a t  v é d e l m e  k i t i n é  u n i t
Mi támadtunk többet, a horvátok kevesebbet, de veszélyesebben
G É l l B u t t :  D u d á sUliői-ut, 1 5 . 0 0 0  n é z d .  J i t t k o o z o t á :  R a d u l e s c u  ( r o m á n )

FTC-P*lya g H ú  I2J
■ *ugggguu""

Vasárnap, m áj,18
délután S  órakor

Ferencváros—Gamma
NB m érkőzés

előtte lél *
Hiúsági b a jn o k i m é r k ő ,* , .

Háromnegyed öt már elmúlt, ami
kor a budapesti és déli am a tőrök  
küzdelme véget ért és így a hordát 
és magyar válogatottak felvonu
lása nyolc perc késedeJmet szen
ved. Előzőleg van egy pár. perc 
„szabadidő" a pályán és eat a pá- 
lyaniunkások arra használják fel, 
hogy a kamielőtti sártengert f el
szórják i'ürétíjpof’i'al. A, feüyamőr- 
zeáéfeaf pedig a pálya körül- mene
telve szórakoztat ja nagy sikerrel a 
közönséget.
(■.Ami. a közönséget; illeti, 'tíz eme

letes lelátó előtt teljes á. zsúfoltság, 
a fordulókban, aararban van üres 
hely. Itt esernyő alatt állmaik az 
efeááztfcak, áldj; a csúnya, esős idő 
ellenére is kijöttek, hogy .JZurópa 
legerősebb két csapatának“  a mér
kőzését megtekintsék.

Nincs változás a ma
gyar összeállításban
A magyar csapat tagjai délben 

12 órakor találkoztak az égjük vá
rosligeti étteremben. Itt együtt ebé
deltek, megkapták az utolsó utasí
tásokat és hármnegved 4-kor együtt 
érkeztek meg az üllöi-útra. Pákozdi 
nyomban elkezdett vetkőzni. A töb
biek inkább az előmérkőzést nézték. 
Hamar visszajöttek s ekkor feltűnt, 
högy Pákozdi, Csikós és Gyetvai az, 
aki figyelmeztetés nélkül is gondol 
a bemelegítésre. A segédedzők nagy 
cipő- és " börszeg-vizsgálatot tartot
tak és általában mindenre kiterjedt 
a figyelmük. A  hangulat elég lan
gyos volt.

Félórával á kivonulás előtt az ösz- 
szes tartalékok jelentkeztek (Páláti- 

isi. á kapitánynál. Ginsó,-y azon
ban közölte, hogy a csapatösszeállí
tásban változás nincs és a tartalé
kok közül csak Körmendi vetkőzzék 
le, mert a megegyezés alapján csak 
a kapus cserélhető.

Ideges a vendégcsapat
Háromnegyed 5 előtt öt perccel 

érkeznek a pályára, a horvát játé
kosok sötét1 mackóban, a mackó 
alatt mezbe öltözve. Végigvonulnak 
a nagy lelátó előtti salakpályán, a 
közönség élénkén tapsolja őket.

Az öltözőben v. Ginzery Dénes 
szövetségi kapitány üőéözli a ven
dégeket, majd ̂  megbeszéli Jakopics 
horvát szövetségi kapitánnyal a ki
vonulás és az üdvözlés módját. Bu- 
Jcovi Marci nz ideges játékosokat 
csillapítja,- különösen Lcsnik és Dja- 
nics Izgatott. A legnyugodtabb Gla- 
ser kapus. Králjevics horvát elnök 
is csillapítja az idegeskedöket, végül 
is Bukevi erélyes „csend legyen" kiál
tása után elhal a zsivaj. Bukovi ki
jelenti, hogy nincs semmi változás 
a csapatösszeállíiaSÛ aH'

fel a két válogatott csapat. A  Mor
vátok élénkpiros ingben) fehér nad
rágban, kék harimyaesárban, a ma
gyarok tiszta fehérben, mellükön a 
piros-fehér-zöld háromssinnel1 és zöld 
harisnya-szárban, A két csapat a ka
pitányaival és a játékvezetőkkel fel
áll a pálya közepén egy sorban és 
úgy hallgatja meg a jugoszláv, a 
horvát és a magyar himnuszt, majd 
a Káköczí-indulót. Ezután a csapa
tok üdvözlik a közönséget, mindkét 
lelátó felé arevonalat csinálva. Aztán 
Jakopics,' a horvátok kapitánya

zászlót nyújt át v. Ginserynek, a 
magyar kapitánynak és máris jön a 
helyválasztás. A horvátoknak ked
vez a szerencse, ök a Springer- 
szobor felé eső kaput választják. így 
állnak fel:

Horvátok: Glaser — Suprina, Bró- 
zovies —. Jezbec, Jazbinsek, Koko- 
tóvies — Cimermancsies, Wolfl, 
Hesnik, Djanics, Matekalo.

Magyarok: Csikós •—- Bákózdi,
Polgár — Király, Sár ősi III, Balogh 
1 Kincses, Sárost clr, Toldi, Du
dás, Gyétváí.........

Az üdvözlés
H ét perccel 5 óra  előtt a  iö ly a m ő r -

aenekar indulójának Nemere ponui

Ax e l s ő  f é l i  d 6
A rmemlc k«Bdeneik, <3e a horvátok 

rögtön fölénybe kerülnek és bitoi-y 
a mieink nem tódnak előre kerülni. 

Egyik honát támadás a másik után 
következik az első percekben. Majdnem 
Szögletet vét a ir á j ja r  védelem.

Csikós nli* bírja a masasan nsró 
labdát »« ujja iteeyévél elesipoi. 

Azután a hiltrahűzódott Dudás haza
adását, majd Djanics hossEÚ lövését kell 
fognia Csikósnak. A 4. percben kerül át 
a magyar csapat először a horvát tér-

ESŐ BALLON- 
RAGLÁN-

LÓDÉN és VIHARKABÁT
MÁRTON és SZÁSZ
Bálvány-uica 3. Címre figyelni.

félbe, de a horvátok elég könnyen szere
lik Toldit. Az percben vezeti az első 
jó  magyar támadást Gyetvai, elhúz 
fedezete mellett. Sárosi dr mellel próbál
ja  átvenni a labdát, de a horvát véde- 

■lent szereli. Most mintha kibontakozna a 
magyar csatársor játéka. Sárosi dr jó  
labdával ugratja ki Toldit és

*  harvátok csak hazaadással tódnak
a magyar tank elől menteni.

Utána Kincses próbálkozik, de siker
telenül. A horvátok felszabadítják a 
kapujukat és meglehetős könnyedén len
dülnek támadásba. A magyar védekezés
ben i.incs sok rendszer, »  horvát jobb
szélső mindig szabadon áll. A S. perc
ben furcsa jelenet:

Tolgár elveszti a cipőjét <!)
Éppen a magyar kapu mellé ment a 
labda és Csikósét egy kicsit húzzák az 
Időt. amíg Polgár ezt a toaletthibáját

H a l a d á s - p á l y a
= =  SZOMBATHELY =====

Vasárnap, májas S-én 
délután S órakor

Haladás— 
Szürketaxi

N State ti Bajaoki saérkőtée

helyreigazítja. A horvátok tiltakoznak is. 
Most jó  magyar támadás következik. 

Dudás tisrtán knpja a labdát kava
rodás után, a lövése azonban a ka- 

1 pnaről kipattan és Toldi már nem 
tud megfordulni a mellette elsurxanó 

labda után.
A 10.' percben kellemetlen támadást ve
zetnek a horvát belsők.

Balogh csetlik-hotlik, Desnikher ad, 
ez hirtelen tálal a félméteres lesen 
álló Cimermancsies elé, a partjelző 
int, a játékvezető fütyül, körben azon
ban Cimermancsies jó  lövése Csikós 
keiét érintve a jobb felső sarokba hull. 

Radulescu kapukirügást Ítél. A horvátok 
tiltakoznak, de valóban les volt. Remek 
magyar ellentámadás a válasz erre az 
ijedtségre, Sárosi dr labdájával 

Kincses szélsebesen elfut, a hatos 
sarkából gurít a túlsó sarakra, de 

félméterrel célt téveszt. 
„Gólyzagú”  helyzet volt. Most 'cáít-ossa- 

losan folyik tovább a játék, a horvátok 
támadásai azonban veszélyesebbek a 
magyar védelem fejetlensége miatt. 
Balogh keresi az ollót. A 14. percben 
Toldi ugrik ki. de a labdáért vívott harc
ban alaposai.' feldönti Suprínát.

A játékvezető füttye után aztán ő is 
hiába gurítja be a labdát a báléba.. 

Sárosi III. hibájából Uesnik támad Ver 
széiyosau,. de Polgár partra mén:. Aztán 
a magyar hájszárny támad, Gyetvai 
hosszú lövését azomlKm bb-tor.aa fogja 
Glaser. Kincses elveszti a labdát^ jól hn- 
duló támadása során, aztán hosszú labdá
val a teljesen szabadon álló Clmerutanesics
fut el, Balogh sehol----- Scerenesóra
jobbstélBő beadása nem sikerül. Dudás 
ad elleniéihez,

A 18. pereljen Cimermanesies sélaszerfi 
könnyedséggel ellep a tömörült ma- 

gyár védelem három tagjától, 
előregurít, Lesnik most ugrik el Pákoz- 
ditól, a partjelző tévesen jelen lest, Radu 
lesen igen helyesen tovább engedi a játé
kot és

lkr.ta szerencse, h ogy  a már sakk
mattá tett magyar vedelem, helyeseli* 
ben az önfeláldozóim kifutó Csikóm

nelc. A 19. percben Gyetvai jó  lámr.dtea 
ajzza fel a hazai közönséget. -.Balszélsőnk 
pompás lendülettel fut el Su-yri-natol, 

biztos gólnak látszik a dolog, de Gyet- 
vai seur elég gyors, liléivé Bronovies 
gyorsaságára ö' sínes elkészülve és 

csak szöglet lesz a jó  rohamból. 
Gyctvait kissé’ áimlnl keH R támadás 

ntán. ■ . , ' .
A magyar belsöhárnm- álmon támadása- 

elakad a gyors horvát védőkön. Aztán 
níeziht tá.midírt,k . ^e'lesMíla-
Sül?: DhóüíS bóássfc: fe léét ézontnűs- cJrsiii 
a Icafiit '/ncllelt- és Cinkos biéb_a. <ic-hj« 
magát utána. Kincses tárnod :iől a 22. 
perben, de. a végén ö is töpreng, lepres!. 
hogy innák adja- »  lábdát., és’ AöVo-én„ öt 
i s 1 szerelik. ’ A  hon-átok sclflüi! ’syw - 
sabbak.

Balogh végre elfosja a Cimeinían- 
ccírtnak szAr.t: labdát, a, pasrm RzoábaT 
rossz. A mieink Sárosi • dr-t ptóbáljáls 
szöktetni,., de túl hosszú a. labda a S-áro:*' 
di- lendületéhez képest. Kir.vses nagyon 
küzd. gáncsol Is. Támadunk, a horvátok 
gyaki-an fogják el kézzal a labdát. Nem 
egészen sportszerű, de hasznos.

Dudás a 35. percben jól ad Toldinak, 
ez levegőből ejti maga elé ft labdát és 
lő fordulásból, sajnos, jó  méterrel a 

kapa fölé.
Nem baj, valahogy ilyenformán kellene 
csinálni a többi magyar csatárnak • is-. 
Sárosi III. elazedi a labdát a. horrát 
belsőktől; de magas előreaclása az ellen
félé. A horvát támadások nagyon kelle
metlenek. Az «  labdáik emberhez men
nek, bár ők is tologatnak egy kissé ét 
inkább messziről lőnek. A középre húzó 
dott Kokotorica hosszú lövése elszáll -- 
bal sarok mellett. Sárosi dr három 
embert cselez, ki, aztán -előrédobja Tol
dit és a b arát védelem csak nehezén 
szerel.

A 29. pereben jól megérdemelt hor
vát gélt ment védelmünk helyett — 

a felső léé.
Mól ti hosszú elé'réidása, elszáll a. telje 
seií hibásan helyezkedő Balogh feje fe 
lett, Polgár sem Ind beleayatkojíni. Ci- 
men-.i3nt-.ir- támadásába, a szélső nyu
godtan hóz be Polgár mellett, majdnem 
a. kapufáig. A:- ide-oda futkosó magyar 
vfidök körött könnyedén gnrít a tize® 
egyes pont táján álló Lestük elé és Le. 
nik lövése és ar egész támadás is bi
zony gólt érdemelne, de ment a — ka 
puía. Annyi baj legyen! —- mondhatjuk 
nem egész tárgyilagosán.-

A magyar csapat látja, - hogy -ennek 
fele sem tréfa és erősíti az- iramot. Sá
rosi lő húsz. méterrel mellé és bizony z 
magyar támadások hiába számosak, » 
magyar esatórsor játéka kissé régimódi 
és lendület nélkül való. Sárosi III. cse
lezget, amíg el nem veszik tőle a lab
dát.. Aztán

Balogh követi el eddigi hibái után » 
legnagyobbat.

Állítgat, aztán Lesnik elé teszi a boti. 
Ez a szabadon álló Cimermancsioset 
szökteti, . de Csikós szerencséjére egy 
kissé hosszan. A közönség csalódottan 
tüntet a fejetlenül és rosszul játszó rna, 
gyár védelem ellen. Csapatunk non tud 
előre kerülni.

be tud avatkozni Lcsnik támadásába.
A  labda róla kipattan, majdnem s 

tizenhatosig és ott szerzi csak meg vég
legesen kapusunk. N agy szerencse volt!

A hoivátok támadnak tovább is és 
eyuyodt, rövid, de g yors  húsdsos esatár- 
jdtékuh állandó gondot okos védelmünk-

íelsze-
relésekFUTBALL

aa M Jj Ss előírása szerinti L A B D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
áportáruházaiban, VI.- V ilm os csé* 
sx*r.0t 3 3 . és IV ., V ád-utca  4 0 .

Á t  j'egyV Tsé'kí

V A S U T A S - P Á L Y A
S Z E O E O

Vasárnap, május 5 -é n
déiután 5  órakor

Kemseti Bajnoki mérkőzés
előtte 3  órakor
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»iKP“ páSyázai XII.
Söéfkeségl 1iá tártáé
V. 1L, déli 12 órá.

Fétenev.~-Bocskai (S;4).a 

iförekvés—KasSA (2:2) M 

Újpest—Taxi (6:2) 

Szeded—Kispest (1:5)

Sáoínok-^Gamnia (1:4) 

Haladás—Hang-ária (2:7)..

SalBTC—Kassai SC (6:1) . . . / í . . . ,

BiAÍÁVÁG—BeregB«. (3JÖ) 
Patverseny: A  pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
’ezámításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
Nfiregyliáfca—Ózd (1:4)

tiöSrvár—DVSC (!:« ...........
Dorog—lKrséküJvár ftif) ___
(Zárójelben » legutóbbi eredmé

nyek;

Í- j mérkőzés tanulságait. Megállapítják, j hogy egy kis rendűikért tanulhatna a 
magyar csapát a horvátitól és hogy 
a mérkőzés sorsa egyelőre még egé
szen bizonytalan. A  nézőtéren na
gyon élénkek és hangosak a zágrábi 
különvonat vendégei. A lelátón itt is, 
ott is feltűnnek külön jelvényeikkel 
és láthatólag nagyon kielégíti őket 
a mérkőzés állása.

Jt faorvát csapat elé- 
©̂d©fg©sii a Jáfékvéz©- léssel

A horvát öltözőt szigorúan elzár
jak. Persze, mert a játékosok na
gyon izgatottak. Sűrűn emlegetik

Név;
Ctfti

A beküldű aláveti magát a f é l - 
teleknek. Minden Szelvény he* ép 
** foMilombáii lóvá hasEüálatlttú 
IS filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki heten,kint ötnél több 
szelvényt kiíid, az tégven ide ke
resget Vágy űBillsfioli

Minden elöreadás a jól helyezkedő 
horvát fedezeteké.

A magyar csatársor most a félvonalon 
ál! és várja, hogy mi fog kialakulni a 
horvát támadásokból. A 34. percben 
végre Király előredobja csatársorunkat, 
Toldi támad, a labda Dudás elé pattan, 
ő jő  lövést ereszt meg, de a bőr em
berbe akad. Kokotovies viszi előre most 
a labdát, de a félvohálig hátrafütó Kin
cses ntegzavarjá a horvát fedezetet. Most 
a mi hátvédeink húzódnak előre egészen 
a félvonalig és

Fákozdit bizony alaposan megfuttatja 
egy előreváltott labda, de sikerül lé

pést tartania Matelkaloval 
és sikerül a haz&ádásn is. Sárófti dl- pom
pás labdával ugratja Isi most Toldit, a 
középcsatár elhúz a horvát hátvédek kö
zött, azok hiába üldözik, pontosan ugyan
az á helyiét, mint az elején Kincsesé, de 

T-oldi biztos gólt ígérő lövése is el
csúszik egy gondolattal a túlsó sa

rok mellett. Kár volt - . .
Móát javul a magyar csatársor. Sá

ros! tlr egyből és fordulásból rögtön 
adja tovább a labdát, majd lő is.

Bambája G la ser mellén puffan.
aztán Dudás jó  lövései adnak munkát á 
honát kapusnak. A közönség megtap
solja a lendületbe, jövő magyar csatár
sort, de most Pákozdl ügyetlenkedik. A 
kellemetlen horvát támadást Polgár némi 
szerencsével javítja ki. Most a horvátok 
maradnak támadásban, Polgár rosszul 
fejel s  a horvátok Szöglethez jutnak a

E l e g á n sruhát
Gauder-nél

E n sébet-kS rú t 4 .
■ Telefon; 130 —8 5 4 .

40. percben. A horvátok rövid adogatá
saikkal kellemetlenül keverik a magyar 
védelmet. Ez bizony a -skót stílus. De a 
magyar védelem alig tudja megzavarni 
ezeket a pontos adogatásokat. Baloghot 
kézzel lökik a horvátok. de a játékve
zető sípja néma és .Polgár nagynehezeii 
felszabadítja a magyal- kaput a nagy 
nyomás alól.

A magyar támadás viszont csattanón: 
Gyetvai pompásan fut el .Tazbectöl, már 
a kapus is elébe fut, Gyetvai lövésszerű 
beadása magasan száll a túlsó Sarok 
előtt.

Kincses feje villan, a szélső magasan
felugorva fejel, de szorongatják és 

a kapu torkából fölé fejel.
Ez is óriási helyzet volt. Aztán újabb 

kellemetlen horvát támadások jönnek. 
Sáros! Béla elgáncsolja Djanicsot, de 
Radulescu továbbot int. Tiltakoznak is -a 
höfvátok. Nagyon ügyesen támadnak a 
horvát csatárok, de a magyar védelem 
most jól tömörül és sikerül megakadályoz
nia, hogy helyzetet dolgozzanak ki a 
pii-os5i.ge.sek. A magyar térfélben ér 
véget a félidő.

Ráálln i
A magyar játékosok kissé lihegve 

étkeznek az öltözőbe. Kiderül, hogy 
több játékosnak a cipőjéről leestek 
a bőrszeg-ek, Nagy szegezés folyik. 
Az öltözőt bezárják. Ginsery kapi
tány ezt mondja Gidófalvy dr-nak:

— Dudás kezd szépen feljönni!
Aztán á játékosokhoz szól:
—  A jobbszélső és a középcsátár 

nagyon veszélyes. Bájuk kell állni. 
Első kívánságom, hogy Balogh Bonsó 
ve tágítson a jobbszélsöje mellöl!

Feketekávét isznak. Mezt cserél
nek, Látszik a játékosokon, hogy 
kellett nekik a szünet. Valaki csen
desen meg is jegyzi:

—- Van ellenfél!

A nézők is  p ihen nek
Ezalatt kínt a játéktéren a ío- 

Iyamőrzénekar folytatja hangverse
nyét, a közönség pedig megbeszéli a

Badulescií nevét. Bukovi kijelenti:
—- A horvát gól szabályos gól 

volt, nem. volt les.
Négy-öt cipőt a cipészhez külde

nek, mert leestek a bőrszegek. Ez a 
kivonulást mintegy tíz perccel hát
ráltatja. Lesnik nagy fájdalmakról 
panaszkodik. Hátul, a dereka Tán* 
dult.

UruM.m
íiöInSw is sy iaS S tS
Minden jobb szak- 
üzletben kapható!

A  m á s o d i k  f é l i d ő
Á. második félidőt a hortátok kezdik, 
már az eléd támadásuk veszélyes. !Lcs- 

sik kiugratja Címcrm&ncsicsot, a szélső 
lefutva, élesen, laposait lő, de Csikós 
szépén véd.

Csikós vált ftr. els(í magyar játékos, 
aki hozzáért a labdához.

A magyar ellentámadás is jó. Sárosi dr. 
és Kincses szép összjátéka után Kin
cses középre ad, de Sitprina kivágja a 
labdát. - A magyar kapu előtt most Ki- 
fály ügyetlenkedik, pepecsel, íftkozdi- 
üák kell javítania. Gyetval hozza fel ft 
labdát, nehezen mént a hotfvát védelem. 
Sárosi III. gáncsa szabadítja fel a hor
vát. kaput, de csak eg*y pillanatra, aztán 
S á w í tír. és Dudás támad.

