
Megkezdődték a főisko
lás céllövő bajnoki 
küzdelmek

A MEFSOlS rendezésiben Bzombatou 
kezdődött a főiskolai lövészbajnoki ver
seny, amelynek eddigi legjobb eredmé
nyei a következők: egységes kispuska: 
Balogh MLE 284, Vértessi MLE 278, 
Grimm BEAC 276 kör, nemzetközi kis
puska, fekvő testhelyzet: Vértessi MLE 
390, Balogh MLE 388, Fábián MLE 385, 
mindhárom testhelyzetben: Balogh MLE 
565 kör, főiskolai csúcseredmény! Vér- 
után megérkezett Tóth edző és közölte, 

Balogh MLE 277 kör, főiskolai csúcs
eredmény s egyúttal legjobb országos 
eredmény! Börzsönyi BEAC 256, Grimm 
BEAC 254 kör, olimpiai 6 alakos gyors
tüzelő pisztoly: Börzsönyi BEAC 54 talá
lat, Guelmino BEAC 53, gyorslövés: 
vitéz szanday Sréíer Ferenc MLE 92 
találat. A. versenyt vasárnap folytatják.
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M a  m e g y  utoljára vidékre ebben a bajnokságban a Hungária...
(A könnyebb ellenfelekkel soros ellenlábasok nagy reményeket fűznek a Haladáshoz)

Megérkezett a német gyeplabdaválogatott és a kerékpáros csapat

Szombathelyi vélemény:
5 0 0 0  n é z ő , n a g y  
k ü z d e le m , e g y  
p o n t...
Megérkezett a Hun
gária

Szombathelyen nagy érdeklődéssel 
Várják a Hungária elleni mérkőzést. 
A  szurkolók jól tudják, hogy az él
mezőnyben fej-fej mellett haladnak 
a nagycsapatok és egyetlen pont el
vesztése könnyen a bajnoki remények 
el hét-vadasát is jelentheti. A  szom
bathelyi szurkolók három táborra 
Szakadtak: Hungária, Ferencváros 
és Újpest táborra.

A legtöbben az Újpestnek szurkol
jak  Mészáros edző miatt.

— Mégiscsak szombathelyi gye- 
teik az a Mészáros. Ha már tőle el
vettünk egy pontot, illő, hogy á 
Hungáriától is elvegyünk. XJtóvégre 
abbén a bajnokságban ez az utolsó 
Vidéki meccse a Hungáriának. Mi
kor veszítsen pontot, ha most nem!

Legtalálóbban egy szurkoló fejez
te ki á szombathelyi hangulatot: - 
__ - 5000 néző, nagy küzdelem, egy

pont... . . .  ,A Hungária csapata fel nyolc 
után pár perccel érkezett meg. A 
Haladás részéről Palágyi László in
téző, Lyka Rezső edző és a játeao- 
Sok képviseletében Kálazi fogadta a 
Vendégeket.

Takács Bélával beszélgettünk.
*— IzgálTTt as volt az indulásunk, 

elsősorban azért, mert ICis nem jött 
ki az állomásra. Azt hittük, hogy 
Majd Kelenföldéin száll be, de ott 
csők Dudásék csatlakoztak hozzánk. 
Vé'gigkutattük a vonatot, ds Kist se
hol sem találtuk. Győrből táviratot 
küldtem a vezetőségnek, hogy nézze
nek utána, mi van Kissel s ha nem 
jöhet a hátvéd, akkor Kalmárt küld
jék utánunk még akkor is, ha azt 
mondja, hogy fáj a■ lába.

— Itt, Szombathelyen azután mar 
Várt a Hungária távirata s ebben az 
állt, hogy Kis lekéste a vonatot, a 
következő vonattal jön utánunk es 
éjfélkor már Szombathelyen lesz.

A Hungária egyébként az elörejel 
zett csapattal 'ott. . Kisv.czky a tar
taták. * „  „O. N.

Szombaton délután a margitszigeti 
díszpályán került sor az első Duna- 
kupa teniszmérkőzésre.

Az öltözőben Szentpéteri és Ro
mánom készülődik. Az ö mérkőzé
sük az első. Cucelli az olaszok máso
dik játékosa is bent van az öltöző
ben és Szentpéterivel tréfálkozik. 
Természetesen nemzetközi nyelven 

■ mutogatnak.

Rom ánon! -Szen tp éteri 
4:6, 6:4, 7:5, 6:3
Amíg az első • gémeket játsszák, 

gyülekezik a közönség. Fej-fej mel
lett megy a két teniszező egészen 
4:4-ig. Mindegyik a saját adogatá-

i ■ » » » '

AZ ELEKTROMOS n e m  u t a z o t t  
ESZÉKRE

Az Elektromos futballcsapata Eszékre 
készült. Vasárnap a Stav iával Uolleit 
Volna esti mérkőzést játszaniok, hétfőn 
pedig az Elektra—Rapid tett volna a hu 
(lapesti csapat ellenfele. Szombaton dél 
beu 1 órakor az egész, csapat menetrend 
szerű pontossággal megjeleni a. Keleti 
Pályaudvaron, mert akkor még azt hit
ték, hogy elutazhatnak. Valamivel l óra 
tcKsi MLE 560 kör, eél lő vő pisztoly.' 
hogy nem kaplak meg a beutazási enge 
d-élyf, tollát a pünkösdöt itthon töltik 
Plhenéasel.rMM  Szt. MARGITSZIGETI DISZPÁLYA

Május I I ,  12 és 13-án 
szo m b a t , va  lim a i)  es h éttőnMagyarország—Glaszország

D-emz-etot közötti válogatott tenisz- 
mérkőzés a

D U N A K U P Á É R T
Helyárak: 1.59—5 pengőig 

tegyek elővételben az Esti U jsá g - 
* “ ggellenség jegyirodájában (József- 

0rut 5.) és minden nagyobb sport* 
.— kereskedéfihftn kaphatók

Románom csak háromórás idegölő
küzdelemben tudta legyőzni Szent- 
péterit
Az Asbóth—Cucelli mérkőzés 2:2 állásban félbeszakadt!

A m argitszigeti diszpü'y&k 
S C H M ID T  F R A N  Cl-fóle

-nal
vannak fed v e . (Nem salak) 

SSS SPOKTÜZLET. Tel. : 1 1 - 4 4 - 3 3

sát nyeri. Szentpéteri az alapvonal
ról szinte nem is tud hibázni. Egy- 
egy labda húszszor, sőt harmincszor 
is átrepül a hálón. Csak akkor van 
baj, ha Szentpéterinek a hálóhoz 
kell mennie. Ilyenkor mindig Romá
nom nyeri a pontot. Erre hamar rá
jön és igyekszik elkerülni, hogy Ro- 
rnanoni becsalogassa. így sikerül is 
a szetet megnyernie.

A  második szetben mindkét játé
kos óvatosabb. A  harmadik gémet 
például 12 percig játszották. Csúcs-

nek, hogy az a játékos, akinek szíve 
van, aki jól küzd és nem ismeri az 
elveszett labdát, még csodákra is 
képes. Szentpéteri Emilnek nem si
került megvernie Romanonit. Ezt 
azonban nem is vártuk tőle, hiszen a 
kitűnő olasz Európa egyik legjobb 
játékosa s Gramm és Crawford 
skalpja is az övében fityeg.

A mérkőzés kereken három óra 
hosszat tartott. S így előre látható 
volt, hogy az Asbóth—Cucelli mér
kőzést nem tudják befejezni.