Dudás hfisz méterről nagy érővel W 
s a labda dazbinsek hasában akad 

meg.
A játékos elterül és égy percig élésct- gétesre friotul.

Egy percnyi szünet után folyik tovább 
a játék. Sárosi III. és Djanics közelhar
cot vív, .kezesekkel Súlyosbítva, de a já
tékvezető íicm lát okot a bcavatkozá-st-a. 
A istáin. Ginieríminestesot. gáncsolja cl Ba
logh* de a játékvezető most se&l lát okot 
a beavatkozásra. A  horvát balszárny 
szépen és veszélyesen támad, Matekalo 
tisxta helyzetbe1 kerül, de

lövése PákoKdlrdi síUgteíre pattan. 
Ebből újabb sfcöiglct lesz, a horvátok tá
madnak* Dudás ölőredobhatná Gyeívait, 
de ráviszi a labdát .lazbeerc. A li orva tok 
sokkal jobban értenek hozzá, hogy tisz
tára játszók egymást. A  magyar csapat 
nem tetszik a közönségnek, most egy hang 
sem h átlátszik a néző téren. Védelmünk
örül, ha partra rúghatja a labdát a kel
lemetlenül pontosan adogató horvát, csatá
rok feirfl.

Végre a 9. percben látható egy ren
des magyar támadás:

Dudás hozza fel a labdát, vezeti, vezeti, 
a közönség már tüntet ellene, a végén 
odaadja Kincsesnek, a szélső tolóinak ad, 
éz visszajátszik Kincses elé és 

á magyar jobbszélső gyors lövése pró
bára teszi Glaser képességeit, 

a kapus csak szép elvetéssel tudja szög
letre tolni á bal alsó sarokba tartó tizen
hat méteres lövést. Kincses szögletrúgása 
kapu elé síiái 1. Ujnye, e jn ye ....

Sárosi dr próbál cselezni a tizenhatoson 
belül, de a horvát védők keményebbek, 
A 12. percben Dudás támad, Snprina a 
nyakába ugrik, úgy kell magáról leráz
nia a horvát hátvédet, közben Gyetvai 
picgszökik, bead,

Sárosi dr kapja a labdát, de ketten 
is a nyakán vannak s csak gyenge 
lövést tud megereszteni a jobbsarok 

mellé.
Glaser vetődik, de nem éri el a labdát. 
A magyar csapat keményen támad, a 
horvát védelem keményen védekezik. 
Toldit fel lökik. A  magyar csapatból i 
kemény játékot csak Balogh veszi át 
Suprinát csúnyán megrúgja, Cimerman 
csics törleszt Pqlgár ellenében.

A 16. percben Kokotovies. a technikás 
balfedezet vezet támadást. Pákozdi ment. 
Kincses támad most, de felpenderítik. 
Szabályosan.

Most óriás* az iram, nagy a küzdő- 
Ie“ > a, ^óüllnaés is benne van szív- 
vei-Ielekkel és főleg- hanggal a já

tékban.
Király elöreadását Sárosi dr. elhi

bázza. Máris Cimermancsics fut el és a 
lassú Balogh csak kézzel tndjá vissza
húzni. Sportszerűtlen jelenet. W ölfl sza
badrúgása Pákozdi mellében akad cl. 
Toldi jó  labdát ad ki Kincsesnek, az 
rögtön

átvágja a másik oldalra, de Gyetvai 
most lemarad.

Király állíthatja a labdát, persze, hogy 
elveszik tőle. A horvát jobbszárny tá
madása a horvát jobbszárny lesállásán 
akad el. Kezd erősen sötétedni. Az MLSz 
nem. Számított a borús égre, Gyetvai 
partot dob. Tolditól visszakapja és'szög- 
letet szerez vele a 20. percben.

Gyetvai labdája jó l ível a kapu elé 
dé Glítser púíhpásan öklözi ki a 

lejek fülül.
Máris a veszélyes Cimermancsics fut ae lesről indul.

A horvátok most már nagyon lábra 
mennek. Baloghot talpalja le Suprina és 
ö rögtön törleszti. Gyetvai nak lépnek a 
lábszárába, aztán Királynak. Most vég
re Szabadrúgást kap a magyar csapat.

Sárosi .Béla 30 méterről kapu mellé 
küldi. Most adogat Dudás és .Sárosi dr. 
utóbbi 25 méteres lövését azonban köny- 
nyedén fogja Glaser.

Szárnyat újra, meg újra partra szerelik. 
Aztán Polgár hazaad. A magyar bal
szárny jájnadáas veszélyes. Toldi lehúzza 
a fejét ft labda elöl, Sárosi ■ dr-rői és 
Brozoviesrő. a kapushoz pattan a labda. 
Sárosi dr ellenfélhez ad. Lesnik Szökteti 
CimefmahcsiCíSöt, de ő is leséh áll. 

Balogh össze-vissza szaladgál, csak a 
helyén nincs.

Nagyon kellemetlenül támad a horvát 
•balszarny. Király sem vigyáz eléggé 
Matekálora, Lesniket a lövés piUnnálá- 
ban Pákozdi zavarja meg. aztán Mate
kalo kapu mellé íveli a labdát. Sárosi 
III. pompás fejessel küldi előre a lab
dát. de közben a könyökét is használta. 
A közönségnek »em tetszik áz Ítélet, pe
dig ezúttal igaza volt a játékvezetőnek. 

Toldi kiadásával Gyetvai int, de a 
horvátok elszántan küzdenek és meg

akasztják.
Sárosi . III. ellenfélhez ad. Kitűnő hely
zet lehetett volna pedig ebből a labdá
ból. Nagyon hajrázik a magyar csapat, 
de

Toldi mindig igazítani próbál a lab
dán és ezt nem lehet ilyen kemény 

védőkkel szemben.
Csak Király jut lövéshez, de az 6 lövé
sét 18 méterről biztosan fogja Glaser.

A magyar csapat derekasan kiírd, de 
az eredményhez gyorsabban játszó belát/ 
hármas kellene.! A horvát támadást köny- 
nyen veri vissza védelmünk s aztán 
újra Toldi előtt a labda, de ő előle 
partra mentenek. Toldi nagy lendülettel 
próbál most kitörni, de nem hagyják.

Gyetvai ad be jól. de a horvátok 
mindent mentenek. Balogh ád előre 
magasan, úgyhogy Glaser fogja a labdát 
közben Toldit Is feldöntik s

a közönség tizenegyest körétéi, 
bár nem volt szabálytalanság. Azután 
Bárom dr-t vágják el csúnyán, úgyhogy 
jó  ideig a pálya közepén fekszik a 
magyar jobbösszekötő, de a játékvezető 
meg sem állítja a játékot. Sárosi dr két- 
percnyi játék után áll talpra, de akkor 
sincs rendben, sántikálva a pálya szélére 
megy. A közönség tüntetése közben 
támad a magyar . csapat, dé Csonka 
csatársorunk alulmarad a horvát védők 
kel széniben.

A 36. percben Sárosi űr elhagyja 
, a pályát

s közben a jugoszláv jobbszélső remek 
labdával pompás támadást vezet, csak a 
befejezése rossz. Polgár a gyenge beadást 
partra tudja menteni.

Most nagy a magyar nyomás.
Sárosi dr. kiad Kincsesnek, ez egvböl 
pompásan ível a kapu elé, Toldi fejese 
azot-ban célt téveszt. Gyors horvát táma
dást Caikős tesz ártalmatlanná.

Ar ̂  clörehúzódott magyar védelem 
mellett most nagyon veszélyesek a 
horvátok hosszú, clííreftdott labdái. 

Pákozdi hazaadásaal ment Matekalo elő! 
Kincses jő  labdát ad. Toldinak, de az a 
levegőben ugráltatja a labdát. Persze 
hogy megzavarják a lövésben. Azután 
Sárosi III 16 25 méterről a kapu mellé. 
A 27. percben

Dudás jól emel a kiugró Toldi elé 
de a két hátvéd ollóba fogja a magyar középesatárt és az nagyot esik 

gz elé nyújtott lábakban.
A játékvezető tovább engedi a labdát és 
Toldi a földen ülve, szomorúan csóvám  
a fejét,

A horvátok adogatős támadása lesén 
akad el, mint általában. A magyar bál-

STRAUB SPORT. LEGJOBB

Most hihetetlen erővel támad a csonka 
magyar csatársor,

Király előre küldi Kincsest, az remekül 
húz lm Brozovics mellett, beadása is ki- 
Íofíástal-an mos:, Toldi régivágású lövést 
küld a kapurá. (le Glaser jó! helyezkedik, 
yagy Jakab!) szerencséje van. A labda az 
ökléről vágódik ki és Dudás lövése Is em
berben akad meg. A  magyar csapat haj
rázik.

Sárosi űr is visszatér
és középesalán],d'k áll. A 41. perében 
Balogh szerzi inog a labdát, Gyctvalnak 
adja ki, aki egészen megkeveri a horvá
tok bnloltlald védelmét. Előbb visszafelé 
cselez, aztán újra előre.

A végén teljésen tisztán áll, úgy gnrít 
hátra a szintén tisztán álló Dudás elé, 
ez rögtön is lőhetné jobbal, de még 
egy cselt csinál. Ez Is sikerül s aztán 
hegyes szögből nagy erővel lő tíz mé
terről. Glaser feje felett ível a labda 
a iiilsú sarokba. Kernek támadás, pom
pás lövés. Jól megszolgált magyar 

gól.
1 TÜ-ra vezetünk végre,

de a közönség annál jobban örül a gól
nak, hogy ilyen nehezen született Jtteg, 

Tovább támadnak a mieink, de a hor
vát vódelem változatlanul jó. Pompásan 
fejelnek ezek a horvát hátvédek. A tá
madásaik már nem veszélyesek. Polgárék 
biztos lábbal küldik most vissza a lab
dákat, de a csatársorunkat mostan már 
nem _ engedik szóhoz jutni. Kincses 
hosszú, rossz lövést ereszt meg a kapu 
mellé a 41. percben. Racluleseu most már 
azt is lefújja," hogy Cimermancsics feje
lés közben kezével szelíden Balogh vállá
hoz ér. Igaz, hogy ez is szabálytalan, de 
eddig nem volt ilyen gondos az össze
csapások és a kezelések megítélésében. 
A hoivátok vezetik az utolsó támadást. 
Pákozdi partra ment Cimennáncsics elől 
Amikor a játékvezető lefújja a mérkő
zést, a horvátok gúnyosan megtapsolják.

A két csapat a pálya közepén vesz bú
csút a közönségtől. Előbb a magyarok 
köszönnek, aztán a horvátok. ök  is nagy 
tapsot kapnak. A horvát kapitány a le
vonuló játékvezetőhöz megy és udvaria
san megköszöni neki a játékvezetést. Javított. . .

M indenki 
m egelégedett
mérkőzés után a magyar csapat öltö

ző,lében, csak Sárosi Váft rosszul. A 
szoba közepén a gyűföpaaon fekszik Sá
rosi dr eltorzult arccal. Fájdalomcsilla
pítót kap. Közben á bál combját vizs
gálják. Tóth István és áz orvos ftzzat 
nyugtatja még Sárost dí-t, hogy rzakó
dé s nincs, legfeljebb rándulása lehet. 
Borogatást fakijak a fájós lábára. A sé
rülés komolyabbnak látszik. Sárosi dr 
úgy mondja el. hogy Kokotövies a mel
lebe térdelt, közben a lábfeje elcsú
szott és így kapta á combrúgást.

Most látszik c«ak, hogy milyen nagy 
volt az iratn, A játékosok már 6t perce 
az öltözőben vannak s még mindig alig 
tudnak beszélni.

A  MAGYAR ÖLTÖZŐ HANGJA

ŰSikós: A m úgy öl* fí?.ív frtdgtette a kö- 
tóléSságét. Most láthatja a magyar kö
zönség, högy milyen durvák lehetnek 
ezek otthon, ha itt ennyit engednek meg 
maguknak.

Pákosdí: A II. félidőben seholsem
voltak a horvát csatái ok. Nagy iram 
volt.

Polgár: Illőre megmondtam, hogy ne
héz Képzeljék el tízeket otthon,
ahol a Imzái játékvezető nem fékezi 
őkét.

Ritáig: Megérdemeljük á  győzelmet.
Sárosi W . :  Mit mondtam 1 trgye, hogy 

ezen á mérkőzésén volt a legnagyobb 
iram . . .

Balogh: Borzasztó nagy iram. A szív 
és lelkesedés győzött.

Kincses: Nagy#)b győzelmet is meg
érdemeltünk volna.

Toldi: A II. félidőben fölényünk
alapján megérdemeljük ezt az egygólos 
győzelmét* !

Dudás: Jő mérkőzés volt. Gyetvai
hátraadott labdája remekül jött lábra.

Gyetvai: Szinte szóhoz sem tudok jut
ni. Először azért nem, mert oly fáradt 
vagyok, másodszor a győzelem miatt 
ilem! Most legalább egy kicsit vissza
adtuk azt á vereséget, amelyet a Fradi 
szenvedett Zágrábban.

A HORVÁÍOK ÖLTÖZŐJÉBEN
A  höfvát Öltöző ajtójában Bukovi rnár 

várja fiait, akik e&örüytí, nagy kiálto
zással érkeznek a folyosnó. Jakupics szö
vetségi kapitány levágja magát a gyúró- 
padha és a fejét fogja. Kissé később & 
nagy zajban így vágja el a vitát:

— Égy góllal megérdemelték a győzel
mét, bevall hatjuk, de a játékvezető elron
totta a fefcánk izét*

Bukovi így vígaöfctálta kétéégbéésett já 
tékosait:

— Nem baj fiúk, éK eredmény a bá
niunkra győzelem.

Lesnik á derekát nyomkodja és szinte 
könnyezik a fájdalomtól, amikor mondja:

— Már az első félidőben megsérültem 
annál á nagy bukásnál é# megrándult a 
derekam. A  szünet utált- alig bírtam 
mozogni.

Bukovi MáiríoQ azután így nyilatkozott:
— A mérkőzés itagylramú és erős volt. 

Az eredmény így gém rossz a számunkra, 
de a játékvezetővel felette elégedetlen 
vágyok. Szerintem Clmérmancsies gólja 
tiszta gól volt, meg kellett volna adnia 
Radulescimak.

Glaser: Én Ismerem Radulcscut, leg
alább négy mér közéit beket eltolta már.

Péntek, 1Ö4Ö május %

„1€P“ pályásat XII,
Beérkezés! batáridő 
V. 11., déli 12 óra.

Feréüöv.—Bocskai (§:4)............

Török vóS-—Kassa (2:2) ..........

Újpest—Tasi (6:2)

Szeged—Kispest (1:5)

Sz ól n o k— G amin a (1:4) ............

Haladás—Hungária (2:7)............

SálBTC—“Kassái SC (6:1)
PIMAVAG^BcregfiZ. (5:Ö) 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként Csak holt

versenyt tíöafc ©U
Ny if egy háza-1-Ózd (1:4)

Ungvár—DVSC (1:4) ...............

Dorog—Érsekújvár (1:2) 
(Zárójelben a legutóbbi öredmó- 

üyek)

Kóv: ............................ ............
Cím: ...»*••«••« ••••ti

A beküldő aláveti magát e félté- 
teleknek* Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
U filléres bélyeget kell mellé
kelni, Aki hetén kint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen idő ké
résziét vagy csillagot:

Magyar szakemberek érkeznek és félig 
dugják csak be a fejüket, hogy Bukovi
nák bckiálthasáíin-ak egy-egy gratuláld 
mondatot, vagy megrázzák a kezét. Az
után a horvátok gyorsan távoznak az 
öltözőből a rájuk várakozó autókhoz.

N yilatkozatok

Tóth István edző: Nehéz,
játék hatáfán is tfil járó 
amelyet erőrtietibikkol és 
akarásunkkal harcoltunk ki vezető több 11-est nem adott 
jól vezette a Mirlsőaási, ,_

a, kemény 
ífyözelém. 
n, győzni*
A játék- 
meg, de

Wlasslch Gyula báró, kullusz- 
államtitkár: Pompás Iramú játék. 
Akkor is elégedettek lettünk volna, 
ha nem esik gól. így persze még 
nagyobb az örömünk.

Vitéz Tö.rczay-Felicides Román 
dr. min. osztályfőnök: Kemény és
izgalmas játék folyt. Csatársorunk 
azonban' felfrissítésre szorul.

Prém Lóránt dr., az OTT ügyue- 
zetö elnöké: Magyar fölény volt
annak ellenére, hogy szabadjára 
engedtük a horvát csatárokat, a ml 
csatársorunk pedig gyengén műkö
dött a kapu előtt. 2:0 lett Volna az 
igazságos eredmény.

Arató Gésa, az OTT igazgatója: 
Ha nem ilyen laza rendszertelen
ségben játszik a magyar csapat, 
nagyóbbarányú is lehetett volna a 
győzelmünk.

Gldófálvy Pál dr., az MLtSz mi
niszteri biztosa: .Nagyszerű, férfias 
küzdelem. Amint élőre sejtettem, 
egyetlen pillanatnyi erőbedobás 
döntötte el a játék sorsát. A győzel
met megérdemeltük. Sajnálom, 
hogy 1— 2 játékos mind a két olda
lon pillanatokra megfeledkezett a 
sportszerűség előírásairól. Ennek 
nem szabad többé megtörténnie.

Vitéz Ginzery Dénes szövetségi 
kapitány: Legalább két góllal vol
tunk jobbak. Ez az Igazság a gól
helyzetek alapján is. Csikósnak nem 
volt igazán komoly védenivalója, 
ezzel szemben Glaser sok nehéz lab
dát védett. Az I. félidőben az oko
zott zavart a játékunkban, hogy 
Polgár is, Balogh is más rendszer
hez szokott a maga csapatában. A 
szünet után azonban már jól meg
értették egymást ők is. Gyetvai, 
Csikós nagyon jó volt. Toldi is vá
rakozáson felül jól játszott. Sárosi 
dr játékában elánt és jóindulatot 
láttam. Király lelkesen küzdött. Sá
rosi III kifulladt a II. félidőre. Ba
logh nem tartotta be az utasításo
kat. A horvát csapat imponált nagy
szerűen betartott rendszerével. Be 

.bizonyosodott, hogy ha jól összeszo
kott csapat angol rendszerben ját
szik, akkor pompásan bírja a küz
delmet a legjobb játékosokból össze
állított csapat ellen is. A  románok 
elleni keretbe sok fiatal csatártehet
séget fogok beállítani.

Révay István gróf, a volt felvi
déki sportszövetség elnöke: Jó
meccs volt. Túljó volt az ellenfél. 
Rászolgáltunk a. győzelemre.

Láng Boldizsár, a Maqyar-Jugo- 
szldv Társaság elnöke: Hihetetlenül 
gyorsak voltak a horvát futballis
ták, dé azért a labdát is remekül ke
zelik. Nagyszerű mérkőzés volt.

Szviézsén yi Zoltán, a Mdgyar- 
JugoszláV Társaság főtitkára: A 
horvát játékosok nem ismertek el
veszett labdát, mindenen rajta vol
tak. A  mieink nagyon sokszor hi

báztak. Dudás gólja pompás lövés
ből esett.

Veres Imre, a MAG ügyvezető el
nöke: A magyar csapat jobban ját
szott és megérdemelten nyert. Sőt 
egy-ltét góllal többet is lőhetett: 
volna. A horvátok néha túl kemé
nyen küzdöttek. A  játékvezető kien
gedte a kezéből a mérkőzést.

Kraljevics Ivó dr., a horvát szö
vetség elnöke: A horvát futball si
kerét jelenti, hogy Budapesten csak 
1 :ö-ra kaptunk ki. Elégedett vágyóik 
mind a két • csapat szép Játékával, 
Győzött a jobb. Sárosi fai. és 
Gyetvai volt a magyar csapat leg
jobb két embere. Kár, hogy Lesnik- 
nek rossz napja.' volt. A  mi csapa
tunkban jól játsszott Glaser, Brozo
vics, Kokotovies, Djanics és Cinier- 
mancsis. Az is baj volt, hogy a 
mieink nem szokták meg az ilyen 
gyepes pályát. Tuljó volt nekünk a 
talaj.

Economu Virgil, a, Tornán szövet
ségi kapitány: Gratulálok! Megver
ték Európa egyik legjobb csapatát. 
Pedig a magyar csapat Igen Zava
ros rendszerben játszott. Ebben a 
rendszerben a , kiét szélső fedezet 
teljesen elvesz a támadás számára. 
Megérdemelt győzelem, amely két 
gól különbségű is lehetett volna.

Dimény Lajos: Nagyon gyönyörű já 
ték. a fiúk remekül játszottak, csak a 
játékvezető bizonyult nagyon gyengé
nek.

Fahrmswn Károly, « TVrrncrároK 
sportbizottságának tagja: A horvát csa
pat egységesebb volt ,ennek ellenére — 
a helyzetek alapján — gólokkal kellett 
volna nyernünk.

Tútb Lajos dr., a Ferencváros inté
zője: Nem sok jót lehet, mondani a ma
gyar csapatról. A horvátok remekül fut
balloznak!

Juhász István, a Gamma elnökéé: Szé
pen játszott a horvát válogatott. A 
mieinknek balszerecséjük volt.

Senke,- Imre, az edzötestillet ügyveze
tője: Mondhatom, nagyszerű Csapatot is
mertem meg a horvát válogatottban. 
Gyorsak, okosan játszanak és remekül 
tudják a rendszerüket. A  lövéseikkel 
nem volt szerencséjük. A  magyar csapat 
jó l küzdött.

Görgényi LnjoB. a Kispest főtitkára:
Nem volt valami meggyőző a magyal- 
csapat -győzelme. A döntetlen igazságo
sabb lett volna. A  horvátok remekül 
küzdöttek.

Gálffy Endre, a JT főtitkára: Kitünően 
játszottak a horvátok. A  magyar csapat 
a helyzetek alapján sokkal nagyobb 
arányban is megnyerhette volna a mér
kőzést.

Itercsay János, a BLASz ügyvezetője;
A horvát ceapat, is njogrn.verhette volna. 
A  játékvezető hibájából mindkét oldalon 
helyenként fúl keményen játszottak 

Gudenus Hugó báró. a BLASz kapitány*; 
Bzerkázetl hibáit voltak n, magyar csapat.-
bun. hagyom örülhetünk győzelemnek.

Jerko Sirnle dr. a zágrábi Spnrtske Ne
vesd munkatársa: A mieink az első fél
időben megnyerhettek volna a ntórkőaSst.
A szünet után már a magyar csapat já t
szott jobban. A gólunk « h»M!.voj volt, 
ezenkívül rengeteg helyzetet kihagytunk. 
Igaz, hogy a magyarok is. A  közönség 
tárgyilagos. Nekünk az egygólos vereség

S a j á t  g y á r t m á n y ú  éti k ü l f ö l d i

e l l e n ő r z ő  t í r á h .
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkordelssámalás, t e l j e s í t m é n y  is 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e .
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fenlek, 1940 május S, sssut
miatt n&ra kell szégyéiike?.nütt'k. A Játék 
vo,*otő mtgyon gy-edgén műkodüt't.

Vincse Je-nőj fis Újpest esettár#: Ilyen 
v|ől. még nem láttam játszani zágrábi 
csapatot. ők éppen úgy megnyerhették 
volna, mint mi. A magyar együttes re
mekül hajrázott.

Boldizsár Géza, a Kispest kapusa: A 
horvát csapat sokkal jobban játszott.

Pósa fíóla, a Ferencváros fedezete: 
Nagyiramú mérkőzés, megérdemelt győ
zelem. Egész .sersg klasszisjátákos fut
ballozd* a horvát csapatban.

Nagy ellenfelei Seriféit le 
a magyar nÉtesaíott

Brro a győzelemre büszkébbek le
lletünk, mint a svájciak ellenire. A 
horvát csapat teljes mértékben iga
zolta jó hírét, félelmetes ellenfél. 
Megértjük ennek a csapatnak a 
nagy sikereit. Ezt a csapatot legyőz
ni nagy teljesítmény a a magyar 
csapatot elismerés illeti ezért a nagy 
küzdelemben kiharcolt győzelemért.

A mérkőzés óriási iramú volt.
Ilyen hatalmas iramú mérkő
zést ritkán játszanak magyar 

pályán.
Különösen nagy teljesítmény ez csú
szós talajon, amelyen a mozgás 
amúgysem könnyű.

Szép volt a mérkőzés. Sok szép 
akciót és pompás egyéni teljesítmé
nyeket láttunk. A hosszú eredmény
telenség csak fokozta az izgalmas 
légkört. Nem volt álmos, las3ú já
ték,

A1 ott eDenben lendület és lelkes
ség.

Az első félidőben egyenrangú volt 
a két ellenfél. A magyar csapat is 
vezethetett volna, de vezethetett 
volna ,*-tt akár két góllal is — az 
ijesztő lendülettel kezdő Morvát csa
pat is. A második félidőben lassan 
fölnyomult a magyar csapat s egyes 
időszakokra beszorította ellenfelét,

A második félidő teljesítménye
alapján a magyar csapat meg
érdemli az egygólos győzelmet.
A horvát csapat bemutatta a kö

zönségnek angol rendszerét, amely* 
ben sikereit aratja. Kz.zel a rend
szerrel. meg tudták bénítani Kin
csest és Toldit, m eg za v a rtá k  össze, 
kötőinket, mindössze Gyetyai ellen 
kevés volt ffuprinct tudása. Megfi
gyelhető volt az is, hogy

a Morvát összekötők nem egé
szen teljesítették feladatukat,

általában, hátrább maradtak, mint 
amennyire az angol rendszer lehe

tőséget ad nekik elÖreliúzódásra. 
Csatársoruk, különösen az első fél
időben, jól kihasználta az angol 
rendszer támadó jellegét, összekö
tőik tevékeny részt vettek a táma
dásban, a felépítésben és a befeje
zésben egyaránt.

A magyar csapat rendszere úgy
nevezett ruganyos-olaszos volt. Vé
dőink gyorsasága sok helyzetet 
mentett, de

kockázatosnak tartjuk az állan
dó lesre játszó taktikát.

Sgy partjelzői elnézés végzetes le
hetett volna. Rendszerünk alkalmat 
adott arra, hogy a horvát összelcö- 
tök zavartalanul indíthassák, el a 
támadásokat a mezőnyben, mért a 
legtöbbször csak középfedezetünk 
állt velük szemben. Szélsöfedeze- 
telnk közül csak Király találta meg 
a helyét, összekötőinknek túlságo
san nagy volt a terület, amelyen 
játszaniok kellett, A horvát csapat 
rendszerét jobbnak tartjuk, mint a 
magyarét.

Amiben a magyar csapat feliil- 
vmdta, ellenfelét, az a hihetetlen 
gyözniakarás, régi iüzü lelkese

dés volt,
amely végül is eredményt hozott.. 
Ez a nehéz győzelem, a horvát csa
pat nagy képességet azonban min
denkit gondolkozóba kell, hogy ejt
sen.

örüljünk a győzelemnek, köszön
jük meg fiainknak, dé gondoljunk 
a jövőre és gondoljunk arra, hogy 
ez a horvát válogatott csapat nem 
azonos a jugoszláwal,

voltaképpen az egy idegen já
tékossal megerősített áradjan

ak! érte el.
Félelmetes ellenfelet ismertünk 

meg és boldogok lehetünk, hogy a 
félelmetes ellenfél bemutatkozása 
— magyar győzelem keretében tör
tént.

Gyetvaá wolf a lesioíbfe esátás*, 
Sárosa III. @ legfőbb  fe d e ze t
Csikós, P»£6c q x «21, P o lgár, K incses is kitett 
magáért. Sárosa de- a wárináü Wbfret nyújtott

A magyar csapat egyéni teljesít
ményeit illetőleg a következőket 
mondhatjuk:

Csikós)
egyetlen hibát sem követett el. Ez
úttal lő biztos kezű és szemű védője 
volt a magyar kapunak. Kifutásait 
Is jól időzítette s így sok labdát ka
parintott el a horvát csatárpk elöl.

rákezdi
tartja jó formáját. Nagy gyorsa
sága most is kitünően érvényesült. 
Szükség is volt rá, hogy gyors le
gyen, mert a szélsebes horvát csatá
rokkal szemben lassú kényelmes

SporifeSyóteJslÉez

ISOCHROM IS O  P A Ü
f i l m e k

átvéd nem boldogult volna. Talán 
jak a rúgásai nem voltak olyan 
iztosak és kiadósak, mint az előző 
álogatott meccseken. Ennek azon- 
an bizonyára a nehéz, vizes labda 
3 a csúszós talaj volt az oka.

Polgár
! biztos pont volt a magyar véde
lmisen. Remekül szerelt, rúgott, te- 
üt. Néhányszor el-elengedte ugyan 
lenfelét, de gyorsaságával mindig 
ivítani tudott. Polgár teljesitmé- 
yének értékét növeli, hogy előtte 
alogli igen gyengén mozgott c , így 
olgárra kettős feladat jutott.

Sárosl IIÍ.
fedezetsar legjobb tagja. Élmény

:©}t látni pompás fejeseit, óme
nekkel uralkodott a mezön jv«n. 
'esti erejét ssm re-telte kih a,sz
ámi, ha másképp nem ment. Be- 
yuláeai ín sokszor aUterttttek, Ren

geteg jó labdával dobta előre a 
csatitratoat s még lövésekre is telt 
h tudományából. Kár, hogy a má
sodik félidő falában, kifulladt s ettől
kezdve Másé visízaesett. Kifulla
dása egyébként érthető: a jól pssz- 
szoíó hwvát csatárok között nem 
gyönyörűség az cdlát keresni-

Király
következe a fedezetek rangsorá
ban a kis Sárosi után. Eleinte 
Ugyan nem küzdött olyan lendület
tel, mint a svájciak ellen. Megvágta, 
míg a csatár átveszi a labdát és 
csak azután — későn —• próbált 
beavatkozni, Lassan azonban egyre 
jobban belejött és „megölte” a 
passiókat, mielőtt ások ellenfélhez 
jutottak volna.

B alogh
na§ry<>n rossz napot fogott ki. Nem 
lehetett benne ráismerni a svájciak 
elleni meec-3 egyik bősére. Talán 
rossz formájával magyarázható az 
a sok öancs is .amelyet elkövetett. 
Ez azonban nem mentség! A ma
gyar színek képviselőinek váloga
tott mérkőzésen nem szalad az el
lenfelet megrúgnia olyankor, ami
kor nincs js ott a labda! Balogh 
súlyosan vétett a sportszerűség pl* 
len —- nem is egyikben!

A magyar csatársor legjobb és
legveszélyesebb tagjának

Gyetvay
bizonyult. Az egyedüli csatár volt, 
akivel nem bírtak a horvát védők. 
Minden megmozdulása veszélyt je
lentett. Oroszlánrésze van az érté
kes győzelem kivívásában. Játéká
nak értékét növeli, hogy az első fél
időben egy kellemetlen talpalásnak 
volt szenvedő hőse.

Kincses
elmaradt Gyetvay mögött, öt 
aránylag könnyebben semlegesítet
ték. Beadássá jól szálltak befelé, vá
logatott csatárnak azonban nem 
volna szabad olyan rossz szögletet 
rúgnia, amlnöt Kincses rúgott.

Sáros! dr.
többet nyújtott a vártnál. Jónéháay- 
szor remekül tette lyukra Toldit, 
Kincsest is elindította néhány jó 
labdával. Sokkal több volt benne a 
Vállalkozó szellem, mint a múltban. 
Kiütközött azonban ezúttal is az a 
hibája, hogy ha hozzá kerül a lab
da, akkor egy-kcl ütemet vár, míg

A mérkőzés számokban
t  t

Magyar csapat
JI. f. összes i. f.

Horvát csapat 
i i .  f. összes

Gölt rúgott r̂ r- X 1 — — ' —-
Szögletet rúgott 3 3 6 i 2 3
Szabadrúgást dai*‘csért 2 2 i 2 7 9

„  kezezéaért 5 3 8 I 1 2
„  lesért 4 5 9 *™ 1 i

Ka.j!mra lőtt 7 6 13 1 1 2
ICapufát lőtt -T- --- 1 1
Kapu raellé lőtt 8 5 13 4 1 5
Kapu fölé lőtt 9 1 3 2 1 3
Hazaadott 3 Q . 9 . 2 2 4
Partot dobott 19 18 S7 17 16 33

leadja és ezzel értékes pillanatok 
mennek veszendőbe.

T old i
bátran harcolt, dicséretre méltóan 
küzdött. Hogy nenr volt sikere, 
annak két oka van. Az egyik: túl
ságosan ragaszkodik a középcsátár 
megszokott vonalához, holott a kul
lancs ellen csak folytonos mozgással 
lehet boldogulni. A másik ok: 
igen kellemetlen kullancsa volt.

Dudás
lassúsága sok bosszúságot szerzett 
a nézőseregnek ezen a- meccsen is, 
Ritkán találta el, mikor és hová 
kell adnia a labdát s mire leadta, 
már lefedezték az embereket. Gól
jával azonban sok rossz pontját tette 
jóvá.

A fcervát csapat igazolta 
Jé hírét

BcigoKfilódatt Bokori előzetes ti síelőn- 
léé: a borvá't csapat ereje elsősorban la* 
datosan cbgyakorolt és követett rémiszt" 
ró ben rejlik. Hogy ez a. rendszer az angol 
rendszer, abból következik, hoyv a csapat 
védelme igen erős tnarad annak ellenére, 
hogy a játék snlypoptja mindig a táma
dáson marad. IliiIinz a, rendszerhez szánté 
minden játékn->iá! tniwáltanítható má
sra sfnk fi technikai. készültség' és szinte 
tudományosap felfokozott erőidét járul- 
Ifn nem gondolunk arra. hogy ezzel a 
játékkal gj-üzh&tett i« volna a nemes sir 
ientát, akkor határozottan élvezettel gon 
dúlhatunk vissza a hervátok játékára.

Glaeer igazán nagy próbák öté alig ke
rült, de amit csinált, s í  legelsőranvá 
márka. Látszott, hogy még nagyobb fel
adatokat. is megoldott; volna. Dudás lö
vésével szemben azonban tehetetlen volt.

Nagyszerűen helyezkedik. pompában 
rög a két hátvéd. A  szerelésben is mes
terek. gyenez áll a harmadik hátvédet 
játszó Jazbiptekre is. Nagyszerűen ér
tenek ahhoz, hogyan kell villámgyorsat 
átváltani, ha a másik szárnyra, teg-elódlk 
át hirtelen a támadás. Suprina egy gon
dolattal jobb volt, mint B m m ics.

Jasbec egyszerűbb skálájú futballista, 
mint Kckotovlcs, aki a csapat egyik 
legnagyobb képességű tagja, Kokotomcs 
kivételes technikai tudású és taktikai 
érzéke nagyszerűen érvényesült ft 14-
ipadéazeftemíi játékban......

A usíit.lrsorban Ueimük adós maradt a 
várt nagy teljesítménnyel. Talán vz 
első félidőben szerzett sérülése is hát- 
ráltattii. képesBágeinetc kifejtésében. Na
gyon veszélyes volt azonban a jobb- 
Eizárny, itt is főleg Zmmermmiceirs- 
Bem ő, sem Matekalo nem ragadt az 
oldalvonalhoz és Így gyakran .került 
mind a kettő gólhelyzetbe,

H ogy a gőllövés nem sikerült nekik, 
abban jórészt a csúszós, átázott füves 
talaj a ludas. Djanics is, Wíilfl is ki
váló előkészítő, a ka,pu előtt azonban 
különösén az utóbbinak legendás erejű 
lövései maradtak el.

RADUKESCÜ JÁTÉKVEZETŐ 
alakban megtévesztésig hasonlít néhai 
Meisl Hugóimat, amikor Me|sl még bí
ráskodott. A játékvezetése azonban ke
vésbé hasonlított Meisléhez, A }esállá-
sokkal még megbirkózott, de amikor a 
játék Msaé keményebbre fordult, akkor 
elfogyott Radulescu tudománya.

- v— a es » i
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m érkőzések
Magyaróvár! kegyesrendi g.—Sümegi áll. 

#. 8:2 (4:3). Magyaróvár. 400 néző. Ve
zette; Mayar. — Magyaróvár! urnával — 
Piros, I’ apn - Kóbcr, Fáliirín, ISaiims -
ItamihwnUc”, Kovács, LanS. Kaijeh,

Sümeg: Tíilván Bubregh, MiíAer — 
Horváth, Kovács, Szabó — Uyörlií*, 
Strammer, Nagy, l ’ app, MllW. -y Nagy 
iram. A gól'irán y lúl/.olt. Gollövő: Moiin 
CD, Tiang. Raucíi és Kovám, 111. Kóhcr 
(Öngól), Nagy. Kitűnt: Piros, Fábián, 
Kovács, Hetin, illetve István, Kovács, 
Nagy. Miles.

Losonci gíinn.—Szolnoki szakiskola 2:1 
(1:0). Szolnok. Vezette: Száraz. Losonci 
g . : Peskó — Ferenc, Bányai — Urbán, 
Tóth I., Pfandtar — Fábián, Deák, Tóth 
IX., Adám, Koronczay. —■ Szolnok: Ródi 
— Tóth, Sivós, Balápi — Hoppá, Fe
renci — Oláh, Fogarasi, Szikora. Pál, 
Bíró. Remek küzdelmet hozott a két erős 
rvápát, játéka. Av. erőfölényben lévő ven
dégcsapat kezdettől magához ragadta a 
játék! irányítását és végig fölényben
játszva, biztosan győzött. Gőííövő: TotB
II. (2). ill. Pál, Szikara egy 11-ast »  
kapus kezébe lőtt.

Muiiké-si fk.—Kassai gímn; 3:1 (2:1).
Kassa. Vezette: Szigeti László. Munkács: 
Szabó — Popovics. Llmbach I. — Man- 
tf.vai, Bogdán, Rácz — Litnbach II., 
kosssler, Ruzaik. Biría, Kászonyi, Kassa: 
Soltész — Rotálj#!. Kondás — Popovics, 
Orosz. S íM or — Bünka. m tpt. Budkp- 
vii-s. Brösztl, Gyursánovics. Jó iram. 
mindkét fél lelkesen játszott. A 20. perc
ben jobboldali támadás után a szélső 
bead és Rupák kapásból a hálóba vágja 
a labdát. 1 :0. Kassa Rrösztl góljával 
azonnal egyenlít. 1:1. Ezután mezőny
játék folyik némi Munkács-fölénr.yel. 
A 40. percben Káezonyi gyönyörű le
futást még renvkrhh góllal fejez he. 2:1. 
Szünet után mindkét csapat egy kissé 
fáradt. Eredménytelen játék után Bog
dán szabadrúgásból Munkács utolsó gól
ját éri el. 3:1. Jó: PÓpoV)4B. Mantovai,Puvvflí n íUfitrA KIvac'/ Ae Plifllf rtvióc

Nyilatkozatok
EADEEESCENAK IS TETSZETT

A mérkőzés végén.' megkérdeztük Radu- 
lescu játékvezetőt a mérkőzésről. Így 
felelt:

— Nagyon erősiranllí, remek játék volt. 
örülök, hogy »  játékosok egy-két fault
tól eltekintve nem ragadtatták el magu
kat. A Ilonátok úgy panaszkodtak, mint
a gyerekek,

— Tizenegyest reklamált mindkét csapat 
— vetettük közbe.

— J.ehet, (Je ezen :i csúszós fiirön 
nagyon könnyen estek és nem is volt 
olyan eset, amely tizenegyest követelt 
volna.

— A horvátok az első félidőben gólt 
reklamáltak — mondottuk.

— Kristálytiszta les volt.

Pím csecnek Gyetvai 
tetszett

A mügyar-homlt labflanigómérKö- 
Bőst a jugoszláv Davis Cup-csapat 
is végignézte. Puncsec és Pallada 
egymás .mellett ülve, szurkolt a zág
rábiaknak. A mérkőzés szédületes 
irama és a sok kapu előtti „me!eg“

T e n i s z -
felszerelés

»V., tttri" Salwán-u. 7 ,

jelenet egészen magával ragadta a 
két teniszőriást. Puncsec folyton a 
magyar játékosok neveit kérdezget
te — természetesen magyarul. A  vi
lághírű teniszező ugyanis jól beszél 
magyarul. Pallada már hallgatagabb 
volt. Izgalmában csak a kalapját 
gyűrte, gyömöszölte használhatat- 
lannáü A félidőben Puncsec már 
minden magyar játékos nevét tudta.

---- A  helyzetek alapján nekünk 
kellene 2:l-re vezetnünk •— mondta, 
Puncsec a szünetben. Gyetvai egé
szen nagy játékos. Még ilyen jó bal- 
szélsőt nem is láttam.

A mérkőzés végén mindkét teni
szező le volt törve,

— No, majd én egyenlítek — je
gyezte meg* Puncsec távozóban. —i 
Me,g fogom, nyerni a Budapest- 
bajnokságot.

Á sáros talajon jobban érvényesültek a technikád 
sabb magyar ifik

Magyar ifj. válogatott- 
Horvát ifi- válogatott 
4:2 (3:1)1
Göllövő: Borbély, Borbély, Gradis, Hollési, 
Hollós), Reis
Pécs, 3000 néző. Vezette: Újvári

A. két hiniiiusH cljátsséss utón így áll-
iBk fel tn i'.-antltök:

Magyar IP válíipatoftt Kurhtn — Hegyi. 
Németh - -  Jümionyi II,. Bakos, Kéri —- 
jiulfó^i, Jlamányi, llci'vi. Korból;,', Vciér.Horvát ifi vótosroioU: Koetun.uvae —
iVfcjved, Cruesac - - Dintcr, Oaajkovski, 
Avapics. — Kosán(Jics, Gradis, geberski, 
íiois, Struáar.

A  liorviH: válngatqttban mint 1 állni tó
— változás törtónl- Ennek íí7, fiv, nlis,
lipg-y Svaijck ueih vállalta a játókut, 
Sáriilt.

Biiatiin a, magyar csapat lotidül táma- 
dáubo. Különösen a pálszárny vezet szép 
és veszélyes támadásokat. Néhány hón. 
tolt szöglet után a 18. percben vezetésbe? 
jut. a magyar no apai. Báni fut u középan 
u labdával, majd Íjukra küldi Borbélyt 
és az iisi-zcköiö nem hibáz, 1:0.