Asbóth—cucelli 6 :1 ,1 :6 , 
6:1, 4:6 fé lbeszakadt
Asbóth úgy kezdi a mérkőzést, 

mint egy megszállott. Minden lab
dába beledül és ágyúmódra lődözi 
ellenfele térfelét. Az első szetet 9 
perc (!!)  alatt nyeri.

Ez a könnyű győzelem kissé 
könnyelművé teszí Asbóthot. A má
sodik szetben mindent megüt, persze 
a legtöbb labdája kirepül, vagy pe
dig a mind gyakrabban hálóhoz ro
hanó Cucelli ütőjén hal el. Az olasz
nak már ebben a szetben sikerül a 
visszavágás.

A  harmadik szét a mérkőzés leg
szebb része. Remek hálócsaták, drop- 
shot-ok és elütések váltogatják egy
mást, Cucelli majdnem minden meg
ütött labda után a hálóhoz rohan, 
de egyelőre Asbóthnak nagyszerűen 
sikerül elütnie mellette. Ez a szét 
szintén 6:l-re a magyar fiúé.

Közben fekete fellegek tornyosul

mérkőzést ma délután 2 órakor foly
tatják, azután, 4 órakor kerül a 
Szigeti, Gábori—Del Hello, Cucelli 
páros mérkőzésre a sor.

Közben Vigo, az olasz válogatott 
csapat tartalékja bemutatót játszik 
Katonával. Ez is nagyon érdekes 
mérkőzés lösz. Hiszen a kis Katona 
asbóth! babérokra pályázik. Tény, 
hogy a magyar utánpótlás legtehet
ségesebb tagja.

Kispest megér
kezett Szegedre
Görgényi fő-titkár és Puskás edző 

vezetésével tizenkét kispesti játékos 
futott be tegnap este Szegedre. 
A vonat majdnem félórát késett. 
A vendégeket a Szeged FC részéről 
Halmán intéző fogadta, de kint volt 
az állomáson a Szeged játékosai 
közül Tóth és Nagy is. A  társaság 
villamoson ment be a szállodába és 
itt beszéltünk Görgényi főtitkárral.

— Még mindig nem tudom, hogy 
mi lesz a pontos összeállításunk — 
mondotta. — Csak as utolsó pillanat
ban döntünk.

A főtitkár nem árulja el a titkot, 
a játékosok azonban már mind tud
ják, hogy Olajkár II. lesz a jobb
fedezet.

A S T R A  M O N O G R A M99
az olasz és magyar ver- _  jm m m n  0 »  J A  «pa mm
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teljesítmény! Most Szentpéteri igyek
szik átvenni a játék irányítását. 
Félerős, de jól helyezett labdákkal 
zavarja egyik sarokból a másikba 
Romanonit. 4:2-re elhúz. Ez az iram 
azonban az elpusztíthatatlan fizi
kumú Szentpéterinek is sok. A tech; 
nikás Romanoni egyenlít, majd nyeri 
a szetet.

A harmadik szetben a legnagyobb 
a küzdelem. 4:4-re állanak, amikor 
az egyik játékos bemondja:

__Éppen most volt két órája,
hogy elkezdték a meccset

Most a lábához kapkod Szentpe- 
teri Görcsöt kapott. Azt igyekszik 
kinyomkodni izmaiból. Az_ olaszon 
nem mutatkozik a fáradtság jele, 
ezt a szetet 7:5-re nyeri.

A negyedik szetben mar nem volt 
nagy küzdelem. Romanoni simán

^Szentpéteri jól mutatkozott be 
első válogatott mérkőzésén. Meg
mutatta a magyar teniszkozonség-

nak Buda felöl. Erősen dörög és vil
lámuk is. A közönség azonban ki
tart. Cucelli egyre vadabbul roha
mozza a hálót. Ebben a szetben sok-

felsze
relésekF U T B A L L

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., V ilm os csá 
s z ő r • M  3 3 . és IV,, Vőcl-utca 4 0 .

Á r j e g y z é k !

kai több szerencséje van. Asbóth 
nehezen tudja kikerülni. Az olasz 
fiú 4:l-re vezet. 4:2, m ajd-5:4 lesz 
a javára. Már mindenki reményke
dik, hogy Asbóthnak sikerül Cucelli 
előnyét behoznia, de tévedtünk. Az 
olasz' két nagy lecsapás és egy re
mek fonák-röpte után 6:4-re nyeri a 

r negyedik szetet.
Az Asbóth—Cucelli félbeszakadt

Aki nyert: D ö r n e r  Ü t ő v e l  játszott. 
Akivesztett: D ö r n e r  ü t ő v e l  fog játszani.

AZ ELSÖOSZTALYÚ
női kosárlabdabajnokság szombat 
esti eredményei:

BEAC■—Koszorú XIII. 36:11 (19:6). 
Vezette: Körmendi és Enyedi. Ko
sárdobó: Róbert (19), Pásztor (12), 
Laczkó (3), Köszégi (2), 111. Bra-
dács (4), Schmalhoffer (2), Burger
(2), Kövér (2), Lédermajer.

PeSC—MAFC 34:14 (14:4). Ve
zette: Velkey. Kosárdobó: Molnár
(14), Kása (14), Bánky (4), Bajoti
(2), 111. Sima (6), Beskó B. (3), Bes- 
kó K. és Králik (2—2), Bendl.
A BEAC VTVÓGARDAJA MA UTAZIK 

TADOVABA
Az egyetemiek vívócsápata ma utazik 

Pádovába, hogy kedden este a pádovai 
városi színházban megmérkőzzék a leg
jobb olasz főiskolásokkal. A magyar 
egyetemi válogatott csapat három 
fegyvernemben, kardban, tőrber; és pár 
batjörben veszi fel a harcot a világhírű 
olâ z válogatottal. Az ,,E’’ betűsök 
nehéz feladatra vállalkoztak! Az össze 
állításból ítélve győzelmi esélyünk csak 
a kardcsapatversenyben lehet. Az egyes 
fegyvernemekben így állnak fel a hár más csapatok:

Kard: Olaszország: Pinton, Dara. Tam 
bóra. — BEAC; llay dr, Rajczi dr, 
Éltlies. — Tőr: Olaszország; Pinton, Tam 
bora, Chimonti. — BEAC: Bay dr. Eer 
rich. Berzsenyi, — Párbajtőr: Olaszor
szág: Macherala, Ocfavento. Gallina. — 
BEAC: Bay dr, Tterrich, Berzsenyi.
A csapattal, mint általános tartalék 
Ritter utazik. Kísérő: Ne-deezfcy László dr.

Az Érsekújvár az alábbi csapattal uta 
zik Dorogra: Baftorctz — Szkl-enár
Scfawarcz — Pólyák, Rcincr, Herditzky
I. — Pintér, Kleinan-ovios, Brösztl, Gerle. 
Kovács. Tartalék: Sziávik.

Igen sok szurkoló kíséri a Tatabányát 
Komáromba. A bánvászosapat az MTK 
elleni győztes csapatával veszi fel a köz 
dd-met, vagyis: Koneosni — Nagy, Róth 
— Smudlá, Széles. Dolina — Hámori- 
Németh, Paksa, Paliig, Jancsák,

Kiss,
a Törekvés kapusa, akinek négy 
mérkőzésen csak két gólt tudtak 

lőni.