A 3ű. percben inrifímiióí ladik ugyanra a 
jciciift. 2:0,

A ÍS. perfbeij Gradis szökik meg, a vé
d ik  búiba, próbálják keresztezni, a horvát 
jobbössznköld 3 1,apust is kicselezi és a 
hálóba küldi a bőrt. 2:1.

Á 39. percben Hollós! egyéni játék után

szerzi a harmadik gólt. 3:1.
A II. felniéi)an kicgj-ensúlytizotiabb d 

játék. Az ö. percben Vezér beadását Hol- 
lósi értékesíti. 4:1. Ezután u luirvábik 
lodülgivk láinádásba, A Iá. percben Kue-hta. 
|ii hajából Reis szerzi » következő aóR. 
4:3.

A játék további részében, csak küzde
lem folyik.

A magyar csapat minden . részében 
jobb volt, a. horvátok azonban példát 
mutattak a lelkesedésből. A sáros, feí- 
ázntl talajon a macyarpk nagyobb tech
nikája jobbíin érvényesült (iá biztosította 
ia a magyar ifik agáméra a győzelmet. 
Egyénileg a, magyar esapafbóí Hollósi, 
Borbély, Bénít és Németh, a horvátből 
pedig físajkovaki (a mezőny legjobbja)* 
Rosanüics és Reis érdemel dkisérptet.

NYILATKOZATOK!
Tavi tusi Intvén dr: A  sáros taiajoif

jobban érvényesültünk.
Molnár Umdc; EiégedaU, vagyok a 

fiaimmal.
PÚOl Bernéi, horvát fnUvetségi kapi

tány: A roiélnk csak a második félidci- 
ben mi,itatták meg. mit tudnak.

BANK KUPA
Postatakarék—licr. Bank 3:2 (*;#),

Nagyezomimt-u. Vezatt: Újlaki. GóllövS;
Pintér (2) és Gyötprei (öngól), illetve 
Zehrtír (2).

LEGIJJABB!
MAI KIÍRÁS A Itl.KE TENISZ- 

VERSEN VÉRE
3 óra: JVIedvepzlfy—Tlugonyi (L ); Ííaán 

—gzepessyné; Pallada—Tornygy (B)t 
Puncsec—Stepa II (H ); Straub E.—Bol
gár (G): v. Bánó—jStolpa I. CB): Csikós, 
Stcczovitn—Romhányi—Pető; Dallos H- - 
Szigeti (F).

4 óra: Ungár--Dallos dr. fnlyt. (A);
Válly—Flórián (Mi; Kanta--Mltics (P ); 
Elyssoa—Bartos (P)t A e b ó t h — K. e r t é s z ;

Romhányi—Suentpétevi: MiUee, Gébori--
Bolgár. KatoEft: FarH#S—Öei'ggly ' (K );
Hofímanp—Jávori IN). x

5 óra: Csikó:;: Beán, Farkas—Gergely, 
Bárd: H — Katona; B — Frigyes!: P  — 
Ferenozv d r . ; G — Gábori; Dalles dr., 
Pallos II., Kiss, Géczy ( I ) ;  Páryy—Czé- 
kus; Kanta—Steczovits; Prochnok—Jo- 
Sits (O).

S óra i O ~  K örm öczy: L  — N ; D — 
Pető: Stranh. Hlysser—Frigycsl, Szent-
pétery; Szigeti, Fehér--Csimma. Csink; 
Puncsec, Beán — Romhányi Zupka: ET- 
ii’ ; K  — Straubué; N — Popp.

D u d á s ! f
Hallgassuk meg tp Szurkolót:
- - - Rettenetes ez a Dudás! £•«-

Olcsó fulballfitszereüsikit
íliasxnaltat is)

Mallcígiit nai; válaazttliban 
BOPMSM* ISWIilsp0rtffalptébeu, VIII,, Jiissef*a jj u i t iji jü l ti 1 ti ue w vilty ***»<»PW* T
h ő r ő l  4 4 . VeSeíOB 11 4 S -1 8 0 .

dáááás! 4Ujon ki! Tegyenek ke he
lyette, egy ifit!

—- Radulescu, úr! Tizenkét ember
rel játszanak a horvátok, mi csoki 
tízzel!

Dudás, telefonhoz hívnak! Rém,
muszáj visszajönöd!

— Segítség!! Látták ezt?!' Bor
zalmas! Álljon ki!

— Tbbet nem jövök mérkőzésre.'!: 
Elég volt! j,'

(Dudás gólt lő.)
— Dudás! Jancsikám!! Angyal!- 

Uraim, most már mindent értek! 
Dudás erre a gólra spórolt az egész 
idő alatt,!!!!

A HUNGÁRIÁVAL
játszik május 8-án edrömefkőzsöí az oki- 
szol; ellen készülődő főuskoiás váltjgatottl 
1̂  bdörúgócsíipa lünk.

Jó húrozás — eredményesebb jáíéb!
Mú,ê Ma p m mmmét
ÍV., Váci •h. 8| fez adŷ rban) Telefon: 13-8 - 025 .
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Vasárnap
NB* mérkőzését::

Törekvés—Hungária, Bihari-TU 5, Ma 
jorszky  (Rónai, Glassen).

Ferencváros—Gamma, Üllői-út, 5, Kiss 
Al. E. (Dob róna y, Kárpáti),

Bocskai—Elektromos, Deb recens ̂  5, Vaots 
A. -cSárcwi f... Vajda).

Kassa—Kispest, Kassa, háToumegyed 4, 
Szőke IT. (Zcltner, Haid-ekker),

Szeged—Szolnok, Szeged, Palásti
(Reményffy , Szopori).

Haladás—Tasi, Szombathely, 4. Kávai 
(Keresztényi, Váraily),

y ' N BB-mér kfeéselc
Felvidéki csoport*

.SalgSE-—BSzKRT, Salgótarján, 5, T.«n~ 
tos (Bakó, Márkus*.

- Kusj—IV yí reg v háza, Ungv&r, 5, _RV-
roncs: y (Kontratovics, Plánján).

Őzd—B.  ̂ásó tás, Ózd, 5, Istene (Sas*”
kó, -Szentíványi),

Pereces—DlMÁVAG, Pereces, fél 5, Ru
bint (Györkofalvi, Xsidai),

Beregszász—Munkács, Bore^sasáss, „v
A^agy Zsolt dr (Taunery Kazínczi), 

Losonc—Ungvári Aü. Losonc, 5. Tóth 
K, (H.6chzoler, Dneiikó),

Debreceni VS.C—SaJBTC, Debrecen, 
Ipolyi, (Csaba dr. Pillér).

DunánHk*i csoport:
Pénziigy—Soproni FAC, VöröevAri-át, 3,

Egner (Kopháaí, Tígyi),
Zugló— Lám part, öv*u., 5. Horváth T. L,

(Pálos dr. Szülik).
Komárom—-Dorong, Komárom* 5, B ő

rönd y (Jágor, VoriMs).
ToVod—Pccs, Tokod, 5. RJ« L, (Mátra

völgyi. Bárdos),
Tatabánya—MTKVTatabánya,5, Schramm

(Miákl, Martos).
Egyetértés—Érsekíijvár, Győr, K Kő- .

Tösi Kiss (Hátfalvi. Szalay J.).
Soproni YSK—Álba Regla, Sopron, 5

Németh P, (ÍJtés, Kovács),
Alföldi caopori: 

Hkeresrtfir^-Vasas, RákoGkereertnr, 5,
Becskő (Sós, Budai),

•Sr.AK—KEA.C, Szeged, 9, Horváth dr
(Cruií 1, Zsem béri).

UTE—WMFC, Mesrrori-ttt, 5, Kőhalmi 
* Ka!! Nagy, Mpösó.ry>.

M \YAG—Budakalász, Kőbán vai-út, 5,
Szigoli J. (Katona ,T., Nagy T. *J.).

Posta?—FTC. Lóverseny tér, 5, Kecske 
méti (Mibalkő, Peterka).

<;s. MOVE—Szetitlőrine, Oseptí. S. Ko
dály (ifj. Sfpfancsik, Szeják).

ASlATő RBAJNOKSá O 
t. oW ály

É^sakí Csoport: Testvériség—URAK,
Tatai-út, 5. Tihaméri. — MFT.R—HAC, 

' Népsziget, 5, Húroasy. — M. Előre 
Turul, Tatai-úti MAV-p., 5. Rudas, — 
MSC--BIJC, Újpest, Attiia-U,, 5. Závori. 
— Itt. kér. TV®—F. TKijr, Nagyszom- 
bat-u„ 5. Skultéti. — MPSC—ZsTB, Ui 
pest. Horthy M.-út, 5. Matfez.

Keleti csoport; SzFC—NSC, Miklős- 
telep, 5. Kékesi. — TOtex—Hálókocsi, 
Keglevícli-u., 5. Ruck F. — KAC— 
Hargita, Kispest, f. 5. Sáros! I. — Ganz 
—WSC, Simor-u.. f. 5. Horkai Gv. — 
BRSC—Törekvés XI.. Rákosfalva. 5. Pau- 
ük. ' —* PSC—BSzKRT, Pestújhely, 5. 
SasSílösy.

Déli csoport: BMTE—KSSE, Budafok,
5. Ohernyák. — ETC—PeMTK, Erasébet- 
u.. ~i. Siklós. — KTK—M. Posztó, Gyöni- 
röi-út, 5. Jánosi. — Hungária—WMTK 
Kén-u., 5. Boross Gy. — Goldberger SE 
—FSC, Budafoki-út, 5. Sebneczi. — 
MAVÁG II.-M A B ’C, Kőbányai-út, 3 
Moídoványi.

II. osztály
Psr.aki csoport: OTC- TSC, VörSsrárt- 

öt, 3. PauliB. -  UVASC-OTE, Szent
lÁszló-tér, 5. Cigány. — T L K ...ÚTÉ II..
Béfco-ú.. u. Újlaki. — R. Magyarság— 
BTK., Rákos-tér, 3 Sailai II. — VI. SC 
-éUMTE. -Váci-út. 3. Kocsis. R. — Pan
nonra—Gázgyár. VácHút, 5. Bácskai. — . 
Conjpaktor—UTSK, B'á>-u.. 5. Mácsai.

Keleti csoport: SzRTC—Taxi, Réndesy- 
telep. 5. Müller Gy. — Köb. AC—KTSE, 
Mágíódi-út. 5. Németh H. — Kpárta—

RMTEi, -Maglődi-Üt, 3. Békési. ‘ — SzNSÉ 
—KSC, Allamitelep, 5. Molnár Imre.
•• Rc|i csoport: PeMTK II.—FSE, Er-
zsébet-u., 1. Mágori. — BEAC—BIK, 
Hagymányos, 3. . Ágoston. — KFC—P 
Juta, Kelenföld, f. 5. Palotai. — Per.
Vasutas—Kalapos, Gyáli-út. 5‘. TunikoW.

' ” *!3T‘ PC—Tipográfia, Pehérvári-űt 5. 
INagy Tj. — , Goldberger SB II.—K A hír. 
Büdafoki-út, Temesföi,

■ III. osztály
Nyugati csoport: Testvériség II.—M

Textil, Tatai-úti MAV-p., 3. Visegrádi. 
—ívese IIT.—WoSC, Újpest, Áttila-u.. 3. 
Kiss Zs. — III. kér. TVB II,—VÁC, 
Nagyszombat u., n. 12. Micskei. __ Pan
nónia II.—BSC, Váci-üt, 1. Újvári jé. _  
MPSC II.—NTC, Újpest, Horthy M. -út, 
«. Salga, '

Északi csoport: MÁV Előre I I __KHAC
Tatai-úti MAV-p., 1, ifj. Magyar ' 
PMTK—Postás I I , ÜRAK-P, 5. ,Tó'zsa
— BVSC II.—JIíCSE. Sz5nyi-út, 10. Ha 
raugozö, — Juta—KSC II., Fáy-u , 3. 
Gárdonyi. — RESC—KSSÉ XT,; üSA K -p , 
3.:, Uombos.
. Keleti csoport; ' SzFC H.—SAC H 
Miklósteiep, S. Karácsonyi. - -  Független
ség—NJTC, Fehér-út. 9, Gesmay . — 
Per. Vasutas II .—FTC I I ,  Öváli-iit, 1. 
Szántó. — Ganz II— WSC I I ,  ‘ Simor-u„ 
11. Kardos,

Déli csoport: BBPC— MA PC TI, Ke
lenföld, í, 3. Paróczai. — BEAC TI —Sz. 
Júvéntu.3. Hágj-mánypá, 3. ’ K. Nagy P.
— ,33" FC II .—I>iFC, Fehérvári-uf, 10. 
Pencz. — Goldberger SE III.—PSC TI, 
Vörösvári-út, 1. Putnöki. — Kelen völgy

-BMTE II,, Kelenföld, f. 1. Gyéfeíss.
IV. Osztály

N.rngaH csoport: Uránia..-URAK I I ,
Népsziget, 3. Hegyi. — 55SE II .—HAC 
I I ,  ö v -u , 3. Goda. — BPTSE—WoSC 
J.I., BéVe-u, 3. Balázs H. — Vasas TI.— 
F ,  TKör II.—Béke-u, bn. 10. Erőse 
PSC IT.—RÁC, Pestújhely, f. 9. Hacsi.

Északi csoport: TJFC II.—TSC I I ,  Vö- 
rösvári-űt, 9. Gervai. — Vízművek—Juta 
I I ,  Újpest, Váci-út. 6. Hernádi. — VT. 
6C II .— BTK I I ,  Váci-út. 8. Szabó II. 
Gy. — p . Remény—Házgyár I I ,  Rákos
palota. 5. Erlicb. . Compaktor I I ,  
UTSE n ,  Ssekszárdi-út, 9, Borszéki 

Keleti csoport,: SzRTC II.—Taxi IX,
Rendesy-telep, 11. Garai. — Köb, FC II.
:—Hálókocsi I I ,  Kispest, Üllői-út 9 
Korpjcs. — Szondi—F. A lt, Wekerletelep. 
f. 5. Platt. — • SzNSE 1T.---.KMTE I I ,  
Allamitelep, 3. Kukonya. — BRSC I I ,  
WSC I I I ,  Rákosfalva. f. 12. Kerekl 

Véli , csoport: Siketek—H EAC. Berta-
!an-ü„ 3. Rajtár L. — KTK U .—KFC 
I I ,  Gyömröi -út, 8. Mészáros" J. — VKSE 
—WM TK I I ,  Vámmentes kikötő, f  9. 
Pírok. —  MAVAG III.—Kalapos .II., Kö- 
bányai-út, 8. Ráca A. — Cs. MOV9J H l 
—ETC II., Csepel, WMTK r ,  p. 11. 
.Marjai.

V. osztály 
Nyugati csoport: BPTSE IT. -B IK  H ,

Béke-u, bn. 12. Csuta,
Déli csoport: Gamma II.—BBPC H.

Bánát-u, t. 10. Berecz.
Keleti csoport; Filtex II.—Ganz TII. 

K eglevicb-u, 10. Csaba, — j Szondi I I ,
P. Juta II., Wekerletelep, 10. Masten.

MOVE-BATNOKSAG
I. osztály

Testi csoport: POTK-Szent. T.Sszló,
5 ,  Pusztáy (Tübic-Sák K). 

KZsTE—FTSE, Kvassaj--út, 5. Bereczky 
(Novak) . p . Rákóczi—RAkoshegy.

3. Márton . (WenzeH. TSE—T. Előre, Soroksán-űt, fél s. 
Schárle (Nau). RAFC—VIII. kér. SE, 
"M ^ e n t r a lb á ly ,  5. Herz H. (Pálos).

Kjassar-út, 3..Tubic9ák D. 
KTSL MKSC, Kistarcsa, 4, Csepreghy. 
Rákofjliget—MeSC, Rákosliget, fél 5. 
Czinkoczky.

Budai csoport: Csillaghegy—PTK.
^ í ! asbegT" fél 5; Sándor (Lpvas). ET.SC—Vorösvár, Nagyszombat-utca, 3. 
MaíJy (KéiLoszt). SzISE—TTC, Bertalan- 
utca 1. Pintér (Neszniann). Budatétény—. 
Szentendre, Budatétény. fél 5. Faragó. 
(Virczigman). Békásmegyer — PISE,
Békásmegyer, 4. Hédik (Bukó).

IT. osztály
T ™ * t,T,c*°T®rt: Hestszentimre II.—Szent LFC I I ,  Pestózentimre, 1. Tausz II 
K ZsT E -F T S E , Kvassay-út. 1. Kovák F.
P. Rákóczi II.—Ecser, Vágóhíd-utca 
ÍS'rr J “ ta-P^ya)- Magyary. RAFC II.— 
VIII. kcr. SE II.. Rákosszentmihály, 3. 
Karácsony. VII. kér. SF, -HTSE Horthv- 
liget, 4. Barcs.

Budai csoport: KTSC H .—RFC Nagv- 
nzoi nbat-u tea, 8. Tausz. ügE^-VTSE 
üröni. fél 5. Bai-ezikay. NMK—Qanztelep 
Becsi-ut, .fél 5. Szűcs.

rn . osztály: Rákosllget—BFC, R-4kos- 
tigét, fél 1. Barb.

Ifjúsági bajnokság: PNTK—Szent RFC. 
Pestszentimre, 3. Tubicsák K. KZsTE - 
fT S íl, , Kvassáy-öt, 9. Vibock. P. 
ftakoczi— Rákashegy, Erzsébel-utca, i|. 
rtbinger. TSC—T. Előre. Soroksári-út, 
fél 3, Nau. RAFC—VIII. kér. SE. Rákos- 
szeiHínihály, 1. Pálon. VTSE—ESzSE, 
Kvasaay-ut, 11. Szattélberger. Rákos-

liget—MsSC,. Rákoallgét, fél t. Barb. 
Csillaghegy—PTK, Csilaghegy, fél S. 
L-ovas., . vETSC—PilisvörQsvár, Nagy-
szoni.bat-ntca,, 1. Kénoszt. SzISE—TTC, 

j Bertálan-utca. 11, Neszmanh. Buda- 
tétéi.y—Szentendre, Budatétény. fél 3. 
Virczigmann, XI. kér. 1TE—PSzSE. 

I Remete, fél S. Balázs,
KÖMNt ’é ZETI- BAJNOKSÁG 

i . (SS-ön)
. ■ O M —MAVAO, Köbányái-űt» M  g,[ JTaragő.

(7-én).
RÁC—Földművelésügy, FBhérfárl-üt, j fél S. (Poszpischl)..

Vidéki
SZEGEDI AHOSZT ART

I. osztály. Szeged: SzTK—KTE (Vezér 
EJ, UTC—ITTVE (Lázi). Makó: MÁK— 
Sylygmia (Léitner). Szentes:. SzTE— 
MTK ■ (Faragó). Kiskunféiegyháza: 
KRVSE—SzVSE (Grulicb). Keeskemét: 
EAC—HMTE (Horváth F.)

IT. osztály. Szeged: HASÉ—MÁK IT.
(Lilim J.), KEAC II.—HTVE II. (PáUy), 
SzFIE—Móra - (Vezér D .), SzVSE II. 
SZAK II; (Huszái"). .Szóreg: Rákóczi—
KPLE (Jódal). Mindszeot; MLH • Zrínyi 
(Berta). Kistelek: KiTE—HMTE II.
(Adányi). Kiskunfélegyháza: KRVSE II.— 
K. MÁV (Lopták). Kecskemét: KAC
II.—K T K  (Horváth 55.) Kunszentmárton: 
KuTE—KTE II, .(Dudás).

CSABAI AHOSZTAHT 
T. osztály. Békéscsaba: Rokka—DTK

(Gáspár L .). B. Törekvés—MAFC (Bedő). 
Békés: BTE—MTE (?). BISE—KoTE
(Heinfart), Gyula: GyTE—GyAC (Máté).

II, osztály. Orosháza: OMTK—Uádorosi
SE (Mácsay). Békésszentandrás:
Hunyadi—Turul (v. Nagy Szabó B.)

KELETI AT,SZÖVETSÉG 
T. osztály. Debrecen: DMTE—DÉÁC

(Juliász dr), DDSE—B. Turul (Prém). 
Karcag: K. MOVE—DVSC II. (Karsay) 
Balmazújváros: BSÖ—P. MÁV (Joano
vics). Derecske: D. MOVE—MOVE HTE 
(Bikáy). Nag.vkalló: NSE—NyKÍSE
(Gorondl). Máteazalka: MV.TÉ—V , Túrul 
(Takács). Ungvári UKMSC—NvVSC 
(Borosií M.) Csap; CsSE—MTE. (Janb 
sovszky).

KOZÉPMAGTAK ALSZÖVETSÉG 
I. osztály: liunakeszi: Magyarság—Tf-SC 

IT. (Pintér:. — 'Gödöllő: GTK—RTK f'cíge- 
lédi). _  Modor: MSE—Sa. MÁV II . (Pe- 
sz^k-i). ■ ,

I. 8) osztály. Rákos: BVSE—M. MOVE 
Wágy S.\ — Ercsi: Eötvös—FTR (Itá-
,vari. — Dorog: DAC II.—V. MOVE (T)o- 
bai). — Nagytétény NISE-.HTSE (Deákl.
-  Cin-kotn: CTK—RTK IT. (Kollár): —
Vác: VSE IT.—FSE (Boreczky). — Érd: 
EPEE—KKE (Leiner). — Szolnok: SzAK— 
NPTK (Rónai). — Alag: ASC—VBE II. 
(Gyulai). — Cegléd C , MOVE IJ.—CVSE 
(Nagy J.). — Rákoscsaba: R. MOVE—
BTE IT. (Faragói. — I’écel: PAG—GIK
II. (Keményvári). — Nagykörös: N
MOVE—Sz. MÁV II. (Hajdú).

TI, osztály. Gyömrő:' Gy. VOGE—RTE
III. (Hamar).

Szódi Kupa. Dunakeszi Masvarság 
I I .—FTK II. (Csemnóczky). — Vác: VSE 
IIJ .-V R E  III. (Kozma). — Fel.sógöd: 
Alsogödi SE -A SO  II. (Horváth).
DÉI.NTTJG ATI ALSZö VÉTSÉG
I. osztály (Pécsi csoport); Pécs bánva

telep: DPAC—DVAC, Kelesi dr. - I  Sl 
montornya: SBTC—NTSE. v. Adorján
— Pécs: TBTC—K. RÁC, Flrányi. -
Pécs: ZsSE—PEAC, Iványi, —  Nagy ka
nosa : ZMNTE—MSE, Dávid. — (Bajai
csoport): Bácsalmás: Bácsalmási MOVE 
—NSE. Pauncz. — Baja: BTSE—TSE,
Poliéder. -■ Baja: BSE—-DVSE, Schvara.

- Bonyhád: BTE—BMTE, Dómján 
IR;-oazttByt Mecseltszabolcs: MSE II.

—DVAC I I ,  Mecseki. ...  Pécs: PBTC II
—SzAK. Br. Bánffy. — Récs: PVSK II. 
—Kpralói SE. Bublek. — Barcs: BIOK— 
MISE, Láng.

ÉSZAKI AXSZÖVETSÉG 
1. osztály. Miskolc: MVSC—ETK (GBn- 

~  Mucsony: MBTC—DiMAVAG II. 
(Marót). — Eger: MESE—BLASE
(Schramkö). — Kassa: . K. Törekvés—

Az első félidőben ]óí Játszott, a másodikban en= 
gedett az iramból az utánpótlás válogatottja

Utá n p ótiás válogatott- 
Délnyugat válogatott 
5:0 (5:0)
Pécs, 2500 uéző. Vezette: Kelesi dr.

SPORTERM EK
L Ú D  V ÍG

I Bp. T h éls  E . -n . 18 . kaphatók 
Itpw ájtwüft. Hliáayet. E'fei, w[«wt

MMTE (Haiclecker). — Salgótarján: SSE 
II.—PBüSFv SalBTC II.—BSE. — Gyön
gyös: GyAK—BTSE (Szláv kovszky). —
Hatvan: . HVSE—ASC.

II. osztály. Farkaslyuk: FOTE—
HiMÁVAG III. (Gédl). — Ormospuszta: 
OMOK—MÁV SAC (Palotás). —  Sze
rencs: SzCCsSE—Előre SC (Mécs). —
Sajószentpéter: S.BTK—BTK (Szemző)-
— Salgótarján: SalBTC III.—PBÜSE II 

- Nagybátony: NŐSE—LVSC. — Máti;a- 
novák: MLK—HCSE. — Eger: MESE II. 
—RTK. — Borsodnádasd: BLASE II.
OVTK III. — Gyöngyös: GyAK II.—
HVSE II. — Jászberény: J. Lehel
-ETK II.

Az utánpótlás válogatottja csütörtökön 
Pécsett szerepelt. A délnyugatiakkal való 
összecsapás előtt élőm ér kőzésként a 
pécsi ifjúsági válogatott játszott a pécsi 
KI SOK-válogatottal és 5:2 (2:0) arány
ba rj győzött. A gólokon Gajcsi (3), Hor
váth és Kirsching, illetve Krivanek és 
Nagy II, osztozott.

Ezután került ' sor a válogatottakra. 
Szitáló esőbeu igy álltak fel a csapatok:

Utánpótlás: Kiss — JLőrinczi, Bánkút!
Baróti, Tóth, Sződi — Varadi. Haran

gozó. Scrföző, Laczkó. Tóth III.
Délnyugat: Grozdlcs — Oörner, Radnai 

— Horváth, Ónodi I., KÖdbaum ~  Kizi, 
Krivitz, Ónodi II., Orosz, TVtri.

Az utánpótlás csapat kezdi a játékot 
és rögtön támadásba is lendül. Az első 
támadást Varadi vezeti a 2. percben, de 
jó  lefutás után mellé lő. Az 5. percben 
ismét jó támadást vezet a válogatott, de 
az Váradi íesállásán elakad. A II. perc
ben váratlanul megszületik az első gól, 
A belsők tologatnak ide-oda, Serföző előre 
lat. megkapja a labdát, a tizenhatosról 
lő — 1:0.

Alig kezdenek. Serfőző újból megkapja 
a labdát,, kiugrik cs lő. 2:1),

A 14. percben vezetik a délnyugatiak 
az- első komoly támadásukat, de Petiik 
lövését Kiss a kapu fölé üti. A szögletet 
Ködbaum mellé fejeli.

A 18. percben Harangozó tiszta hely
zetben a kapufát találja. A 21 . percben 
Sei fözö Tóth 7/7-at szökteti. a szélső 
futtából 20 méterről lő és Grosdics bár 
elfogja, beeejti a labdát a hálóba. 3:0.
, A 28.. Rercben Harangozó tisztára 

játssza magát — három védőt is kicse
lezett — és a. tizenhatosról megszerzi az 
utánpótlás negyedik gólját.
. A t30. percben ismét feljön a Dél- 

nyugat, de Bánkuti szögletre menti a 
támadást. Ez eredménytelen.

A 41; percben Horváth , kézzel üti le a 
labdát a tizenhatoson belül. A büntetőt 
Tóth III. értékesíti. 5:0. .

A II, félidőre mind a két csapat váJ- 
toztat az összeállításon. Az utánpótlás
nál Baróti helyett Nagymarosi, a Dél
nyugatnál pedig Orosz helyett Pál fi
játézik.

A félidőt meglepetésre a délnyuga
tiak támadásai vezetik he. Szögletét is 
szereznek, de ez eredménytelen. Az utón 
pótlás csak az első negyedóra végén

Nincs akadálya 
a magyar-román 
sportérintkezésnek

A magyar-román sportérintkezés újab- 
,ban felmerült akadályairól terjesztett hí
rek nem btzonynRak valónak. A magyar
ít orvát válogatott mérkőzés alkalmából 
Budapestre érkezett Economu Virgil ro
mán szövetségi kapitányt megkérdeztük 
ezekre a hírekre vonatkozólag és ő a kö
vetkezőket mondotta:

; örülök, hogy módomban áH a Ieg- 
határozofíabbap-- megcáfolni ezeket a  hí
reket. Szó sem volt olyan szövetségi lia*- 
tarozatról, amely szerint a romáu szö- 
vetiség által .rendezett, bajnokságban csak 
olyan csapatok vehessenek részt, amelyek 
játékosai 75 százalékban románok. De azt 
is határozottan állíthatom, hogy a ma
gyar klubcsapatok akadálytalanul mehet
nek be Románja egész területére. Már 
most, 19-én, a magyar-román válogatott 
napján több magyar klubcsapat látogat
hat cl Romániába, erdélyi városokba is.

ö tökéletes 
t ö l t ő t o l l

14 kar. aranytoilai. ragyogó szinek- 
tőkéíetes modern szerkezet. 
) b é v e s  g a r a n c i a !
• Ára P. 12— -tői feljebb.

Barátságos mérkőzések
KÖNNTEEN NVERT, MÉGSEM 

ARATOTT SIKERT AZ UJTEST 
KRSBK C JVA BOTT 

l)jpest—firsekújvár 8:2 (3 :01
Érsekújvár. 600 néző. Vezette: Varga,
Újpest; Sziklai — Fekete. Joős — 

Sza-lay. Temes. Solti — Adám, Kállai, 
Zsengellér, Mester, Kocsis.

*8E: Bahorecr. — Bóka, Szklenár
Pólyák, ReJner. Herdioiky I. —  Dom- 
rsányi, Klemanovica, Brösztl, Gerle, Ko
vács.

Szemező csőben indul a barátságos 
mérkőzés. Az 5.- percben Kocsis beadá
sát Bóka a saját kapujába vágja. Kosz- 
sz.ú mezőnyjáték után. a 22. percben 
Zsengellér átadásából Kállai bombagólt 
vág be, 2:0. A 25. percben szöglet után 
Solti. Adám elé ivei és a szélső nem hi
báz. 3:0. Solti könnyebben megsérül he
lyére PáU-a áll be. Szünet után as 
ÉSE-ben Pintér a. jobbszélső. A 10. perc
ben. Pintér beadását BrosstI é lesen ’  be
teszi. 3:1. A . 18. percben Pálya labdáját 
Zsengellér közelről helyezi a hálóba. 1:1. 
A 25. percben Kovács fejese Sziklai fö 
lött goiba kerül'4:2. A. 40. és 42. perc. 
ben Zsengellér eredményes.

Az Újpest, könnyen .játszott, a közön
ség mégis csalódva távozott. A bajnok
csapattól többet vártak. Csak Bnlay. 
Kállai és Solti tetszett. Az. ÉSE-ben 
Reiner éa Pintér volt )ú.

A PEAC JOBBAN BÍRTA A HA-JRAT 
Főiskolai labdarúgó bajnoki selejtező 

PEAC—MAFC 8:3 (2:1)
Bertalan-u. Vezetts: Harangozó. 

PEAC: Steiner — Jónás, Jeckl —
I, uk, Varga. Ágoston •— Szörényi, Czett- 
uef, Kiss .11., Bakos, Solvmár

MAFC: Nagy — Tóth, Kónya —
Szemlaki, Tfitmárton. Czibulka — Szov- 
ják. Várszegi, Zoltán, Herczeg, Gom
bos.

A csúszós, sáros talajon, a végig sze
metelő esőben csak küzdelemről volt 
yzo, labdajátékról kevésbé. A. kemény- 
kötésű pécsiek jobban mozogtak a ne
héz talajon. A  S. percben a MAFC 
szerzi meg a vezetést. Varga kézzel 
fogja a kapura fartő lövést, a megítélt 
11-est. Zoltán értékesíti. 0:1. A. 14. perc
ben Lux megsérül, p ír  percre kiáll. A 
15. percben Kiss II. közelről egyenlít. 
1:1. A 24. percben Szörényi a pécsieknek 
szerzi meg a vezetést. 2:1.

A II. félidő elején a MAFC sokat tá
mad — de eredmény nélkül. A 15. perc
ben Jeckel hazaadását Steiner elnézi. 
2:2. A 22. percben Herczeg 20 méteres 
bombája a hálóba köt ki. 2:3. A 30 
percben Bakos egyenlít. A pécsiek most 
fölénybe kerülnek és a 35. percben Kiss
II. , 38. percben Ágoston és a 40. perc
ben Kiss II. gólt lő. Jó: Jónás, Varga 
és Kiss II., Hl. Tótmárton, Herczeg és 
Szórjak.

Szeretik a Gammát Budán
A Gamma edzéseit állandóan nagy. 

számú közönség nézi végig. Az em
berek szeretettel figyelik a játéko- 
sokat. Látszik, hogy szeretik a Gam
mát Budán. A legutóbbi edzésen bőr. 
kabátos, zömök ember állt mellet
tünk. . Régi ismerős. Minden mérkő
zésen, minden edzésen itt van. Csak 
nem érdekelt ?
- 1 *—■ Hát, csak annyiban, hogy sze
retem a csapatot — kezdi a beszél
getést. —■ Csak egy NB-csapatunk 
van nekünk, budaiaknak, a Gamma. 
Bizony, Ősszel keserves napokat él
tünk át. De most már nincs baj. Van 
is közönség! Négy-ötezer ember 
minden mérkőzésen.

— Mégis, miért szeretik a Gam
mát ? - — faggatom.

— Jó kis csapat ez. Tudja az em
ber. hogy jól együtt vannak a fiúk 
is, meg a vezetőség is. Itt nincs ve
szekedés, kiabálás. Meg aztán szí
vesen szurkol az ember középcsapat
nak. Látjuk, hogy jön fel a csapat, 
nincsenek biztos mérkőzések, min
den meccs egy-egy szép küzdelem. 
Jól esik ám a megszolgált győzelem!

— Ss a játék ? Mit szólnak a rend
szerhez ?

~  Azért jövünk ki az edzésre is. 
Nézze — mutat a pályára — ez aa
igazi.

Sós Károly bizony szigorúan veszi 
fiait. Ebben a pillanatban fúj le egy 
körülményes labdavezetést. Kiirtja a 
légi jő „firkákat". Az edzésnek olyan, 
tanulóóra jellege van. És a közönség 
szereti ezt.

— Meg aztán — fejezi be ismerő
sünk —■ Toldi Géza is hozott ide né
hány szurkolót...

KERÉKPÁROK,
alkatrészek óriási választókban

szák üzletben, VII., 
Thököly.úti 26.

K edvexft f iz e té s i fe lté te le k . 
E zer k ép es  Á rjeg y zék  Ingyen.

A Nemzeti tiport, Club 33. crl tisztújító 
közgyűlését április 39-án tartotta. 
A. klub cinükét. De Sgariielli Cézár 
alezredest altból az alkalomból, hogy a 
kormányzó a magyar érdemrend lotaj?- 
keresztjével tüntette ki, nagy ünneplés
ben részesítették. A választást közfet- 
kjáHáesal, r£yha,itÁúla£ ej tótiek raejr. 
Elnök: De Sgardelll Cézár. ti. r. elnök: 
ifj. Schniidt. József Társelnökök: 
Barabósszegdiy Bihar Elemér. Boros 
Ödön, vitéz Galájjthay Glock Tivadar. 
Győri Farkas Béla, Hanzélv József dr, 
Kőhegyi Ai.dor dr. Nagy öándor. Palié 
János, Reichard Ottó. Aletnökök: ifi,
Ért) József, Ferenczy Ferenc. G őrije 
György báró. nemes Hosyay Ernő dr 
Kardos Marc»1. vitéz Kocvárd Fer- nr' 
Káúsfir Lipút dr. K réta László dr Merő 
Ferenc dr. Ribény Kamilló ú-iVartr 
Ferenc Főtitkár Bártan • t o r -  ''

NEM t u d  VÁLTOZTATNI A TAXI!
A Taxisé* csapata a kezdeti sikerei* 

után, most hetről-hétre sülvos veresé- 
get szenved. Az egész csapat mélyen 
formája alatt játszik ég takács edzit 
keze sem tudja feljavítani a társaságot 
Az edző nem tud kitenni, a csapathói 
senkii, mert csak ez a. tizenegy játékosa 
van. A. Haladás ellen azonban reméli a 
vezetőség, hogy a csapat „feltámad'’
megmutatja kiesési ellenlábasának az 
„oroszlánkörm eit"". A. csapat, szombaton
a következő összeállításban utazik Szom
bathelyre: Tóth — Aradi, Koisza - -
Szabó TI., Halasi. Varga — Harisa 
herecz, Takács II.. Serfözö, K.ohut,

............... .........................

A ITT. kerületi leventebfijnokság -elet 
tezo mérkőzései befejeződtek, i w  ' bet! 
pihenő utón a megmaradt nágv csatért 
pont. és góUPányra menő küzdelmei' a 
jövő héten megindulnak. Tóth Ignác le
ve nt.ef őoktató kisorsolta a mérkőzéseket 
Májas 9. Kiscelt utca—Raktár-utca, má
jus 16. Kiskorona-utca—ürömi-utca. 
jós  30. KisceU-utca—Ürömi-utca ' és jú 
nius 6. Kiskorona- utca—Raktár -utca. Min
den ' mérkőzés fél 5 órakor kezdődik u 
Vörösvárt-úti OTE-pálván. ,l„ni.i.
fél 6 órakor Kíscelí-utca-Kískoron" -ut.‘a 
fél « órakor Klsoeliutca- Kiskorona utca" 
Mindkét mérkőzést a. ITT. k e r 'T t 'F
Nagyszombat-utcai sporttelepen ' játsszak.

jut szóhoz. A  támadás során azonban 
Tóth III. megsérül, kiáll. Ser főző megy 
a balszélre. Harangozó) lesz a közép~ 
csatár és Baróti áll be jobbösszekötő• 
nék.

Délnyugat most egyre-másra vezeti 
támadásait, de csak eredménytelen szög- 
Veteket ér el. Ónodi II.; majd Pálfi hibázó 
jó  helyzetben. A 34. percben Laczkó 
kiugrik, de az ötösről fö'.é lő. A 43« 
percben két lépésről a kapusba lő.

N Y IL A T K O Z A T O K :
yárnay Elemér dr, a Délnyugati al-> 

szövetség elnöke: A két gól nagyon meg
zavarta a mieinket. Elvesztették a fej ii- 
kct. -

Fábián József, az utánpótlás kapitánya; 
Szépen játszottak a fiúk, csak a második 
félidőben engedtek az iramból. Ekkor a% 
ellenfél meglepően feljött.

BÍRÁLAT
A mérkőzés eredménye már az elsÓ 

félidőben kialakult. A délnyugatiak 
ebben a, játékrészben néni voltak komoly 
ellenfele az utánpótlásnak. A második 
félidőre azonban mégváltoztt a játék 
képe. Ónodi ráállt az utánpótlás közép- 
csatárára és most már sokkal nehezebben 
szőtték a válogatottak a támadásaikat, 
Igaz, nem is nagyon1 erőltették a játékot, 
láthatóan megelégedtek az 5:0-ás ered
ménnyel. Az kétségtelen, hogy technikai 
és taktikai téren. az utánpótlás magasan 
felette állt ellenfelének.

Az utánpótlásban- Kissnck kévés dolga 
akadt, de azt jól végezte. A védelem éa 
a fedezetsor jó  1 játszott, mindenki jól 
töltötte be a rábízott feladatot Egyéni
leg senkit 3ein lehet kiemelni ebből a 
csapatrészből — a többiek rovására. 
Nagymarosi jobb volt, mint Baróti.

A . csatársorban Várad* és Tóth U t. 
játszott jól, Serfőző is jól mozgott a kö
zépcsatár helyén. A szélen azonban rém 
sokat mutatott. Harangozó lassú volt és 
ezzel a támadásokat is lelassította.

A délnyugati, csapat az első félidőben 
nagyon rossz volt. A másodikban azon
ban már mutatott valamit. Horváthot, 
Petiit ép Ónodi II.-t lehet kiemelni a 
csapatból. Tetszett Orozdics néhány jó 
védése, két gólban azonban benne volt.'
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STRAUB SPORT. LEGJOBB
Budapesti LASz-Déli LASz 
1 :1  ( 1 :0 )

Á nagyobb tudást ellensúlyozta a lelkesedés — 
ifik egy gólos győzelmével Dél a döntőbe kerüli

Gőllövő: Pintér, Sajtos (11-esből)
Üllői-út, 10.000 néző. Vezette : Majorszky

'Az ifik küzdelme után a nagyokéra 
került a sor.

A. déliekkel Nagy Tamás szövetségi 
kapitány foglalkozik.

— Nagyobb előnyt is szerezhettek 
volna az ifik! — mondja.

-A BLASz Öltözőjében Gudénus Hugó 
báró panaszkodik:

—- Azért kapták nz ifik a gólt, mert a 
kapus nem tudott elrugaszkodni a 
sárban.

felmondja még a kapitány, hogy kérte
a. kapu előtti tér homokkal való íelhin- 
tését, de kérelmét nem teljesítették.

Három óra után két perccel így állnak 
fel a csapatok:

Dél: Pap — Tóth III, dr, Sajtos — 
Fixmer, Jíalogi, Koíozsi — Ponyécz, K o
vács II., Kalmár, Gáspár, Tihanyi.

BLASz: Abrakára — Gazdag, Balogh 
— Nagy II,, Selmeczi, Kónya —- Őrt íí, 
tay, Simon, Piszkai II., Jáger, Pintér,

A Dél kezd, de hamarosan a BLÁSz 
veszi át .az irányítást. Jilger előtt nagy 
helyzet nyilik, de nem tud jobblábbal 
és a védőknek jut idejük a közbe
lépésre. A déliek főleg Tihanyi révén 
veszélyeztetnek. A 11. percben Jager— 
Pintér-akció után Pintér mellé lő — jó 
helyzetből. Az első negyedóra inkább a 
BLASz fölényének jegyében zajlott le. 
A sikos talaj nagyon befolyásolja a já
tékot. Rengeteget csúszkálnak a játéko
sok. A 15. percben Tihanyit csak dancs- 
csal állítják meg. Sajtos szabadrúgása 
azonban a sorfalról visszapattan.

Újabb budapesti szöglet következik, 
majd Pintér lapos lövése a jobboldali 
kapufa tövéről pattan ki. A BLASz fö
lénye érezhető. Simon fejesét szépen 
fogja Pap. Két szöglet jelzi a pestiek 
fölényét. A második után nagy kavaro
dás keletkezik, többen fekszenek a sár
ban. végre Pap hasa alól kerül elő a 
labda.

A 25. percben Nagy remek labdájával 
Ortútay fut el, jó l körülnéz, mielőtt 
bead.