Csak a mérkőzés előtt 
állítják össze 
a Törekvés csatár
sorát

Szeder István, a Törekvés edzője 
mondja:

— A csatasorunk összeállítása még: 
mindig: bizonytalan. Dóry most már tel
jesen egészséges, a jó  formában levő 
Horváthot azonban nem szeretném el
venni a balszélső helyéről. Dóry játszott 
már jobbszélsőt, de annyi bizonyos, 
hogy Horváth jobban megállja a helyét 
akármelyik oldalon. Palatínus fáradtnak 
látszik, éppen ezért foglalkozom azzal a 
gondolattal, hogy a jól lövő fiatal Kará
csonyinak helyet szorítok a csapatban. 
Kz azonban csak a mérkőzés előtt dől el. 

*
A pénteki edzés után „taktikai vacso

ra'* vc ít a Törekvésben. Ennek a vacsorá
nak egyik érdekes müsorszáma volt a 
kapitány választás. Készéi visszavonj lása 
következtében csapatkapitány nélkül ma
radt a gárda. A játékosok egyhangú lel
kesedéssel Róják Gyulát választották meg 
kapitányuknak. Bójáktól azt várják, 
hogy a pályán össze tudja fogni a csa
patot s kapitányi működése nem ér véget 
a helyválasztással. Játékostárséi azt is 
feltételezik Bójákról, hogy fontos mér* 
közésk előtt — nem vonul vissza,

*
ősszel már a Törekvés-pálya is füves 

lesz. Egy hosszú sávot a pálya közepén 
(ebbe beleesik a közép és.a kapuk előtti 
terület) gyep téglák kai raknak ki, a pá
lya többi, kevésbé igénybevett résziét 
pedig fűmaggal vetik bo.

-<♦>—
BAGLYASALJA CÁFOL

A I): \!AVAG-nak a Pereces -elinni órása 
még juiudis nagy hullámokat ver a fel
vidéki csoportban. Némelhy Imrének, az 
ÉLASz nryvezetőjónek nyilatkozatára 
Sinkcvics János, n Baglynsaljai SE el
nöke a következőket mondta:

— Csapatunk nem kapta meg a DiMA- 
VAG esetéhe z hasonló ügyben a két 
pontot. Anitái kevésbé kaphattuk meg, 
mert az ÉLASz tanácsára, a mérkőzést 
meg sem óvtuk.

E g y e n r u h á t ,

p o lg á r i  ö ltö n y t
előnyös feltételek 

mellett késeit

Hagy Halmán
IV.. K o s su th  C.-U. «
(Saját ház) Tel. : 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t :  1899*
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H&di/&At$>ze£i/biy. XIII.
Beérkezési határidő 
V. 18., déli 12 óra.

Rí (névszerint, vagy magyar kö- 
zépcsaiár. román balszólső stl>.) 
rágja áz első írói ? a válogatott 
(A) csapatok’ ) mérkőzésen;

Magyar—román, v. e. (1:1)

Magyar—-román, I. / .  (0:0)
Borbán B)—magyar B)

c. (1:1) ...................
Román B)—magyar B)

I. f. (1:1) ..... .................?...
Magyar if j.—román

ifj. ( - ) ............. ...........................: . . .

fioma—íiilana (0:3) . . . .

Svájc—Belgium (2:1) .................

Arobrosiana—■Lazio (1:1) 
Pótvcrseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként c*sak holt* 

versenyt dönt el.

Napoli—Bologna (1:1) . .  •

Triestina—Genova (0:1)

Venezia—Juventus (0:1) 
(Zárójelben s legutóbbi 

nyék)
eredmó-

Név: 
Cím:

•••••••••••••••

A: beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
é$. forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld. az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot!

é r v t r » t t rm  n  r í  i  T r r r n  re

Kérdések kérdése
(a Ferencváro s csatár

sora)
A Ferencváros csatársorát végle

gesen csak a mérkőzés előtt állítják 
ősszé. Valószínű az, hogy, Berényi 
lesz a jobbszélsö és Sár ősi dr. a kö- 
xépcsatár, de...

Beszéltünk vitéz Kemenesyvel, 
aki ezt mondta:

— Sárosi dr. a mérkőzés előtt ki
próbálja a lábát. Ha a lába jó, akkor 
játszik. És ha játszik, akkor valószí
nűleg középcsatórt játszik, de lehet
séges az is, hogy Jakab less a közép
csatár és Sárosi dr. a jobbösszekötö 
Ha Sárosi dr. nem játszik, akkor 
Jálzab a középcsat.áf és Kiss a jobb 
összekötő. Én nem hiszem, hogy Be
rényi jobbszélsö játékára sor kerül. 
Kár most kísérletezni más helyen is 
amikor több helyen kényszerűségből 
amúgy is kell kísérleteznünk.

Tóth Fajos dr. ezt mondja:
— Lehet, hogy Berényi lesz a 

jobbszélsö, de az is lehet, hogy Suliai 
marad,. Azt hiszem., ezt Pataky Mi
hály és Dimcny Lajos megbeszélte,

Pataky Mihály azonban szomba
ton elutazott Budapestről, Dimény 
Lajos viszont sehol sem volt talál
ható. így még a Ferencváros vezetői 
is csak a mérkőzés előtt tudják meg 
az összeállítást...

A  H aladásban von 
«k  Újpest és a  Ferenc
város rem énye!
Simán veszi-e mai gátját a három nagy
csapat, avagy botlás is lehetséges ?
S z e le d e n : Sseged-SCispesí, Szo ínoko n : 
Szolnok—Gamma, a B ihari-utcában: Tö rekvés -  
Kassa

Sima fordulónak ígérkezik a mai. A 
papírforma alapján bajnokságra törő 
csapatainknak könnyen kell nyer- 
niök. Kérdés azonban, hogy az el 
Jen felek hajlamlók-e tisztelni a papírfor
mát. A sima víztükör alatt gyakran ör
vények rejtőznek, amelyek a mélybe ra 
gadják a gyanútlanul úszkálót. Ha 
nagycsapataink nem elég óvatosan ve
szik a mai gátakat, akkor nem elképzelhe
tetlen, hogy megbotlanak bennük. Már 
pedig a hajrában az ilyen botlás kétsze
resen veszélyes. A Hungária például 
most az élen áll, de, ha csak az egyik 
pontot ott hagyja Szombathelyen, akkor 
már baj van a kréta körül. Ez esetben 
nagyot nőttek az Újpest és a Ferencvá
ros bajnoki esélyei. A forduló egyik 
legérdekesebb mérkőzése Szegeden fog 
lezajlani, ahol a szegedi csapatnak a 
Kispesttel kell összemérnie erejét. Szol
noknak is nehéz ellenfél jutott a Gamma 
csapatában. A Bihari-utcában a Törekvés 
fogja szaporítani pontjai számát kettő
vel a Kassa közreműködése mellett.