Labdája jól Is száll he, Pintér fejese
vcdhetetleniil vágódik a hálóba. 1:0.
A  déliek Ponyec révén próbálkoznak, 

a szélső lövése azonban erősen mellé 
megy.

A. S0. percbén a BLASz már az ötödik 
szögletet rúgja, utána némi meglepetésre 
feljönnek a déliek. Az utolsó negyedórá
ban csaknem állandóan ök támadnak. 
A két pesti hátvéd remekül állja a roha
mokat. A 42. percben Ponyec egyedül 
tör kapura, Gazdag nehezen szerelt szög
letre.

A szünetben a déliek öltözőjében Nagy 
• 'Őfariiüs szövetségi. kapitány .Fixmernek, a 
, nvjQbbfedezetnek -mondja:

,—- Ne húzódj annyira befelé, sokszor 
•Készen átmész a másik oldalra.

Azután azt mondja a kapitány:
.__ A félidő második részében nagyon

feljöttünk, fogjak bírni a második 
félidőben is.

A BLASz-fiúknak Gunedus báró ezt 
mondja^ cl. hogy jelenleg
tulajdonképpen l : l - r é  áll a mérkőzési

A második félidő nagy Abrahám-hibával 
indul Szerencséjére nincs ott déli csatár. 
Hosszú ideig eseménytelen mezőnyjáték 
következik most, mindkét csapat igén 
sok hibát vét. A 13. percben Pintér 
kicsalja a kapuból Pappot, gyenge lab-

KttttJtö
mi n ő s ó g f l § j i 9»© s -

R O L L F I L M
(26 Seheiner)

9 0  f i l l é r
PARIS! Í O T Ó -K O I B

a Párisi Nagy Arulsüi épületében

vonalon 
azt vitatják.

_  majdnem a kapu-dája azonban cárba. A pestiek
h o -y  Tóth dr kézzel

állította meg V  labdát. A  válasz
támadás során Tihanyi w r t M  gfg
(Gazdag a pesti

vr r » rL&3?±.t's?.
ben XlBkkay a kifutó Pappoí UJálja eb

A játék csak nem JSS?1 Panondk gón vizsgázik az nnuitórfutbáll. Pappnak
többször kell a. játékba ^ ^ ö? 1ií } i í.k0:  
moly feladat elé azonban nem álhtja a 
pesti támadósor. ,  , „ ilrHosszú ideig csapkodó játék folyik.

■ ’A 40. percben váratlan golt étnek el a 
déliek. Gyors Gáspár—Kíss-^Tihar.yi-— 
lCalmár akoiő végén Kolmái kiu§n ik<

’ á ra ljam  kifut eléje, fogja, <*> 
a óriási kavarodás a budapesti
kapu előtt Tihanyi kapura lő és Balogh 
csak hatalmas vetődéssel tudja kiütni a 
labdát »  hal sarokból.

Tizenegyes. Sajtos át) neki és a jobb
alsó sarokba vágja. .Ili

A Hátralévő időben Budapest; nagy 
iramban kuzu, megig dci a veszélyesebb.

NSIL ATKOZ ÁTOK:
Nagy TanÜUi. *' déliek szövetségi ka

pitányai jiismeiem. hogy a budapes
tiek Jobban játszottál., a hit fiaink azon
ban nagyobb szívvel feküdtek a küzde
lembe- hredtnény^ igazságos.

Gudcnus llugo haro, a. budapestiek ka
pitánya. A  csapatom jó l játszott. Ha 
hfajorszky m ia u ja  a mi tizenegyesün
két, akkor mi kerülőink volna a dön
tőbe.

b í r á l a t
•Többet, jobb futballt vártunk ettől a 

i_,érkőzóstől. Mind a két csapát jól kez- 
ÍJett különösen a budapesti. Az első ne
gyedóra után azonban, űgylátszik, elég 
folt a Játékosoknak, elkezdtek csüsz. 
válni, csapkodni a ettől kezdve bizony 
isak egymás hibáiból éltek,, Kezdetben

úgy látszott, mintha, Budapest Csapata 
fölényeséi* nyerné a mérkőzést, később 
azonban a déliek is bebizonyították,

hogy ha játszani nem is tudnak nagyon,
de szívük van!

Minden esetre a csapatok mentségére 
szolgál, hogy végig esett az eső és a fű 
csúszós volt, azonkívül bizonyára lámpa
lázas volt az egész társaság, hiszen ilyen 
nagy közönség elé ritkán kerülnek az itt 
szerepelt játékosok,

A budapesti Csapat védelme derekasan 
megállta a helyét. Legjobban Gazdag 
tetszétt. A  fédezétsor lelke Nagy II. 
volt. ő  a mezőnyből is kiemelkedett. 
Kónya ellen sem lehet komolyabb- kifo
gás. A  támadósor játéka csalódást kel
tett. Pintér áz egyetlen, aki dicsérhető.

A  déli csapatban Papp ügyesen vé* 
dett. A  két hátvéd közül Sajtos rúg job
ban. A fedezetsor elég gyengécskén ját
szott, Fixmér később kissé beteftielege- 
dett, de áz ő teljesítménye sem érte el 
a jó  átlagot. A csatársor álig mutatott 
valamit. Kalmár állandóan elbújt, Gás
pár lomha, Kovács II. szürke, Ponyec 
még nem érett meg a válogatottságra. 
Tihanyi minden mozdulatán látszott, 
hogy jó  futballista, kár volt szélsőnek 
tenni.

Majorszkymak nem volt nehéz dolga, 
nem is csinált komolyabb hibát.

Nyugat későn hajrázott
Észak—Nyugat 5:4 (3:1)
Salgótarján, 1200 néző. Vezette: Tihaméry

Észak: Géczy — Tímár, Felföldi — 
Kálocsai, Takács IV., Barta — Balázs, 
Kertész, Jeiiőfi, Barna, Baranyái.

Nyugat: Konecsni — Kőműves, Konrád 
— Széles, Kovács II., Soproni I. — Sop
roni II., Salamon I„, Rákhely, Tóth, 
Kovács III.

Szitáló esőben Észak kezd és már áz 
első percben eredményes. Barna lyukra 
játssza Jenőfit, aki a balsarokbá lövi a 
labdát, 1:0. A váratlan gól megzavarja 
a nyugati csapatot és csak a 8. percben 
jön fel Soproni II. révén. Ekkor két 
szöglettel is veszélyeztet a Nyugat, mind
kettőt hárítják. A 10. percben Jenőíi 
nagy helyzetet hagy ki. Most változatos 
játék következik.

A 35. percben Rákhely lő. Takács IV. 
beletesz: a lábát, a labda irányt változ
tatva pattan a jobb felsősm-pltba, 1:1,

Három perc múlva Széles a 16-oson 
belül felvágja Jenőfit, 11-es. Barna be
vágja, 2:1.

A 43, percben újabb gólt ér el az 
Észak, Balázs remekül elfut, beadása is 
kitűnő. Jenőfi szép fejesét Könecsni nem 
védheti: 3:1.

Szünet után nyugati támadásokkal 
Indul a játék. A l l .  percben Kovács I II• 
nagy bombáját Géesy remekül Védi, A 
IS. percben Soproni t i .  elfut, Géczy 
kiugrik, de a eaélsS' mellette biztosan 
gunt a hálóba, s.-s. A  gólra azonnal 
góllal válaszol az Észak.

Kezdés irtán K enése Balásstiaie adja 
a labdát, a.ki egyből a hálóba vágja. JJ.-3. 
A 28. percben Baranyai beadását Barna 
gólhelyzetben kapja. Kőműves azonban 
fellöki a csatárt, l l-e s !  Kertész a sa
rokba vágja. 5:é.

Nyugat moet erősen rákapcsol, egy
másután vezeti veszélyre támadásait. A 
33. percben Krikhety Salamon /-nek adja 
a Ubdát, aki kőidről a hálóba vágja.
s .-l  . .....

A 4Ó. percben Soproni II. elfut, be
adását Rákhely kapufának fejeli, a 
visszapattanó labda Tímár fejéről a há
lóba vágódik. 5:4.

Nagy küzdelem Tolt. Jobb csatársorá
val megérdemelten győzött az Észak,

A  mezőny legjobbja Balázs Volt. Kívüle 
Takács IV., Jenő'fi és Barna érdemel 
dícséretét az északiak csapatában, a 
nyugatiakban Soproni II., Kovács II. és 
Soproni I, játszott jól.

Németliy Imre ÉLASz: Már az első
félidőben megnyertük a mérkőzést.

Nagy Béla Zsöle NyLASz: Későn kap
tunk észbe.

Szünet után feljött 
az Észak ifjúsági

Észak ifj.—Nyugat Ifj, 
3:1 (0:1)

Salgótarján. Vé2ette: Kárpáti.
Észak if j.:  Klinesek — Simonyi, Kova- 

csik — Kiss, Klajban, Varkonda*-— Han
gár, Rchn, Csuperda, Szabó I., Turbéki.

Nyugat: Milkovlcs -— Salamon II., 
Sághegyi 1— Salamon IIL , Lakat, Szalai 
— Spissák, Takács, Melega, Koroknak 
Sebes,

Nyugat az 5. percben eredményes. 
Szép támadás után Koroknál lő gólt. 
0:1.

Szünet utáni a 2.' percben Hangár 
egyenlít. 1:3. A 6. percben Szabó lö
vése Csuperda lábáról á hálóba pattan. 
2:1. A 43. percben Turbeki beadását 
Csuperda befejeli. 3:1.

Kitűnt: Simonyi, Kiss, Csuperda, Tur
béki, 111, Lakat, Salamon II. és Sebes.

ziswS?

J u g o s z lá v ia
Országéi bajnoki döntők

Solit: Hajdúk—BSK 1:1 (1:1). .Vezette: 
Tihaméry. (íóllövő: Alujévics, illetve
Bozsovtcs. Tihaméry jől vezette a mér
kőzést.

Zágráb: Jugöslávia—HASK 5:3, (StO). 
Antay közmegelégedésre vezette a mér
kőzést.

Bajnoki mérkőzések
Szabadka: SzMTC—Jugoslávla 6:0 (2:0). 

SAND—Radr.icski 1:1 (0:1), Bohémift— 
Zrlnsky 3:0 (2:0).

tlpvidék: Dulcis—OSC 6:0 (2:0), Nagy- 
kikinda: Sloga—ZsAIC 2:1 (1:0), Nagy- 
becs kerek: Nóra Crnaja—SwübiSche 2:1 
(1:0).

Barátságos mérkőzések
Zent a : ZsAK (Szabadka)—Jugóslovén

5:2 (4:1), Bácstopolya: Bácska—JAK
3:1 (1:1).

Nagyszerű érzés
kifogástalan, w e g y i 1« g 
t l i x l l t o l t  felsőruhában 
járni, így szállít a

DUNA kelmefestőgyár
V|j!,,BAkay Ján es-u .43 .
Telefon, Fiókok mindenütt

Ü N N E P I V A C S O R A
gyűjtötte Össze a fehér asztal körül 
este a válogatott mérkőzés résztve
vőit. Az est szónoka magyar részről 
Gidófalvy Pál dr, az MLSz minisz
teri biztosa volt, horvát részről pe
dig Kraijevics Ivó dr, a liorvát szö
vetség elnke.

V A R IA N :
7", örömöt okozott nekem a mai 

mérkőzés. Az « t«r.pót)is néhány tagja
l'L 5 hanem Után-r é '14" ’ a ^  0<t a válogatottság

küszöbén, mar megérett arra h ogv  a 
címeres mert ma-ara húzza. Az egész 
csapat nagyszerű játékot mulatott * m eg
lepően JÓ délnyugatiakkal K ülö
nösen a két ló ik  volt ottirvszcrő. 
A Gamma Tóthja ma már es*món;f kul
lancs, nyugodtan be lehet tenni nagv- 
vátogatottba, p 'K JW bea  ,ió Játékot muta
tott az Újpest Tóth ja is a halszélen. 
Harangozó is nagy játékos, de csak 
összekötőben. Ezt a három játékost mór 
g válogatottba merem ajánlani.

A bajnokság állása
II. osztály 

Déli csoport
1. KFC
2. Tipográfia
3. BEAC
4. PeMTK II,
5. FSE
6. P. Juta 
T. Gamma
8. Kalapos
9. BIK

10. 33FC
11. Goldberger II.
12. FVSK
13. KAOB 
34. Est*
* Törölve.

20 13 4 3 59:21 30 
20 30 7 3 43:23 27 
19 10 S 4 84:24 25
19 11 1 7 59:89 23
20 30 3 7 41:32 23
19 10 3 6 34:36 23
20 9 4 7 42:41 22 
19 8 4 7 89:39 20
19 8 3 8 42:39 19
20 8 2 10 29: 44 18
18 6 2 10 25:51 14
19 6 2 11 20:43 14
20 2 1 17 18:38 5 
26 6 3 17 17:27 15

1. KSC
2. SzNSK
3. Köb. AC
4. RÁC
5. K. Töretvén
6. RTK
7. ZAC
8. SzRTC
9. KMTE

10. Áutotáxl
11. BTG
12. Spárta’
13. Kistek

Keleti csoport
16 14 l 1 72:20 29 
18 13 3 2 5S:27 29

• 19 12 3 4 74:31 27
17 9 3 547:3221
17 8
18 '5 
17 
16
17 
1§
18
19 
18

4 5 20:30 20 
8 5 32:25 18
1 8 32:35 17
5 6 33:40 15 
5 7 34:46 15
3 11 24:51 11
4 11 21:50 10 -
2 14 29:49 8 
4 12 18:65 S

- < ♦ >
4:3Szolnok: Közép JT--Központi JT 

(3:1). Vezette: Keoskeméti. 400 néző. 
KÖLASz: Csima, — Cselényi, Sándor — 
Heréül II.. Dénes I., Pintér — Dénes II., 
Kávád, Kövesdi, Lugosi, Biljáki. —
BLASz: Ijoinbos — III:lei. Kalmár — Sós, 
Dezső, Mútsal Büdae, KegÖh, Szabó II.. 
fehér, ifj. Magyar.
TORNA

Az országos női ifjúsági tornászbaj- 
nokságof tegnap délután bonyolították le 
a BTC-tornateremben. Eredmények: I. o. 
csapatbajnokság: 1. Dobó K, ík. (Kup- 
ferstein. Bakot, Füzér, Kövi) 150.1. Egye
dül indult. — II. o . : 1. Gyakorló fk. 
(Burányi, Lukács, líégner. Szabó) 145.1, 
2, Dobó K. fk. A) csapata 142. III. o . :
1. Koszorú X tlI. (Galuska, Greguss, 
Kozmanovits. Pál) 144.2, 2. Wesselényi
M. kér. tahf, és Gyakorló fk. 143.7— 
143.7, 4. Mester-utcai ík. 143.2. Egyéni
leg: I. o . : 1. Kövi Dobó ík. 47, 2. Kü- 
zér Dobó fk. 45.6. — II. o .: 1, Burányi 
Gyak. fk. 36.7. 2. Szabó Gyak. fk. és 
Lépőid Dobó fk. 36.4—96.4. — III, o . :
t. filmon Mester*u, fk. 37, 2. Karácsonyi 
Meuter-u. f. 36.9, 3. Wagner Wosselényí- 
utcai fk. ,36.8, Itt 4.4-en indultak!
ÜSKAS

A MUS* bizottsági illésén tárgyalta aZ
évad vidéki versenyeinek és munkájának 
részletei tervét. Vasárnap' az úszóhiaott- 
Big tart ülést. A Vidéki edzők ügyét 
fogják megvizsgálni,
. Zólyomi a kiváló gyorsüsző homlok- 
ürcggyulladás utóbajával kezelés alatt 
áll és ezért néhány edzést kénytelen ki
hagyni.

V idék i e re d m é n y e k
NYUGATI ALSZÖVÉTSÉG

FÁK—Várpalotai Unió 4:1 (2:0). Fűzfő. 
Vezette: Tóth. A FÁK sokkal egysége
sebb volt, ennek köszönheti a győzel
mét. Gőllövő: Deák (3), Kukla, ilí. Ka
pocs. Jó: Deák, Lengyel, Szita, 111. K o
vács, Molnár, Kapocs.

GyAC—II. kér. SC 4:1 (1:9). Győr. Ve- 
tette: Zeitler. Az újvárosi rangadót johb 
csatársorával nyerta meg a GvAC. Gól- 
lövő: Vargó (2), . Sckwarczkopf, Kovács, 
HL Mamiéi. Jó: Matusck, Lantos,
Sohwarczkopf, Ilii. Hajmási, Winkler, 
Mendel.

A  DAC—ETO II . mérkőzés Sághegyi 
DAC válogatottsága miatt elmaradt.

H . osztály
SSE II.—ARAK IT. 4:1 (1:»». Siófok. Ve

zette: Takács. Góllövő: Sárközi, Tóok, 
Bujlór, Bíró, Ilii, Halasi.

CSABAI ALOSZTÁLY
B. M 4V—Gyulai AC 4:1 (9:4). Békés

csaba. Vetette: Szpcvár. A  csúszós tala
jon szünet után a MÁV remekül feljött 
és nem várt fölénnyel nyert. GóIIüyö: 
Szomhaitl (3), Feezenka, ild. Horváth 
(lt-esből). j ó :  a. védelem, Urda és Fájó, 
ill. Gyarmafi I., II . és Horváth,

CsAK—Békési TE 5:1 (3:1). Békésésaha. 
Vezette: Bicigerwald. Nagy fölényben ját
szott végig a CsÁK. A  békési védelem 
jól állott a hibáin s évért elmaradt a 
nagyobb eredmény. Góllövő: Per/.a (3), 
Simon, Benedek, Hl. Szöldösi, Kitűnt: 
Perza. Simon. ill. Asztalos.

Mczőkováckházl TE—GyTE 5:1 (2:0).
Gyula. Vezette: Bocskai. Biztos győze
lem. GóUüvő: Deák I. (2), Selmeczi (2) 
és Pasek, 1.11. Bemkő. Hainzát, a GyTE 
kapusát felesclésért kiálilítolták.

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
KAC—Dunnföldvári MOVE 0:0. Kis

kunhalas. Vezette: Boros (Bpest). Az al
osztály rangadója igen szép játékot és 
Igazságos eerdményt hozott. Jó: Varga,
Király és Györy, ill. a védelem.

KLE—Kelcbial LE 4:3 (3:2). Kecel. 
Vezette: íloffmann.

S. MOVE Turul—KI sknnnmjsav MOVE
5:1 (2:1). Soltvadkert. Vezette: Bodog- 
lári. Igazságos eredmény. Góllövő: Nagy, 
Téglás, Dobsai, Malomházi. Bíró, ill. 
Juhász. A mezőny legjobbja Malomházi 
volt,

s z e g e d i  a l o s z t á l y
II. osztály

Móraváros—KEAC II. *:1 (0:0). Sze:
ged. Vezette: Faragó. A KEAC Kirinyi
góljával vezetett, Lehotay III. egyenlí
tett, majd Sánta 11-esből szerezte a döntő 
gólt.

Sz. MAV-SzTE IT. 4:1 (1:1). Szentes. 
Vezette: Pataki. Góllövő: Koós, Szabó, 
Mihály, Fazekas, ill. Parecsula. Kitűnt: 
Mihály, Kiss, Fazeka*, ül. Zsoldos, Ko
vács II .

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG 
Pécsi alosztály

II. osztály.
NVTE—Boresil OK 3:0 (0:0). Nagy

kanizsa. Vezétte: Németh. Góllövő:
Fuc-hs, Pór és Púm.

Egyéb vidéki eredmények
Kassa: K. Törekvés—KSC 6:3 (2:2).

Barátságos. Vezette: Csop. Meglepetés
az NBB-csapat súlyos veresége. A Tö- 
rekés lelkesen harcolt. Gőllövő: .Milos
(3), Welnstock (3), ill. Simonyi, Vitéz és 
Leblang.

Szeged: Szegedi FC—SzAK 5:3 (3:3). 
Edző mérkőzés. Vezette: Hesser. A Sze
gedben játszott a SzAK-ista Szabó és 
Herczég. Az első félidőben a SzAK egyen
rangú ellenfél, szünet után két szélsője 
révén kerül fölénybe a Szeged. Góllövő: 
Szabó (3), Nagy, Lukács, ül. Lendvai és 
Török, — SzAK XI.—Sylvania vegyes 
3:1 (1:0). — Szöv. d íj: KEAC IIL —
Móra II. 4:3 (1:3). — Ifj. bajnokság 
Zrínyi—FIE 4:0 (2:0).

Beregszász: Halvául VSE—BFTC 6:2
(2:1). BaráisáKOS. Vezette: Zasztulka. A 
beregszászi csapat próba játékosokat szero- 
pelitetctt, GólKivÖ: Izsáki (2), Togonyi (2), 
Terek) (2), ill. Sulyok, Própajálékós 
(It-Csbő-l).

Szombathely: ifi bajnoki mérkőzések: 
Haladás—SzFC 4:1 (1:1). Vezette: Unger. 
SzTK—Hegyi FC 20:1 (7:1). Vezette:
Tolnai.

Ceglédi CVSE—Budapesti VSC 7:1 
(5:1). Vasutasbájnokság. Vezette: Kiss. A 
fővárosi csapat igeil tartalékos volt. Gól
lövő: Vasa (8), Fehérváry (2). Juhász
IV., Bujáki III., ill. Vértesi. — C. 
MOVE—CVSE II. 1:0 (1:0).

Gyula: Sarkadi CASS—GyTE II. 2:1
(0:1). Barátságos. . Góllövő: Deme (2)
ill. Vass.

Szerencs: Bocskai-—SzCCaSE 5:1 (3:1). 
Barátságos. Vezette: Rezdovics. A . ven
dégcsapat iskolajátékkal győzött. Gól
lövő: Berepz (3), Móré, Brosch (öngól), 
illetve Gunda.

Uugvár: C A C -rM T E  7:0 (5:0). Barát
ságos. 300 ftéző. VezcUe: Tóth. Gyenge 
ellenfél. Jó ceaíúrjúték. Góllövő: (íaesár 
és MciRSner (3—2). Ziirlor. Pirigyi és 
Teszár. — UAC 1I.-T K SC  5:1 (0:0). Ba
rátságod. Vczoite: Csórni. GólDvü: .Tím
eáik, Benedek (2—2) és Küldi, ill. Zelma- 
novios. — SK líiigj—IjKMHC 5:0 (19)). 
Barátsáigos. 3()ft néző. Vezette! Gyümölcs. 
Szép játék, biztos győw’ km. Gőllövő: 
Juchvid (2), TCrVz és Tóth l í -  Tankó 
(öngól). — SK líU-sj ifi—ÜKMSO ifi 6:2 
(3:1).

ATLÉTIKA

Tetszik a német terv: 
a magyar 4x1500-as 
váltó készülni fog 
Június 9-re

Az ötletet tulajdonképpen mi ve-, 
tettük fel és a MASz sietett is kö-< 
zölni a németekkel: meghívtuk az
őszre a német válogatott váltót, 
hogy egyesült erővel megjavítsuk 
a 4x1500 méteres világcsúcsot.

Ettől függetlenül most a június 
9-én a berlini stadionban nagy 
nemzetközi atlétikai versenyt ren
dező, „ISTAF“ néven szereplő né
met egyesületi koalíció is szeretne 
egy válogatott váltó-viadalt össze
ütni. A  MASz-hoz érkezett leve- 
(lükben, amelyben Szabó Miklóst 
meghívták 3000 méterre erre a veri 
sehyré, megkérdezik, hogy a MASz 
nem volna-e hajlandó a magyar vá
logatott váltót elküldeni, hogy a vi
lágcsúcsra törő német válogatotti 
nak ellenfele legyen.

Értesülésünk szerint a MASsi 
készséggel teljesíti a németek ké
rését, ha a magyar csapat olyan 
formában lesz, hogy 16 percen be-, 
lüli eredmény1 várható tőle. De tö
rekvése nemcsak ennyi. Úgy akar 
felkészülni, hogy ne a német válo
gatott, hanem a magyar javítsa 
meg Berlinben a finn válogatott 
által tavaly felállított 15:54.8 mp-es 
világcsúcsot.

Ez az igyekezet nem is remény-* 
télén. Láttuk a mezei bajnokság-, 
bán, hogy nemcsak hosszútávfu
tóink, hanem középtávfutóink is 
szorgalmasan kihasználták a mezei 
edzéslehetőségeket és megszerezték 
az alapot a pályán elérendő jó  
eredményekhez. A helyzet az, hogy 
Szabó, Iglói és Híres minden való
színűség szerint tagja lesz a válo
gatott váltónak, a negyedik helyért 
pedig nagy versengés folyik majd a 
középtávfutó Báto'nyi, Aradi, Har
sányig Istenes, Vörös és a hosszú- 
'ávfutó Csapiár, Szilágyi, Eper, 
Farkas és Simon között. Könnyen 
lehet, hogy 3:58-as idővel kiesik 
valaki, vagy kiesnek esetleg töb
ben is a válogatottból. Ebben az 
esetben pedig könnyen érheti meg* 
lepetés a német válogatottat.

fi versenyzők ütője: F A I R P I A Y  
Dörner Sportnála magyar ütők leg

jobbja. Kizárólag

üjgawiüm

A S Z T A L I T E N IS Z
A magyar acetali tenfüibajnoTtságra 

benevezett sezhtorversenyzők tartoznak 
péntek délután megjelenni n verseny 
színhelyén, mert az összes szeniorszá- 
mokbon megindulnak a küzdelmeit.

V ÍV Á S
Keszthelyeit a KGAAC IV. osztály or

szágos k&rdversenyl rendeseit. Ered
mény: 1. Viszokay DEAC 6 gy.. 2. Or- 
Mzi KGAAC 5 gy .. 3. Tóth DEAC 5 
gy., 4. Némeli dr. SzVC 1 fy ..-  5. Pintér 
MAFC (Sopron) 4 gy .. 6. Kálmán DEAC 
2 gy., 7. Szőee KTSE 1 gy., 8. Gavier 
DEAC I g y „ 9. Gál KGAAC visszalé
pett.

A II. HONVÉDHADTEST 
szerdán és csütörtökön tartotta meg 
szokásos ezévi vívóversenyét Székesfe- 
bérvárott. Eredmények: Párbajtőrben: 1. 
Honti 6 győzelemmel, 2. Pottyondí 5 
gy., 3. v. Orbán 4 gy ., 4. Kovács S gy.,
5. Szendrődi 2 gy. —  Tőrben: 1. Honti 
5 gy., 2. v. Orbán 4 gy,, 3. Szabó 3 gy.. 
í. Szendrödi 3 gy.. 5, Kovács 3 gy. — 
Kardban: 1, Kerekes 8 gy,/ 2. Rij-
n o w .k 7 -C } '. .  3. Szabó 6 gy., 4. Zambó 
4 gy.s Sk..KáPölgá£i 3 SS.M fl. NyulaalS gy..

KERÉKFAR

A bajnoki futamok
ban ki lehet cserélni 
a törött gépet 
és a törött kereket

így szól az MKSz leg
újabb határozata

Az Intézőbizottság legutóbbi ülésén 
behatóan foglalkoztak az idei országúti 
bnjnüki futamok sorúit előforduló eset
leges géb-, vagy keréktörések következ
tében beálló helyzet ínccítélésével,

A  nonlzetközl szabály általában azt mondja, hogy a versem/ sarán nem óé
vet, sem tereket cserélni nem leltet.

A Keimcli Suort ‘ez ellen., a döntés 
ellen kösel l:ét évtizede harcol. K ifej
tettük hasábjainkon, hogy a kerékpár
verseny nem a Hétiek eersenue. hanem 
a r. ember kifed elme. Nem lehet leliát Kán
toráé következtében ..hldCürp'* tenni 
olyan versenyzőt. — akinek egyébként 
esélyei lennének a K.vőzeleniro.

Ez a stíoftazerütlen felfogás nem szol
gálja a valós eredményt. Kúlönüsképvcn 
áll ez az. amatőr országúti versenyekre. 
A  hivatásos versenyeknél más körül
mények raeerhocsátllatóvá telizik az uCÍ 
sziKorú szabályait. A profiversenyeket 
a legtöbb esetben gyári istállók rendezik. 
Rengeteg anyagi áldozatot hoznak, ma
gas pénzdíjakat írnak ki, — mindezt 
azért, hogy gépeiket a verseny eredmé
nyei alapján nagydobra verjék.

Amatőr versenyzőkkel kancsulatosan vi
szont minden hírverés tilos. itt min
den anyagi érdek kiküszöbölésével kizá
rólag a, sport lén előtérbe, a tiszta és 
valós eredmény kivívására,

A Magyar Kerékpáros Szövetség igen 
helyesen most érvényesítette ezt a felfo
gást és kimondta, hogy a bajnoki futa
mokban gén-, vagy keréktörés esetén 
géb-. Illetve kerékcserének van helye.

Ezzel a korszakot nyitó elhatározással 
az MKSz meeközelítőloe. biztosítani tud
ta a bujnokfiáirok valós tebonvolítákát. ,

Ö K Ö LV ÍV Á S

Ökölvívó történetek
Az FTC egyik ökölvívójának, az idei 

CsB kedvencének, maghalt az. édesanyja. 
A  fiú most szabadult fel, de bizony neiu 
volt pénze temetésre. A. többi feroncvá- 
risi ökölvívó vigasztalta a teljesen ár
ván maradt fiút. De nemcsak ebben me
rült. ki e segítésük. Gyűjtést Indítottak. 
Az elmúlt vasárnap még a BSzKKT- 
torOacsáruokba is elhozták az ívet. A 
bajnokság minden résztvevője adott a 
fiatal bfl.lta.rs édesanyjának a temetésé
re. Ki 10 fillért, ki egy pengői... i

Ezek az ökölvívók, a „durva" sport 
űzői...

*
Nehéz eset előtt állott a MfiSz sza* • 

bizottsága szerdán este. Kiderült, hogy 
a bajnokságot nem I’ odány nyerte, ha
nem Varga. Vissza kellett volna kéruiöí 
a tisztelet-ltját -Pociánytcd. Igen ám. 4a 
a tiszteletűi] három méter szövet volt, 
azt pedig Podánv már kiszabatta.

— Jó lesz az a ruha Vargának is — 
javasolta valaki —. meg kell csináltatni! 
Elvégre egy súlycsoportban vannak.

A szakbizottság azonban. Kiélsz dr. 
javaslatára, salamoni döntést hozott: 
Varga újabb három méter szövetet kap, 
Podány nedig megtartja a már kiszaba- 
tott szövetét.

Az egészben az az érdekes, hogy az uj 
szövetet Varga egyesülete fizeti (tiszr. 
teletdli-megváttást írért , ugyanis a baj
nokságra: ezt most kérte tőle a MCSzJ.

így  maradt meg Podány .káposztája". 
Egy kis vigasz a szomorú ra;telosztás
ban.



tsss Pontéit, 1940 május 8.

M egverhetik tornászaink 
a németeket ?

A válogatott keret tagjai és a vezetők szerint: 
van remény rá !

Vasárnap nagy eseménye lesz toina- 
aspoi-tanknak: a világbajnok német tor-
nassválogatott ellen áll ki a magyar 
válogatott. A mérkőzésre tornászaink 
hosszú hetek óta szor galmasan készül
ünk.' Mintegy tíz nappal ezelőtt válogató- 
versenyt is tartottak. Azon a meglehe
tősen szigorú pontozás és -néhány hibú
zás ellenére is Ül.7 százalékos teljesít
ményt ért el a legjobb hat. Az esélyek 
tehát biztatóéin. No, nem a győzelemre, 
hanem a tisztességes szereplésre.

Ez tőrnászaink véleménye is. A kedd 
esti edzésen pedig egészen jó l ment a 
gyűrű, meg a lőlengés . . .

— Egyéniben több esélyünk van, mini 
csapatban., — mondotta Péter  Miklós, 
egykori bajnokunk, most a válogatott 
edzés vezetője. — Műszabadgyakorlat- 
bqti Pataki, gyűrűn Gödi megnyerheti 
az egyéni versenyt Korláton nyílt lesz a 
vér serig, lovon és nyújtón  . a németek 
jobbak. Az egyéni összetett versenyben  
Patakinak, esetleg Sánthának lesz szava, 
ha — jól sikerülnek a gyakorlataik. 
Végeredményben azt hiszem, két-három 
ponttal fognak győzni a németek. Ez Í3 
szép eredmény lesz fiataljaink számára.

G y ő z h e t ü n k  i s i
Kerezsi Endre főiskolai tanársegéd, 

0.2 országos művezető még a győzelmet 
#en 1 tartja teljesen elérhetetlennek:

— Ha a mieink közül mindenki hibát- 
Vm-ul tornásznia, ami előfoníuihat, 
meg is verhetnénk a németeket. Ennek 
az esetnek a valószínűsége persze nem 
Bők, de — lehetséges.

A tornászok mindenesetre bírnak ma
gukban. Azt is megígérik, hogy sokkal 
jobban fognak . szerepelni, mint a leg
utóbbi próbaversenyen.

Gaál István, a ,,Csoki4’ így vélekedik:
— Vasárnap már a lóval sem lese baj. 

Igyekszem  majd befejezni a gyakorla
tomat,

"(— ■'Mi 1 esz a gyűrűnV)
r— Hót ha jól megy, meg is nyerhetem.
.Kálijuk a két esélyest, Patakit és 

Sán.thát. Mit várnak ̂
— A miiszabadot tán csak megnyerem

' -— véli Pataki — de az Összetettben 
győzni már nehezebb lenne. Esetleg . . .

Sántha sem nagyon hisz az ös&setctt 
verseny megnyerésében:

— Nagyon tudnak a németek. Csupa 
Öreg róka jön Budapestre. Mindegyik 
akár álmából /elzavarva is végigcsinálja 
a gyakorlatát, olyan biztosak a mozdu
lataik. Ezek ellen nekünk pillanatnyilag 
ninos túlságosan sok esélyünk. Nyújtón 
talán sikerül helyezést elérnem, esetleg 
a korlát is jót sikerül, mást azonban 
nemigen várok. Ha ennek ellenére is 
„jő n >e, annyi baj l e g y e n ...

Várkai a próbaversenyen .„helyezetle- 
nül”  végzett. Ok: leeseett a lóról. Most 
nagyon köpi a markát, hogy ilyesmi 
nem fog előfordulni vele a válogatott 
viadalon.

— Nyújtó kivételével minden szeren 
bent szeretnék lenni a legjobb magyar 
hat között, — mondja. — Eme minden 
reményem meg is van. Úgy érzem, hogy 
megy minden gyakorlat.

B örtsöfc twfsüíya é s  
a  n eh éx  szo lg á la t

Böriódk nincs kibékülve a pocakjával.
— Nagyon nehezen megy le a zsír a. 

hasamról — nevet —, Pelle Pista min
dig ezzel hú?. Pedig most már rendsze
res edzést folytathatok. Hja, a másfél
éves szolgálat eredménye . . .

— Bizony, a nehéz szolgálat, — jegyzi 
meg némi gúnnyal Gaál.

szerencsére Gaált tornázni hívja Péter 
Miklós és így Borisok zavartalanul el
mondhatja véleményét önmagáról.

— Azt hiszem, minden szeren javul
tam a válogatóverseny óta. Remélem, 
hogy bekeHilök a legjobb hat magyar 
tornász hősé. Nem lesz könnyű!

Keressi végeredményben 93—94 száza
lék körüli eredményt vár a magyar 
együttestől.

—- Ha azzal győzni lehet, gyesünk*

A teljerttmínyhez nen: ragaszkodunk,
megelégszünk az utóbb; fal is.

K1BKÓ/AS

Szombaton este:
ünnepi nyitás

— A rendezőség -közleménye —
•ünnepélyes keretek közt kezdőd

nek meg május 4-én, szombaton este 
fél 9-kor a Városi Színházban a 
nemzetközi professzionista birkózó- 
mérkőzések. A  nagyszabású verseny 
résztvevői a Gladiátor-induló hang
jai mellett vonulnak ki a színpadra 
és mutatkoznak be a közönségnek. 
Nagyszerű mezőny és pompás küz
delmek lesznek a görög-római cs a 
szabadbirkózás változataiban. A ver
seny zsűrije igen célszerű- határozat
tal biztosította a küzdelmek abszolút 
komolyságát azzal, hogy minden 
egyes mérkőzés győztese külön tisz- 
teletdíjat kap. A különböző súlycso
portok versenyzői öt vereség után 
kiesnek a küzdelemből, naponta öt 
pár mérkőzik, a helyszínen eszkö
zölt párosításban.

A  külföldet képviselő hírességek 
már útban vannak, köztük Nino 
Equatori, a világhírű olasz sampion, 
aki szintén Váryt szeretné legyőzni. 
E  szerint Várynak a Szenegál nége
ren kívül újabb erős ellenfele akadt. 
Jozef Vavra, a cseh-morva protek
torátus bajnoka és Vilo Búr, a fel
vidéki óriás mérkőzései külön szen
zációja lesz az esti versenyeknek. A 
magyar közül Németh Sándor, aki 
most kapta meg az európabajnoki 
címet Párisban, biztos indulója a 
versenynek, továbbá Hirsch Lajos, 
Párig bajnoka, aki legutóbb döntet
lenül mérkőzött az angol Bob Ore
gonra!. Lukács. az erdélyi óriás 
nagy meglepetéseket okozhat. Külön 
érdekessége lesz a versenynek a két 
kitűnő fiatal, amatőr bemutatkozása. 
Az egyik Wolter Ottó, Magyar- 
ország 1938. évi ifjúsági bajnoka, a 
másik Bükky Béla. volt német biro
dalmit bajnok. A  mérkőzések a .kö
vetkező napokon is este fél 9 óra
kor kezdődnek a Városi Színházban.

FŐISKOLA
ARADIA FŐISKOLAI MEZEI BAJSOK

Csütörtökön délelőtt a rákos! réten 
rendezte a MEFSOK Magyarország ez
ért főiskolai mezei bajnokságát. A baj
noki címet, a várakozásnak megfelelően, 
a műegyetemiek kiváló Uosszútávfutója, 
Aradi fölényesen nyerte. A csapat,
bajnokságot is . a MAFC nyerte — fö-

nészletes eredmény: 1. Aradi MAFC
13:05.4. tatár mintegy 4300 méter volt). 
. Pataki MAFC 13:41.4. 3. kovász MAFC

13:43. i. Bálint MAFC 14:09.2, 5. Fe
hér MAFC 14:09.4, 6. Jobbágy MAFC 
14:3Ö.G, 7. Bábura BEAC, 8. Szigeti
BEAC, 9. Bartha DEAC; 10. Balázs
DEAC. 11. Újlaki BEAC, 12. Andrasits 
MAFC, 18. Rajcsányi BEAC, 14. Ker
tész DEAC. 15. Trieka MAFC. 16. Gás
pár MAFC. 17. Thuróezy DEAC. 13. 
v. Kiss DEAC. 12. Sümegi BEAC, 20 
Kardos DEAC, 21. Hetényi BEAC, 22. 
Szftbő DEAC. 23. I  Írod BEAC.

Csanatbajn»kssyba«: 1. MAFC (Arán;. 
Pataki. Ixivász. Bálint Fehér) 15 pont, 
2. BEAC 53, 3. DEAC 68.

T E N IS Z
Ázik a Budapest- 
teniszbajnokság

Flórián A iice , P u n csét- M ltks ás 
P a ílada  is B u d a p e ste n  van

Hétfő óta folyik «  BLKE tentezverso- 
nyo s eddig mindössze 16 meccset indiai; 
lejátszani. Hétfő óta szakadatlanul esik 
az eső. Szerdán délután apadtak csak el 
egykét órára az ég csatornái s ez alatt

Ú SZÁ S

Olaszországi aprósások
a M A C  útjáról

Nápoly, ápr„ 28.
Rögtön az elindulás után-kellemet

len meglepetés ért bennünket: az 
egész utat harmadik osztályon kel
lett megtennünk. A  vonat zsúfolásig 
tele volt és nem mertünk felállni a 
helyünkről, mert mindjárt akadt 
pályázó a gazdátlan ülőhelyre. Leg
jobban a két úszó, Elemért és Fá
bián járt. Nekik már egyáltalán nem 
jutott hely és ezért ráfizetéssel át
mentek az első osztályra. (A  máso- 
dikon ugyanis szintén nem volt 
hely.)

Triesztben nagy közönség várt 
bennünket. Portyavezetőnk, Császár 
ugyanis ide fog jönni edzőnek és az 
olaszok kijöttek a vonathoz egy kis 
ismerkedésre. Hölgyközönség is 
akadt és Hídvégi izgalmában így 
mutatkozott be az egyik csinos 
olasz lánynak:

— Művégi László hidugró vagyok! 
(Mondhatott, volna bármit, az olasz 
kolléganő mindenre csak mosoly
gott.)

Nápolyban először valami gyanús 
szállodába vittek bennünket. Császár 
csakhamar érintkezésbe lépett az 
olasz vezetőkkel és pár óra múlva 
átkerültünk a legjobb szállodába. 
Csak tojást ne kellene annyit en
nünk! Szerda, csütörtök, péntek 
hústalan nap és ekkor kénytelenek 
voltunk végigkóstolni mindenfajta 
tojásételt. Megfogadtuk, hogy otthon 
egy hónapig nem kerül az aszta
lunkra tojás!

*
Már az edzésen is nagy közönség 

volt. Nagyon népszerű itt a vízi
labda! Utoljára 1933-ban volt Ná
polyban magyar csapat és akkor 
12:l-re győzött. Az olaszok hét évig 
vártak a visszavágóra, de most si
került nekik. Bizony, gyengén ment 
nekünk, A  közönség csak Tolnait és 
Fábiánt fütyülte ki. A  fiúk először 
nem értették a dolgot, de aztán az 
olaszok megmagyarázták, hogy a 
fütyülés itt tetszényilvánít'ást jelent:.

Hidvéyi Lacinak viszont nagyon 
nagy sikere volt műugrásban és to-

at idő,alatt sikerült <«t a néhány mér
kőzést ’ lejátszani. Rendes körülmények 
között csütörtökön már néhány elődöntő
re is sor kerülhetett volna. Ehelyett csü
törtökön csak, az cső este ki magát ked
vére. Egész nap egy percig som szüneteit. 
A  pályák teljesen Máztak. A  eülyesztctt 
pályákon pádig magasan állott a víz.