Az NB állása:
1. Hungária 22 15 3 4 58:26 33
2. Újpest 22 13 6 3 50:27 32
S. Ferencv. 22 15 L 6 58:30 31
4. Kispest 22 13 2 7 62:38 28
5. Szeged 22 12 4 6 49:38 28
6. Elektromos 23 11 5 7 44:41 27
7. Törekvés 23 11 4 8 36:34 26
8. Gamma 22 9 4 9 38:41 22
9. Bocskai 23 9 3 11 32:53 21

10. Haladás 22 9 2 11 40:45 20
11. Szolnok 22 8 3 .11 30:39 19
12. Taxi 22 5 3 14 32:60 13
13. Kassa 23 5 2 16 27:75 12
14. Nemzeti* 26 2 — 24 15:24 4

*%klí$2títa
A BOCSKAI TAVASSZAL MÉG SOHA
SEM GYŐZÖTT A FRADI ELLEN, A 
HALADÁS MÉG NEM VETT EL PONTOT 

A  HUNGÁRIÁTÓL 
(A múlt számokban)
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26/27: 2:4 1:1
27/28: 4:3 2:1 3:0 3:2

' 2:1 3:0 5:1 3:1
29/30: 0:0 3:1 3:1 3:2
39/31: 4:2 0:2 2:3 6:2
31/32: — — 6:1 4:7
32/33: 1:1 2:0 1:1 1:0
33/34: 0:4 2:1 1:2 2:1
34/35: 2:2 2:2 5:1 1:0
35/38: 1:3 1:2 ■0:3 2:0
38/37: 1:1 1:1 4:1 5:1 0:5 3:5
57/38: 2:7 3:1 3:2 5:0 _ _ 3:3 3:0
38/39: 2:0 2:0 5:1 12:3 _ _ 4:2 5:0
39/40: 1:5 1 3:4 7 2:7 7 6:2 2

Szolnok—Gamma: 1938/39: 2:1, 1-1 
1938/40: 1:4, 1.

Törekvés—Kassa: 1939/40: 2:2, ?. 
Jegyzet: A -Szegednek a Báátyá, 

Gammának a Budafok volt az elődje.

— CSAK KÖZVETLENÜL A MÉRKŐZÉS 
ELŐTT

döntünk véglegesen a Szeged elleni 
csapatösszeállításunkról — mondotta 
szombaton délben a nyugati pályaudvaron 
Puskás Ferenc, a. Kispest ■ edzője. — 12 
játékossal utazunk el Szegedi-e.

A Kispest Szegedről már nem is jön 
haza; hanem egyenesen Gyulára utazik 
át. Mint már megírtuk, a kispestiek hét
főn a GyAC-cal játszanak barátságos 
mérkőzést.

VÁLTOZATLAN ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN
utazik a BLASz-válogatott Köbölkutra. 
Találkozás vasárnap reggel négyed 0 
érakor a. Nyugati pályaudvaron.

* Törölve.
F E R E N C V Á R O S — B O C S K A I

Őszi eredmény:
4:3 a Bocskai javára.

Az őszi eredményt aligha ismétli 
meg a debreceni csapat. Ennek több 
oka van. Az egyik: a mérkőzés nem 
Debrecenben lesz. A  másik: a mai
Ferencvárost ném lehet olyan köny- 
nyen meglepni, mint az őszit. A har
madik: a Bocskai összeállítási gon
dokkal is küszködik (többek között). 
Ha a két csapatot összemérjük, 
akkor nagy különbséget látunk a 
Ferencváros javára csaknem minden 
vonalban, különösen a védelmi vona
lakban, de a ferencvárosi támadósor 
is jobb valamivel, mint a debreceni. 
Ha a ferencvárosi balszárnynak ki
jön a lépésé, akkor a Bocskai nagj 
gólarányú vereséget is szenvedhet 
ezen a meccsen meglepetés aligha 
lesz.

Jóslatunk: 4:1 a Ferencváros ja
vára.

TJJPEST—TAXI
őszi eredmény :

6:2 az Újpest javára.
Ha az Újpest formája teljében 

volna, akkor kétszámjegyű ered 
ményre is lehetne számítani ezen a 
mérkőzésen. A Taxisok feje fölött 
megkondult a vészharang. A csapat 
már nem kerülheti el a kiesést s 
most már csak a becsületért küzd. A 
lilák csapata kérdőjel! Kérdés, ho
gyan válik be a balhátvéd szerepé
ben Mester, javul-e Szalay formája? 
A legnagyobb kérdés azonban az, 
hogy kijátssza-e végre régi nagy 
formáját Zsengellér és Vincze. Ettől 
a két játékostól függ a gólarány. Ha 
Zsengellérnek és Vinczének menni 
fog a játék, akkor a lilák alaposan 
megjavíthatják gőlarányukat. Mi 
azonban nem tartjuk valószínűnek, 
hogy már ma KK-formában játszék 
az újpesti ötösfogat és éppen ezért 
jóslatunk „ csak“  5:1 az Újpest ja
vára.

H A U A D A S — H U N G Á R IA
őszi eredmény:

1:2 a Hungária javára.
Egy héttel ezelőtt még bizonyára 

rettegve gondoltak a kék-fehérek a 
szombathelyi meccsre, hiszen akkor 
mélyponton volt a Hungária. A  Tö
rekvés elleni mérkőzésen azonban 
úgy látszott, hogy rendbe jöttek a 
kék-fehérek idegei, a csapat formá
ja és erőnléte is javult, tehát nincs 
olyan komoly ok az aggodalomra. A 
Hungária kétségtelenül' nagyobb 
klasszist képvisel, mint vidéki ellen
fele, ez azonban korántsem jelenti 
azt, hogy egészen könnyű meccset 
fog vívni Szombathelyen a kék ti
zenegy. A  Haladás nyugodtan játsz
hat, mert a kiesés réme már nem lóg 
a feje fölött s ha a szombathelyiek 
olyan lendülettel fognak rohamozni 
most is, mint például az Újpest ellen 
tették, akkor a Hungáriának igen 
meg kell izzadnia Szombathelyen a 
két pontért. Sőt, ha netán könnye
dén venné a dolgát a bajnokjelölt, 
akkor meglepetés is érheti.

Jóslatunk; 2:1 a Hungária javára,

TÖREKVÉS—KASSA
őszi eredmény: 2:2.

A Kispest megtörte a Kassa vará
zsát. A kassai csapat remekül kezd
te a hajrát, de múlt vasárnap már 
rosszul folytatta. Kissé szalmaláng- 
szerünek bizonyult a nagy fellángo
lás. Ma délután a Bihari-utcában 
nem várhatunk újabb sikert a Kas
sától. A  Törekvés védelme vélemé
nyünk szerint feltörhetetlen dió a 
kassal csatárok számára. Ha a Tö
rekvés támadósora formában lenne, 
akkor négy-ötgólos Törekvés-győzel
met kellene jósolnunk, mivel azon
ban a Törekvés-támadósor is sánti- 
kál, nem várható valami nagy ered
mény.

Jóslatunk: 3:0 a Törekvés javára.
SZEGED—KISPEST

őszi eredmény:
5:1 a Kispest javára.

A szegedi mérkőzés nagy kérdése: 
vájjon mennyit javít Cseh a kispesti 
támadósoron. Nem olyan könnyű fe
lelni erre a kérdésre, hiszen Cseh 
egészen új elem ebben a sorban s 
ha idővel Cseh társaihoz is idomul, 
vagy azok őhozzá, ez ma még alig
ha következik be. Egy bizonyos: a 
két jó formában levő csapat nagy 
küzdelmet fog vívni egymással, hi
szen játékerőben nemigen van kü
lönbség közöttük. Véleményünk sze
rint a Szeged javára fogja eldönteni 
a mérkőzést a hazai pálya előnye. 
Ámbár nem elképzelhetetlen az sem, 
hogy a Kispest nyer egy góllal.

Jóslatunk: 3:2 a Szeged javára,.

SZ O L N O K — G A M M A
őszi eredmény:

4:1 a Gamma javára.
A Gamma nem túlságosan jeles

kedett múlt vasárnap, de a Szolnok 
sem. A szolnoki támadósorban baj 
van. Amióta nem játszik Kotláik, 
azóta nem bír boldogulni a szolnoki 
ötösfogat. Ha a két csapatnak a 
Szeged ellen elért eredményét vesz- 
szük alapul, akkor a Gammában kell 
látnunk a mérkőzés győztesét. A 
Szolnok ugyanis nagy gólarányú ve

Szabó II.. Varga — Darázs, Takács II., 
Serfőző, Kohut, Lukács.

HAUADAS—HUNGÁRIA 
Szombathely, 5. tögner.

Haladás: Körmendi — Kálazi, Krasznai
— Pilléi', Kiss. Kalotai — Szabó, For
gács, Mórócz, Gazdag, Lovász.

Hungária: Szabó — Kis, Bíró — Sebes, 
Turay, Dudás — Béky, Vidor, Kardos, 
Müller, Szabó III.

SZEGED—KISPEST 
Szeged, 5. Kékesi.

Szeged: Tóth — Török, Raffai —
Baróti. Marosi. Bertók — Bognár, Gyar
mati. Lukács. Bihámy, Nagy.

Kispest: Boldizsár — Olajkár I.. Rát- 
kai — Olajkár II. (Odry), Zalai. Víg — 
Kincses, Nemes, Cseh, Déri, Kalocsai,

SZOLNOK—GAMMA 
Szolnok, 5. Classen.

Szolnok: Horváth — Draskóczi. Kispéter
— Csabai. Szűcs, Fazekas — Szántó, 
Nagy, Lukács I.. Lukács II., Korom.

Gamma; Sarkadi — Szcbeholyi, Szebeni
— Király. Tóth. Borhy — Váradi, Sütő, 
Kovács, Toldi, Kemény.

NBB-mérkőzésck: 
Felvidéki-csoport:

Nyíregyháza—ózd, Nyíregyháza, 5.
Farkas I.

BSzKRT—Rusj, Sport-u.. 5. Antal. 
SalBTC—Kassai SC, Salgótarján, 5. 

Harangozó.
Ungvári AC—Debr. VSC, Ungvár, 5. 

Ferenczy.
Munkács—Losonc, Munkács, 5. Ju

hász dr.
DiMAVA G—Beregszász, Diósgyőr-Vas- 

gyár, 5. Haidecker.
B. Vasutas—Pereces, Szőnyi-űt, 5. Ga

lambos.
Dunántúli-csoport:

Komárom—TatabányaJ Komárom 5. 
Periinger.

Dorog—Érsekújvár, Dorog, 5.
FŐISKOLAI BAJNOKSÁG

KEAC—PEAC, BEAC-pálya, 3. Moldo- 
ványi.

DE AC—BEAC, BEAC-pálya, 6. Vass A:
Amatőrbajnokság

I. osztály
Északi-csoport: Testvériség—MFTít,

Tatai-út, 5. Molnár I. — ZsTE—HAC, 
öv-u'., 5. Cigány. — URAK—TTE. URAK 
pálya, 5. Himtr.ler. — III. kér. TVE— 
MSC, Nagyszombat-U., 5. Matisz. — Elek 
tromos II.—MÁV Előre, Tatai-út, íéj J2. 
Horváth dr.

Keleti-csoport: BSzKRT I I —MSC,
Sport-u.. 3. Ohernyák. — DSE—Háló
kocsi. Tárna-u., 3. Rudas. — Törekvés
II.—Hargita, Sashalom, 5. Hernádi. — 
Ganz—KÁC, Kispest, fél 5. Kardos. 
BRSC-—Filtex, Rákosfalva. 5. Müller Gy.
— PSC—WriC. Pestújhely, fél 5. Istenes.
. Déli-csoport: BMTE—BTC, Budafok.

5. Szöllössy. — SAC—PeMTK, Soroksár,
5. Paulik. —  KSSE—Magyar Posztó, 
Gyömrői-út, 5. Andódy. — MAFC- 
WHTK, Bertalan-ú„ 5. Nemeskéri. 
Goldberger—Hungária, Budafoki-út. 6. 
Horváth I. L. — MA VÁG—KTK, Kőbá- 
nyai-út, 5. Horváth Gy.

II. osztály
Északi-csoport: UFC—UVASC. Vörös- 

vári-út, 5. Pusztai. — UTSE—OTE, Nép 
sziget, 5. Szigeti J. —  TSC—UTE II., 
Tatai-út, 5. Zentai. — Gázgyár—BTK, 
Aquincum. 5. Selmeci. — VI. kér. SG- 
B. Magyarság. Váci-út. S. Nagy L. 
Pannónia—TLK. Vúci-út. 3. Rendes. — 
Compaetor—UMTE, Fáy-u , 5, Novotni.

Keleti-csoport: SzRTC—Kistex, Ren-
dessy-telep, 5. Skultéty. — Autótaxi 
RÁC, Szőnyi-út, 3. Figyelmes!. — KSC— 
K. Törekvés, Gergely-u., 5. Papp. — 
SzNSE—BTC. Állami-telep, 5. Nagy I. J.
— ZAC—Í-CMTE, Pestújhely, fél 3. Szülik.

reséget szenvedett Szegeden, a 
Gamma viszont pontot tudott onnan 
elhozni. A Gamma határozottan, 
jobbnak látszik, főleg támadósorá
ban több a gólerő, mint a Szolnoké
ban. Ez a körülmény fogja eldönteni 
a meccset n Gamma javára. ‘ 

Jóslatunk: 2:1 a Gamma javára.

Az NBB-ben
csak a legnagyobb létszámú felvidéki 
csoportnak van fordulója, no meg a 
dunántúliak játszanak le Rét elmaradt 
mérkőzést. A legjobb mérkőzésnek a 
BSzKRT—Rusj találkozó Ígérkezik, bár 
ennek a bajnokság szempontjából külö
nösebb jelentősége nincs. Az elsőségért 
harcoló SalBTC és a DIMAVAG közül 
az utóbbi kapta most a könnyebb ellen
felet.

Tipjeink:
Nyíregyháza—ózd 1 ;1
BSzKRT—Rusj. 2 :0
SalBTC—Kasai SC 3:2
Ungvári AC—Debreceni VSC 2:0 
Munkács—Losonc 2:2
D^MÁVAG—Beregszász 5:1
B. Vasutas—Pereces 2:1
Komárom—Tatabánya 1:2

Dorog—Élsekujvár 2:1.

Részletes műsor
VASÁRNAP 

NB-MÉRKŐZÉSEK 
FERENCVÁROS—BOCSKAI 
tllői-ú t, negyed S. Palásti.

Ferencváros: Csikós — Szovka dr, Pol
gár — Nagy II., Sárosi I I I . ,  Fosa — 
Berényi (Subái). Jakab (vagy Sárosi dr, 
'a g y  Ki&s), Sáros: dr (Jakab), Kiszólj’ , 
Gyetvai.

Bocskai: Vörös — Nádas, Janzsó ~
Nagy (Csókái), Móré (Nagy). Békési — 
Kristóf, Berecz, Turay II., FUleki, 
Hérái.

TÖREKVÉS—KASSA 
Bihari-utca, 4. Bácskai.

Törekvés: Kiss — Lőrinczy. Bánkút! 
— Szűcs, Róják, Kónya — Dörv (Hor
váth), Kiss II., Palatínus (Karácsonyi), 
üörgő, Horváth (Dóry).

Kassa: Jávor — Selmeezi, Tölgyesi — 
Cziffra, Pásztor, Nádas — Tóth, Péteri, 
Aoám, Paikó, Vadász.

ÚJPEST—TAXI 
Megyeri-út, 5. Bccakő.