Csütörtökön már a külföldi versenyzők 
is megérkeztek. Délelőtt még csak Mitica 
és Flórián, jelentkezett, de Flórián mond
ta. hogy a csütörtökestí vonat hozza Pnn- 
csecet és Páliadéi is. Ha igaz, ma már 
játszanak, is.

ronyugrásban. Ebben nagyon gyen
gén állnak az olaszok és a közönség 
hálás tapssal jutalmazta a, szebbnél 
szebb ugrásokat. Hídvégi először na
gyon örült az ünneplésnek, de aztán 
kezdett elfáradni és szerette volna 
már abbahagyni. A  közönség azon
ban csak nagysokára volt hajlandó 
ebbe beleegyezni. Hídvégi, mikor az 
utolsó ugrás után kijött a vízből, 
fáradtan legyintett:

i f
f i Edwards loirnamentBabosát V, S. „

a világ legrugalmasabb versenyhúrjai
m E t H U A M  m ___ Ml  HM# !*» Krisztina-kórút 7 3 .
i ^ l P r ü v S a  w P I f K  I  T ilE F O M s 1 S .6 6 .s a .

DALLOS DK. AZ IDÁK >T.M AKAR 
VÁLOGATOTT LÉNÁI

A, Budapest bajnoki teniszverseny sor
solására majdnem minden éljátékosunk 
panaszkodik. Akármelyikkel beszélge
tünk, eddig még mindnyájan azt mond
ták. hogy ilyen . rossz .sorsolásuk még 
nem volt hazai teniszversenyen.

Dallos dr. a szövetségi kapitányt 
okolja- a rossz sorsolásért. Azt hiszi 
ugyanis, hogy Grosschmid dr. kívánsá
gára kerül már a , második fordulóban 
össze Csikóssal.

— Mondtam pedig »  kapitány úrnak

K i v á l ó  i i  1 9 4  0.  é v i

JSS5.
S Z IG E T I-E X T R A

V S R S S N Y 0 T Ő
ul faS ssgeS éie i, uj ragasztás

S c h m i d i - S z i g e t i - S z é l
teuisz-saaküzletében, V .f Személy* 
n ö k .« , 1 8 . T e l . :  1 1 .4 4 -3 3 .

— zsörtölődött a kitűnő DC-játékos —. 
hogy ebben az évben ne számítson rám. 
A hivatali elfoglaltságom ugyan), na
gyobb, mint az előző években. Nem tu
dok annyit edzeni, mint korábban. Ter
mészetesen íg y  nem Is játszom szívesen 
Miska ellen.

Ha keveset is edzett DaJlos dr.. most 
kitűnő formában van. Ugyanez a hely
zet Csikóssal is. A kapitány helyesén 
cselekedett, —  ha egyáltalán az ő  ki- 
vánságára került öasze a két játékos, — 
mért egyikükre feltétlenül szükség lesz 
az olaszok ellen.

— ünnepelnek... persze, még nem 
látták a német Weisst.

(Weiss a világ egyik legjobb mü- 
ugrója.) A. szerénykedés azonban 
túlzott, mert Hídvégi egyik-másik 
ugrását Weiss sem csinálná külön
bül!

M . I. d r .

KÉZILABDA .
VASÁRNAPI K m iA B D A M C S O R

T. osztályú férfibajnokság: VÁC—UTE, 
Hajdu-utca, fél 2. — MTE—MAFC,
Hajdú-utca, fél 12. — BTC—BSzKIlT,
Fehér-út, negyed 3.

II. osztályú íőrfibajnoUásg; MPSC—■ 
Wacker, Újpest, Horthy Miklos-út, fél 9. 
— WMTK—BTK, Csepel, ÍVMTK-pálya, 
háromnegyed 5.

III. osztályú férfibajnokság: BTK  XX, 
—M. Posztó, Fózsonyi-út, 9 óra.

Szövetségi d íj: VÁC—UTE. H ajdu-
utca, S óra. — MTE—MAFC, H ajdu- 
utca, 9 óra. — BTC—BSzKRT, Fehér-üt, 
fél 4.

I. oszlátyú női bajnokság: Goldberger 
SE—Kistex, Budafoki-út, 9 óra.- — ' M. 
Posztó—MPSC, Csepel, Vámmentes-pálya, 
3 óra.

n .  osztályú női bajnokság: Koszorú
XI.—Koszorú Brust, KISOK-pálya, fél 
12. — Standard SC—Koszorú X III .,
KISOK-pál.va. fél 11. — M. Posztó I I .— 
MPSC II.. Csepel. Vámmentes-pálya, 2 
óra. — WMTK—Goldberger SE II.,/C se 
pel, WatTK-pálya, háromnegyed 4.

GŐLOZaXNKL GYtSZÖTT A KÍSÉRLETI 
CSAPAT

Kísérleti csapat—WMTK 23:3 <13:3,
8:3). Csepel. WMTIÍ-páiya. Vezette: 
Bobrovszky. Gyenge kezdés után fokoza
tosan belelendült a kísérleti csapat. He
lyenként Igen jó  játék. A tartalékos 
WMTK derekasan küzdött. Góldobó: F o 
dor (6), Cziráki (4), Dobos (4), Nagy
fa). Cséfay (3). Velkey (3), illetve Tlchy 
II., Koppány és Palotai.

SZÉF JÁTÉK A KOI VÁLOGATOTTON 
Budapest—Csepel 3:3 (1:1).. Csepel.

WIvíTK-pálya. Vehette: Doblsr. Egyenlő 
erők, a szerencsésebb csapat győzött. 
Góldobó: Horváth, Kövér, Kiss E., ill. 
Kiss M. (2). Kitűnt: Kegdánszky. Zu- 
bek, Horváth, ill. B. Kiss, Zsámboki, 
Öváry.

MOZI
U R A ^ m ,  C IT Y  :

L á z a d ó  s g © r @ i e i »
A vidéki úrilány Berlinbe kerül, 

festömüvésanő akar lenni s belesze
ret a tanárjába, aki 45 éves,' nos és 
egy kicsit belefáradt a nyugodt élet
be. Ez a szerelem tragikusan Is vég
ződhetne, ha, — Igazi szerelem lenne. 
De nem az. A  leány érzése inkább 
a tanár iránti, rajongás, vagy a sa- 
pát ifjúságának szédítő hatása. A 
tanár pedig tétova készei próbálja 
visszatartani a tűnő időt...

A  vidéki birtokon, sárguló gabona
tenger közepette, a -nyirfaerdö szé
lén‘'egy fiatalember várja hűségesen 
a jő házból való úrilányt.

Berlinben, Murger bohémjeihez 
hasonló társaságban, vidám és ko
moly jeleneteken át halad a cselek
mény addig, amíg a leány nyiltan 
feltárja a festő felesége előtt a hely
zetet. Az asszony 15 évi házasság 
után nem hajlandó lemondani a fér
jéről. A férfi nem tud. dönteni. El
utazik. Egyedül. De a leány utána
megy. S akkor, a festő mellett rá
jön, hogy mégis — azt a vidéki 
fiatalembert szereti. Amint ezt a 
néző már kezdettől fogva sejtette... 

«
A  film könyve kitűnő. Juliáné Kay 

írta. Sohasem hallottuk a nevét, de 
most megjegyeztük magunknak. Te
hetséges, ötletes filmírőnö.

Baky József volt a rendező. A fia
tal magyar rendezőnek eddig ez a 
legsikerültebb munkája. Mind mű
vészi, mind technikai szempontból. 
Semmi merevség, semmi vaskosság. 
A játék könnyedén, simán, lendüle
tesen folyik.

A női főszereplő: Xlse Werner.
Egyike a legszebb filmszinésznök- 
nek. Karcsú, divatos, „áramvonalas" 
szépség, fis tehetséges. Talán még 
nem teljesen kiforrott, de ez termé
szetes is, hiszen egészen fiatal. Nagy- 
jövő vár rá és sok nagy filmszerep.

A festő-tanárt Johannes Riemann 
alakítja. Jól érzékelteti az ifjúság 
után vágyakozó, de a megszokott 
boldogságot is féltő, középkorú férfi 
ingadozását.

Két nagyon tehetséges és rokon
szenves új színész 'szerepel még a 
filmben: Volker von Collande, és
WaltSr Ladengast. Tehetséges a fes
tő feleségét megszemélyesítő Elisa- 
betli Lcnnarts is.

FÜTifiLL
cipő, dressz megy vólasstéhbam. 
Sajót késsítmémyd meccslabda
Kégrler István  sportáru
mmmSmmmmmmmmamm szakuzlete
Bp«st, VTII*, Józsefért T3, vt. Ttl.s 
143—251. Kérj© tavaszi árjegyzékemet.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, május 3.

Budapest I. (549.3 m): 6.45 Ébresztő. 
Torna. Hírek. Hanigriemeaek. — 10: Hí
rek. — 10.20: A  nő és. <i nó’orrvop. Női;- 
b-auer György dr clőaclása., — 10.45: Sáms 
dicsérete. Irtai Smrrcosányi Mária. — 
12.10: A  rádió szalonzenekara. — Közben 
Hírek. .•— 15.30: Üzenetek a Ncyazetközi 
Vásárból. — 14: M-eMes Béla zenekar. Ve
zényeli: Vinczé Ofctó._ — 14.30: Hírek. — 
15,30: üzonctek a Nemzetközi Vásárból. 
— 16.15 A  madarak szerepe a természet 
háztartásában. Irta: Bánki Sándor. — 
16.45: Hírok. — 17: Hírek szlovák és. m - 
s>zm nyelven. — 37.15: Szabó Kálmán
-jazz-hármasa. Közvetítés a Nemzetközi 
Vásár studiójából. —* 18: Sporterodmé-
nyék. — 18.10: Balázs Kálmán cigány- 
zenekara muzsikál, közbon Vauász László 
1 drogba íózik, — 19.15. Hírek. — 19.25:
ükrner Ferenc ei terasza inai. — 39.40;

Villon. Bevezetőt mond Eckhnrdt 
Sándor dr. Szabó -Lőrinc fordításait el
mondja Tímár Jóxsef. — 29J2Ö: Haydn: 
Évszakok,..'oratórium négy r<Hzbetn. Elő
adja a Zeneművészoti Főiskola ének- és 
zenekara Ad ám Jenő vezénylésével. A 
magánszólomokat éneklik: Hanna: Szalay 
Eszter. Lukács: .Táray József. Simon: 
Fodor János. — KÖzDen 21.40: Hírek. — 
33: Hírek német, olasz, nngol és francia 
nyelven. — 25.50: J azz-dalok és táncsziá- 
mok haüí?lomcijről. — 00.05: Hírek.

Budapest II. (83-1.5 _rr,): 13: Melles Béla 
zenekar. Vezényel: Vincze OtíÓ. — 38.45: 
-Gybrsírótanfolyarn. — 19.45: Uhmer Fe
renc citeraszámal. — 20: Hírek magyar, 
szlovák és ruszin nyolven. —. 20:25: A 
gyulladás és scbgyógyuláe ezerszeres na
gyítás aLatt. Zalka (Mön dr előadása. -■ 
20.45: Lovászi Ferenc cigányzenekara mu
zsika!.

Kassa (259.1 m): 13.03: Nom-zefI tragé
dia a Muhi pusztán. Balatoni Nándor 
előadása. — .11.25: Hanglemezek. — 11.40: 
Ifirok ’-na^yar szlovák nyelven. — 
15.30: HangJomezok.

Mai jelentősebb külföldi mfísorréazek:
7.35 ó: Bukarest; Opera.
7.45 ó: Szófia: Szmetana: Az eladott

mén yaaszouy.
8 ő: Becs: Klasszikus zcne-e?t.
8 ó.: D. Sender: Reznicsek háhgversieiny.
9 ó.: Róma: Szimfóníkus est.
9.35 ó: Breslau: Beethoven hgv.
9.15 ó: Brüsszel I.: Csajkovszkij-est.

G Y E P L A B D A
Elmaradt a válogatott keret edzése, 

mert a kirendelt játékosoknak a fele 
nem jelent meg. Megdöbbentő közönyöij- 
ság»et mutatnak a válogatott keret egyes 
játékosai as előkészületek iránt. Ha a 
szövetségi kapitány nem nyúl erélyes 
rendszabályokhoz, akkor el lehetünk ké
szülve nagy vereségre is az Európa leg
jobbjainak számító .németekkel szemben. 
Kíváncsian várjuk Kévay gróf szöyct- 

" ' 'J'' 'scit a meg nem
ben.

zágrábi portyája jjünköfid 
utánra halasztódott ol.

HETI MŰSOR:
Szombat: PTC II.— BBTE II. Pbrí-

nyák-u. Vjo. Vezeti: Busicza.
Vasárnap: Pb ÍISI'3-r-AHC. Erzsébet

királyné-út, 8.30. Vezeti Buzinkay dr. — 
Ph. HSE II.—AHC II.. Erzsébet ki- 
rál>mé-út, 10.20. — MHC—SzíIC, Mar
gitsziget, 11. Vezeti: Ive Marjo. — FTC 
—BBTE, P’orinyák-u., S. Vezeti: Moser
— í ÎAC I.—MAC II. (barátságos mérkő
zés). Margitsziget, 9.30.

XXi V caIIu£>I<AI1 V sAi JUö. xxtivö}
ségi kapitány • inté.zkédáscil 
jelent játékosokkal szeműi 

A BBTE zágrábi port,

ASZTALI TENISZ
Elmarad a magyar— román mérkőzés, 

mert a románok, habár minden iratuk 
rendben van az utazáshoz, a román hús
véti ünnepek miatt nem tudnak azokhoz 
hozzájutni, mivel a hivatalos helyiségek 
zárva vannak.

A  M O Z IK  M Ű S O R A :
RÖVIDÍTÉSEK: Sa -  szombat, V =  sAsáj-- 

nap, n — */*, í  — íj, ü — % 
Bemutató mozih

ÁTRIUM Margit-körüt Bő. 'I': IÍS-034.
fti, fá, flO. Sí. V.: i'4-kor is. Halhatatlan 
kerin-ső. (Höríiigér.)
CASÍNO. Eskü-iit 1. T .: ES3-10?. Í6, fS, flO. 
Sa. V.: Íi-kor is. Tamás úri'i kalandjai.

, (Tommy Kelly.) .
CITY Vilm os; esássár-út '36. T : 111-140. 
h6, h8, Ü10. Sí. V .: h4-kor is. l.áiádó sze
relten. (Il.se Werner, Hieruanr.i 
GÖKSU.. Váci-ntea 9. Telefon: 1&1-818.
f«, 18, no. 'Sa. v . :  fi-kór is. Miekey
Kocuey: Andy Hcardyl elkapja a szere
lem. 2-ik bétl
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. fi. 8. 
10. Sa. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dnnoe. Gran-t.) 8-ik bétl 
FÓRUM Kossuth.' Lajos-u. 18. T ; 188-342. 
n6, f8, hlö. öz. V .: n4-kor i«. Hulló 
csillagok. (Jouvet, Francén.)
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Lrzsébet-krt 13. 
T.: 222-459. 10—3-í-igr folyt. Magyar-Fox- 
íletre-ü fa  és rajzos híradó. Horthy István 
esküvője. Megy ári emlék eafl.0. Autóval x 
Kárpátalján,
OMNIA. Kölcsey-utca 2. T. 130-125. 6. nS. 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Hurrái Apa lel
tem. (RiilimaunA
RADIÜS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, 1)8, hlO. Sz. V .; f4-kőr is. Örökké- 
(Merte Oberon.) 2-ik bét! 5-én d. e. 11: 
I^knrrr bácsi és inasa.
ROYAL APOL.LO Krasábet-körűt 45. T : 
222002. nö. rs. hlO. Sz. V .: 4. G, 8, 10- 
Oz. a csodák csodája. (Judy Garland.) 
7-ifc bél!
SCALA. Teréz-kvt 60. T .i 114-411. u6. 18, 
híO. Sz.. V.: 8-kor is. Fekete éjszakák. 
(Charles Laaghtön.)
URANIA. Rákóczi-úf, 21. T.s 145-ít4(l. 5, 1)8, 
flO. fez., V.: hü-kor is. Lázadó azcrelem . 
(I!ue IVerncr, Ri&m>mn.)

UtáujátsKÓ mozik
DROADWAY, Károiy-krt 3. T .: 144-212. 
f4, f6, f 8. fid. Sz. V.: fí-kor is. Jesso 
James, .a nép bálványa. V. d. « . Ili Ko
sai ie.
CAPITOL. Baross-tér 8i  . T.s 184-3S7- 
S. n6, fS, hlO. V. H-kor é3 1-kor la. 
Halálos tavasz. 9-ik hát!
CORVIN. ÜlUíi-út 40. T.s 1S9-S88. f4. f6, 
f8, flO. V.: f2-kor is. Pénz beszél; V. d. c. 
11: Májusi ma linó.
KLIT. Szent István-körút, 18. T.: 114-302- 
4. S, 8, 10; V.: 2-kor is. Várlak. 2-ik hét! 
HOLLYWOOD, Bcthlon-tér 8. T.s 142.4SS. 
i‘4,, fS, T 8, flO. V .: f2-kor is. Pénz beszél. 
V. d. e. H l: A  Heardy-gyerek esete a, 
szei-elcmmel.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027. 
22, 2. 4, G. 8, 10. Fűszer és csemege. 
LLOYD Hoilán-u. 7/a. T.s 111994. 4, 8, 8, 
19. V,: 2-ker is. A  kis csűri.
PALACF, Erzsébet-körút 8. T : 221-222. 11. 
2, 4, 8, 8. 10. Első csók. 2-ik bél! 
SAVÓT, Üllöi-út 4. T .; 146040. Í4. t’6. fS, 
£10. V.: f2-kor is. Texas I. vész. V. d. «. 
n i :  Texas 3. rész.
SIMPLON. Horthy Miklős-dtú?. T.: 268-999. 
£4, £6, £8, £10. V.s £2-kor is. Makrancos úr. 
V. d. e. ,11: Hácasság kizárva.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T. 140-840 11. Z 
4, 6, S, 19. Egyetlen éjszaka. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKCTTAS Gömbös-u. 11. T.s 855574. n4, 
nfi, n8, n30. ,V .: nS-kor. is . , A  potyautas.
1 . d. e. 11: Matiné.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. Ts 884-S68.
4. b. 8, 10. V .; 2, 3, 4, S, «, 7, 8, 9. 10.
Semmelweis.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500. 
fő. h7, 9. V. I. ni, fti. b8, 10- A  4 lojl. 
y. d. e. n i ;  Kéímlázatlás.
1LDOKADO. Nóprzínbáz,-u. í>1. T.: 133-171.
5. »S; £10. V.: 2-fSl: Hotel Kikelet.
IIOMEROS. Hennina-út 7. T i: 296178. 
hő. 7, nlö. V .: £2-löl. A gá!yarab. 
IPOi.Y. CVáky-utc-o 65. T.: 192-026. £4, ffi. 
18, flO. V. :fá-kor is. Csapda. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T-:
1344544. 3. nü, £8. MO. V.: 1, n4. £8. hS. 10. 
A  4 toll. V. d. c . £10, f!2: Taxigavallér. 
OLYMPA Erzsébet-krt 26. r.: 421588. 11.
2. 4, 6, 8, 10. Az. idegen asszony. 1 
OTTHON. Beniczky n. 8. T.: 'l4fí-44l. ni. 
uS, 158, nlO. V .: tt2-kor ie. Semmelweis, 
V. d. e. 10, f 12: Azuresprean.
PATB1A Népszínbáz-u. 10 T.s H367S- 
4. 6, 8, .19. ő .í 2-kor jg. Texas I. vész. 
V. d. c. f i i :  Vagyak.
PHÖNIX. Kákoezi-ú£ 68. T.s 144-454 31, 1.
3. 5, n8, £10. Semmelweis.
R í ALT O Ráköczi-öt 70. T.s 189-497. U, 
1, S, 5. n8, nlO. fez. v .: 10, 12, 2. -U
6.  -8. 10. A  tenger ördögei. A  X X . század 
sportja.

NEMZETI s p o r t
. Megjelenik szerda ée szontbat kivéiej 
vet minden nap. Szerkesztéséi? és kjBtj 
hivatal Bp. vin;.,, Rökk Szilarri-ntea, 
7  Telefon 138—sog és TSS—917. Le^  
2im: Baőap€st 7:2, Postaiio-V 42, 

ros26rke«2iő: Dr. Vadas Gyufa. -  I» 
lelós ssuírkfgatő: Hopp* László.
C« kiadó: Kultaár István.
ElófueU-ai d íj: Belföldra egy hóra 

2*20» negyedévre 6--~* külföldre 8. 
Amerikába 19__>-
Nyomatott a Stúdium Tti. Vürferjtor 

pein- FelelOs: G yöry Aladár Iga/gaíé.

1 perces t ö k é l e t e s  b o r o t v á l k o z ó *  U  £  I  A  I  1 T  B  ü l  H  ü t  1 1% arcápoló gyorsborotvakrémmel, utána nem 
ví z ,  s z a p p a n ,  e c s e t  n é l k ü l  a 9  m  Wm M  W  ■  W0  paffon fel, nem éa oz arcbőre P&ÓBM 24 fRIÍI
M3 3 Ü tubus SS fi llé r , OrlSsi tubus % p e n « ő  H agy d o b o s  la*®, értés  d o b o s  3 p o n e é . K spba fé  m in den  szaküsiotbon  és  dr; HOUZER iiiatsxertérban, T«réx4cSrftf S.