Újpest: Sziklai —  Futó, Mester —
Szalay, Szűcs. Balogh — Ádám. Vincze, 
Zsengellér, Kállai, Tóth.

Taxi: Tóth — Aradi, Keissa — Báthori,

Déli-csoport: PeMTK II.—BEAC, Er
zsébet-u., 1. Sárosi I. — Gamma—BIK, 
Bánát-u., 5„ Vogel. — FSE—P. Juta. 
Soroksári-út. 5. Szőke II. —  Goldberger
II.—KFC, Budafoki-út, 3. Kiss Zs. — 
KAOE—Kalapos, Soroksári-út, 3. Fábián.

III. osztály
Nyúaáti-cSoport: Testvériség TI.—* 1 II. III.

MSC II.. Tatai-út, 3, Burdái. — M. Textil 
—OTE II.. Aquinkum, 3. Lombos.
BSC—WoSC, Nagypzombat-u., 3. Berecz.
— Pannónia II.—III. kér. TVE II.. Vá
ci-út, fél 9. Hunfalvi.

Északi csoport: KSSE II.—MÁV
Előre II., Gyömrői-út, 1. Békési.
KSC II.—Postás II.. Gergely-u., 3, Ehr- 
lich. — Juta—BVSC II., Fáy-u„ 3. Gár
donyi. — PATE—KEAC, Béke-u., 12. Ha
lász. — RESC—JIKSE, URAK-p., 1. Kö- 
rösi-Kiss.

Keleti-csoport: Cs. MOVE II.—Füg
getlenség, Csepel, MOVE-pálya, fél 11. 
Pencz. — SzAC II.—SAC II., Kaglevich-
utca, 5. Rajtár I. L._ — VVSC II__NJTC,
Weke-le-telep, 5. Jánosi. — Ganz I I _
FVSK II,. Simor-u.. 9. Zalatnai 
SzTE—FTC II., Szemere-telep, 5 Linz 
B. 1 - s

Déli-csoport: BMTE I I —BEAC TT
Budafok, 3. Réti. — MAFC ír  —Sz Jm 
ventua, Bertalan-u., 10. Kalotai — w sc 

Posztó II., Budafoki-út, 10. 
Plán ki. — Goldberger I I I —33 p r  tt 
Hóv1z1- , R 1 Gyergyól. -  K elenvüígy- 
LóFC, Fehérvari-ut, 5. Dobronay.

IV, osztály:
yj/ '!oaí i~cA °1? H: Ur<*nia-ZSE II.. Nép- t. .3. Ondrus. — BAC—UMTE I I , 

Vörosvan-ut 3 Ott. _  FŐv. TKör I I . -  
v . L  T.’ Szekszárdi-űt. 10. Hutter. — 
V p q p '7 TFod,!;k*' Béke-m, 6. Pintér B. 
Marjak^ 1L~ WoSC Pestújhely, 11.

: BFC II.—Vízmüvek.í Trirösvárl-ut. 11. z  Androvies. — TSC 
M C  H " .  Tatoi-út, 1. Ruck V. — 
Gázgyár II.—Juta II., Akvinkum, 1. Te- 
mosfoi. — p  Remény—VI. kér. SC II., 
Rákospalota, Lévente-pálya. 9. Soós

Keleti-csoport: WSC III.—Klatex' II..
Caongár. — Autótaxi— 

Bóiókocsi II.. Szőnyi-út, 3. Dezső. — 
KMTB I I —Hargita II.. Mlklós-telep, 9. 
Regős. — SzNSE II.—Szondy II., Állami- 
telep. 3, Kereki. — BRSC II.—Föv. Al
tisztek, Rál.osfalva, 3. Paulin

Déh-csoport: Süketek—Hungária II.,
Kén-u„ fél 1. Rima. — BTC II.—KTK
II.. Erzsébet-u.. 9. Nagy F  — HEAC— 
Kelenföld I I„  Gyáti-út, 5. Ifj. Stefancsik.
— MAVAG III.—Vámmentes, Kfíbányal- 
ut, 3. Mészáros. — , Cs. MOVE III.— 
WMTK II., Csepel, MOVE-pálya, fél 9 
Mihalkó.

V. osztály.

125 pesig®
re irss lk ir a iá  h e t i  JptaiODW
a  s z e rk ő -

’zés kapcsán

M a g  y a r 
v e r s e n y z ő kütője wm1 R P K.im r II

ropom!ia hozza:D D !i N IE R síP O R Í r

Nyugati-csoport: BAC
VörSsvári-úí* iuth ,

II.—TLK TI., 
-  £TC I L -

„KPCipályáiat XIII.
Beérkezési határidő 
V. 18., déli 12 óra.

Rí (névszerint. vaíry magyar kö- 
zépcsatár, román ba-JszóHö sth.) 
rúgja az első póli & válogatott 
(A) csapatok!) mérkőzésen:

Magyar—román, v. e. (1:1) ,—

Magyar—román. T. f. ( 0 ; 0 ) »• 
Komán B)—magyar B>

v. c. (1:1) • • - ........ ..
Roma ti B)—magyar B)

I. f. 43:1) ... . . . . . . . .
Magyar irj.-^-román

ifj. (—) . ...........................

Roma—Milano (0:3) . . . .

Svájc—Belgium (2:1)................ .

Ambrosiana—Lazio (1:1) 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzé« cimaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
Napoli—Boiogha (1:1)  5 ....

Triostina—Genova (0:1)

Veíiezia—Juventus (0:1)
(Zárójelben p lejrutóbbi eredmé

nyek)

Név: ......................................

Cím: ..

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 

forgalomban lévő használatlan 
hl filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint Ölnél több 
szelvényt küld, az tegyen ide ké
résziét vagy csillagot:

*;

MFTR II., Népsziget, fél 0. Ilatfíi. — ,11 
BSC II,—TTL II... Nagyszombat-u.. D. ' f  
Fehér M. — B. Alagyarsá.g II.—Fodra- • 
szók II., Rákos-tér, 10. Horváth 1T í ’. m  
— RESC II.—BLK Ií., URAK-p., fél 10. 
Winkler.

Északi-csoport,: RTK Ii.„U VASG  II.. 
Sashalom, 1. Kocsis R. — VÁC II. — ' I 
RÁC II., Hajdu-u., 5. Káíóczi. — BVSC f  
H l.—Spárta II., Szőnyi-út, háromnegyed i  
10. Kukonya. — rrörekvés III.—Főv. Al- 
tisztek II., Bihari-út, 2. Dobos. -• i

Keleti-csoport: HEAC I I —Filtex l l , : |
Gyáli-út, 3. Fehér B. — Tipográfia II . ' M. 
Hálókocsi III,, Simor-u., 2. Dufek. •*— ^  
K. Törekvés II.—NJTC J.I„ Állami-telep, M  
8. Damkó. — Ganz III.—Szondy II., SzeflK 
mere-telep. 3. Balassa. — P. Juta II.—4j  
W MTK III.. Pesterzsébet, " Vágóhíd-mj# ■ 
fél' 11. Csányi D. f

Déli-csoport: FSE II.-rKAFC, S'oV'ok̂  
sári-út, 1. ifj. Zsanióczay. — KAOE K r4 ‘ 1 
OSOS, Soroksári-út, 11. Martin.

E lők ész itö  osztá ly
Északi-csoport: DTE III.—TLK III .- ;

Megyeri-üt, 0. Buzna. -*■ Főv., TKör III. 
—WoSC III., Szekszárdi-űt, 8. Mácsay.

Déli-cSopOrt: . BTC II.—OSOS II.. Fé-' 
hér-út, 10. Csuta. — Spárta. ÍII.—postád 
JII., Lóverseny-tér, 12. Gervay. — Ganz
IV.—Törekvés IV., Szemere-telep, 1L 
Koroneai. Vámmentes ,H.~ Függeücnsésí
II., Vámmentes-pálya, 10. Pécsi.

Juhász-serleg
„33”  FC—FSC, Bánát-u., 3. Molnár. 

Gamma SzISE—BIK (egyben bajnoki is).
HfTFŐ:

Kőiskotat bajnokság
1 —2 . helyért. BEAC-pálya, 5. Tvájiyi..
3—//, helyért, BEAC-pálya, 3. Pusztái.

A ni at őr b aj n ok ság
I. osztály.

MPSC--Ftív.TKör, Újpest, Horthy M ik- los-ut, 5. Rónai.

II. osztály
TLK— o t b , Béke-u.. ő. HyrosS,

III. osztály
MPSC II.—VÁC, Újpest, Horthy M ik-' 

lós-ut, 3. Hegyi.
Vasutas bajnokság

Törekvés—Dunakeszi Magyarság. Bi- 
hari-u., fél 5. Csaba.

Barátságos mérkőzés
WMFC—Taxi, Csepel, 5; Szántó L.

Juiiász-serlcgf
1—2. helyért, Bánút-út., 5. Magori.
3—), helyért, Bánát-u., 3. Korpics.

— ......
NAGYON VARJAK A GAMMÁT 

THRöKS/.ENTMIKLóSON
A Gamma csapata a, szolnoki mérkőzés 

után pünkösd hétfőjén . Törükszeiii,- 
miklósra randul át és hírverő mérkőzésié 
áll ki a helybeli csapattal. A húsvéti 
pécsi vendégszereplés után ez a Gammá
nak már második vidéki mérkőzése a 
labdarúgás népszerűsítésére. A török- 
szcutmiklósiak nagy izgalommal váriák a 
fővárosi csapatot. Ez lesz az első alkalom, 
hogy az élgárdához tartozó csapat 
vendégszerepei Törökszentmiklóson. Min
dent megtesznek az ünnepélyes fogad
tatás es a teljes erkölcsi siker érdeké- 
bém A  helybeli újságban lelkeshangú 
cikkben üdvözlik a minisztert biztosnak 
a, ijdéki csapatok érdekében kifejtett 
akcióját és meleg szeretettel köszöntik a 
Gammát. Az NB-csapat, a, szokott össze
állításban szerepel, de a vasárnapi mér
kőzésre való tekintettel hétfőn a három 
tartalék játékára is sor kerül, hogy 
pihent emberekkel frissítsék a csapatot.
A hétfői csapat valószínűleg a következő 
lesz: Saí'kadi — Szebehelyi, Szebeni —1 
Király, Tóth. Gyulai — Váradi, Sütő, 
Korányi, Takács, Kemény. .

BANK KUI*A
BAC—Jtoktár-OKH 3 :t (1 :)). FehérJ 

i-ári-út. Vezette; Sós. Az I. félidőben jobb 
volt a RÁC, szünet utár.* az egyesült 
csapat egyenrangú ellenfélnek bizonyul :
T L ^ i t S ér?nn;eUeS. e^yenlft. GóliöTŐt Lensváry, Hletve Stoljw, (U-eab5IL
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(Nos, nos? Halljuk a rejtély i csendes vidékről jönnek fel a lármás 
megoldását.) Pestre. A  vidéki fiúk megillctödnek

■—  A  vidéki játékosoknak kevés á \ a  nagy pesti közönség láttán. Fél- 
rutinjuk. M i a lármás Pestről nek a pesti csapatoktól. A zt hiszik,
megyünk le a csendes vidékre, ok a \ hogy a vidékieket elnyomják, | és nem  d e r ü lá t ó . . .

Pesti k i s f i ú  f a l u n  , . . .
Avagy

M i é r t  n e h é z  e g y  v i d é k i  m é r k ő z é s ?
(Különös tekintette! a Haladás-Hungária találkozóra) 

Hogyan vélekedik Szalag (Újpest) a vidéki oroszlánbarlangokról
íme . eljutottunk odáig, hogy a 

nagycsapat szurkolója egyrészt azon 
töpreng, hogy játszik-e Tagányi a 
Törekvésben, másrészt pedig a háta 
borsódzik, ha kedvenc nagycsapatá
nak Szegedre, Debrecenbe, vagy 
Szombathelyre kell mennie.

A ferencvárosi és az ujpésti szur
koló figyelme most Szombathely felé 
fordul.

Ha mondjuk, csak egy pontot 
vess el a, Haladás a  Hungáriától... —  

latolgatnak, de lelkűk mélyén 
ott motoszkál a Haladás dicső győ
zelmének a lehetősége is.' Ez is le-.

ugyanis. A mai tömörülés 
dicsőségesen bizonytalan időkben 
már nem dől össze a világ, ha egy 
'nagycsapat kikap vidéken.

Ha az ember közelebbről megnézi 
ezt a Haladás—Hungária mérkőzést, 
arra kell gondolnia, hogy ha ez 
Hungária—Haladás mérkőzés lenne 
! vagyis pesti színhellyel), akkor 
valószínűleg senki sem gondolna 
arra, hogy elsül a kapanyél, vagyis, 
hogy a Haladás megverheti a Hun
gáriát a Hüngáriarüton.

Hát miért? Miért? Ennyivel jobb  
a vidéki csapat otthon? A z  úr a po-

Péssésí s a ...................... ....

■ - 41-es turista és 
autós-rádió nélkül!
Könuyü és kicsi, mint B i|B|| 
egy fényképezőgép, Ára: I 

Kérjen ismertetőt.

3ELGRÁDER «
11. J 6 zsE M rf. 3 4 .

kigűnyolják. Nem, érzik magukat, 
otthon a fővárosban.

Nos és otthon?
Á s  más —  mondja Szalay —, 

otthon úgy játszanak, ahogy tud
nak. Otthon vánnak. M eg akarják 
mutat n i. a saját . közönségüknek.
Kiadják a keserűségüket is, amit 
Pesten éreznek. Szerintem a vidéki 
csapatok nagyon is jók és

az az igazi, amit otthon játsza
nak és nem' az, amit resten.

Szalay nagy véleménnyel van az játékvezetői és közölte 
idei NB-mezönyről. Még mindig a I hogy. kötelességük lesz a

Sportszerű viselkedést
kér az ML,Sz miniszteri biztosa a 
közönségtől. Az MLSz . hivatalos 
lapja foglalkozik a legutóbbi fordu
lók egyes mérkőzésein felmerült pa
naszokkal és sajnálkozva állapítja 
meg, hogy a közönség egy része is
mét durva, illetlen szavakkal bán
talmazza a játékvezetőt és az ellen
felet.

A miniszteri biztos összehívta, a 
vasárnapi NB- és NBB-mérkőzések

velük, 
durva, 

kö- 
Ha

„ M f im

Törekvés-mérkőzésre gondol, továbbá I fegyelmezetlenül viselkedő 
a szombathelyire. zönséggel szemben eljárniok.

E g y  pontot otthagy a Hungária I a pályán karhatalom van, a játék- 
mondja. vezető köteles a pályát teljes egé-

Csak ennyit mond, mert -  óvatos izében kiürittetnt, ahol pedig kar-
1 hatalom nincs, ott köteles a játék

vezető a mérkőzést azonnal beszün
tetni.

A vétkes egyletekkel szemben 
azonnal eljárnak, pályaválasztó jo
gukat egyszersmindenkorra. felfüg
gesztik.

meghaltanagymamám mégesetlegvisszakapjukamatyit
és még néhány apróság a pünkösdi fordulóval kapcsolatban

H árQ f^ eti szünet után

kolban Is ‘úr, — mondja á közmon
dás. A jó játékos mindenütt ' jó. 
Ennyire elfogyna a tudása egy fővá
rosi csapatnak; ha vidékre megy ? 
Választ kérünk!

Válasszunk ki egy fővárosi já
tékost. Lehetőleg nagyegyesületit. 
Olyat', aki nemrég is járt -vidéken. 
Járt már Szombathelyen is.
, Tehát: hogy is állunk ezzel a rej
téllyel,

kedves Szalay ,,P o lV k ó ? “
, Szalay, az Újpest jeles válogatott 
játékosa nem fél a vidéktől.

A pesti csapatok nem panasz
kodhatnak vidéken —  mondja.

— Nem fárasztó az utazás?
, —- Nem. A  csapatok rendszerint 
'szombaton ■ elutaznak már, jól 
kipihenik magukat.
, — Nem szokatlanok a vidéki
szállodák ?

' Nem. Aludni lehet bennük.
— A koszt nem szokatlan?
—  Nem,

„ J^jala.yt. nem könnyű táplálni — 
Szalay keveset beszél kül

földön és keveset eszik. Mindenre 
gyanakszik. Az egyetlen étel, amely- 
ben bízik; a tojás. Szalay képes 
’ 008211 külföldi portyákon csak 
bjással táplálkozni. Ha ö elégedett 

f  . 'Idéki koszttal, akkor nyilván 
,ITla* j|átékosnak sem lehet panasza.) 
a... a kérdést már nem is mer- 
• feltenni, hogy a vidéki klíma 

Szokatlan-e. 'Pedig, aki a jó 
JP sti füsthöz van szokva, az

bizonyara kenyelmetlenüi érzi magát 
?  debreceni nagyerúö kül{£ ös 
levegőjében, amelyből sajnálatosan 
iluanyzik a füst. . .  •

— Nem rosszak a vidéki pályák 
pltözöi'sem?

—  Nem, M eg aztán mi a legtöbb
ékor a szállóban szoktunk öltözni

Adjuk fel tehát. Nyugodjunk
abban, hogy ha egy nagy- 

■®»apat. kikap vidéken, az ne paaasz- 
kodjék se a hosszú útra, se a rossz 
szállásra, se a szokatlan kosztra.

" e bát akkor ml az ok ?
' SeteaIct2Wafc meovan erre az elme

Mondóm, nekünk nincsen 
panaszkodnivalónk —  állapítja meg, 
- i .^a9ycsapat vidéken éppen úgy 
■játszik, mint Pesten, A  vicc az, 

csapat nem játszik 
Pesten, mint odahaza,

Lakat
Gi'dófalvv Pál dr miniszteri bisto-s ké- 

reie-mmí’l fordult a mérkőzések közömsé- 
gábez. Sportszerű viselkedést kér a kö
zönségtől. Ma ez nem Ic&r,- meg, akkor 
kiürít.tetik a pályát és esetleg "zárt kapuk 
mögött játszat.ia a mérkőzést.

Amikor ezt a körúti kávéházban elol
vasták. valaki megjegyezte:

— Milyen szerencséje van a Bocskai
nak!

— Miért?
— Most mcfiet ar. t‘ llői-útra. amikor 

lakatot tettek az üllőiül! közönség? szá
ján*.

V a 1 a k i még . hozzá tét te:
— Éa találtak már olyan nagy la

katot?

Cseh és a liyn g ária
A Hungária nem akar belenyugodni 

abba, bogy^ Cseh II. szabad lett.
— Igazságtalanság......  panaszra me

gyünk....... belügyminiszter—
Ilyesmit lehet hallani a kék-fehérek 

tanyáján. Az egyik ilyen vitát a mindig; 
mókás vörös Takács ezzel zárta le:

— Ne menjünk mi sehová, ne irkaljánk 
mi semmit, ne panaszkodjunk, mert a 
végén még pórul járhatunk!

— Hogy járhatunk pórul?
— Visszakapjuk a Matyii!

Hitt fciaiháS a B) Közép?
A forcálcvárosiak tanyáján is sokat b e 

szélteik a miniszteri biztos kérelméről. 
Valaki így védte a B) Középet:

— Minden alap nélkül vádolják a Kö
zépet. Az ülőhely csak azt hallja, hogy 
a Közép kiabál s máris megjegyzik: ,.A 
Körép inár megint sérteget..*’ Úgy va
gyunk ezzel, mint a miebigani kormány 
zó az egy elemi hallgatóival.,,

— Hát ez micsoda?
— Olvastam, hogy valami Itedner ne 

vezető egyetemi hallgatónak, aki a ml- 
c hígam állami egyetemére járt, különle
ges elmélete volt. Azt mondta* hogy a 
közélet kiváló emberei egyáltalán nem 
hallják, hogy mit mondanak nekik, ami
kor egyszerű polgárokat mutatnak be 
nekik. Az egyetemi hallgató he is bizo
nyította az elméletét. Égy ízben bemutat
ták őt Miehlgan állam kormányzójának.

fiú illedelmesen meghajtotta magát, 
azután a kormányzó szemébe nézett s ezt 
mondta;

.Tegnap meggyilkoltam a nagymamá
mat.”

A kormányzó megrázta a fiú kezet s 
mosolygós arccal csak ennyit mondott: 

„Nagyon örülök.”
A diák beigazolta elméletét? mert a 

kormányzónak valószínűleg halvány fo
galma sem volt arról, hogy a diák mit 
mondott. Már most sokan így vannak a 
B) Középpel is. A B) Közép mond vala
mit s máris terjesztik a bírt, hogy a B) 
Közép gyalázza a játékvezetőt. Pedig a 
B) Közép mindig nagyon udvarias. Ml 
nagyon jól tudjuk, hogy az udvariasság 
az emberiség virágja ....

Abá! Azért dobnak be földet a pá
lyára, hogy' a virágnak talaja legyen.

Cseh és a nyögés
— Cseh Matyi biztosan lói fon játszani 

Szeged ellen — mondta ,,Náci", az
ismert Kispest-szurkoló.

— Miből gondolja? — kérdezték tőle
— Abból, hogy most nagyon akar 

játszani, meg akarja mutatni.
— Igen ám — hangzott az ellenvetés —, 

de nagy akarásnak rendszerint nyögés a 
vége.

Nem baj. Majd a Szeged' védelme 
fog nyögni — zárta le a vitát Náci.

A kispesti taktika
A kispestiek tegnap a Szegeden köve

tendő taktikáról beszélgettek.
__ \  Szeged egészen biztosan támadni

f0(- _  mondta Déri. — Mi ebben az 
időszakban védekezünk és a végén a 
fáradt szegedieknek gyorsan berúgunk 
két gólt.

Boldizsár erre megszólalt:
__ j,-enl lehetne azt a két gólt mind

járt az elején berúgni? Sokkal nyűgöd- 
tabban védenék a mérkőzésen . . .

Könnyűaz újpesti védelem nek
Az újpesti védők mondták:
— Bemek dolgunk lesz'. Vasárnap egy 

emberrel kevesebbre kell vigyáznunk.
•— ? ? ?
—  Serfőzöt a kapitány tártja szemmel.

Döntő tényező
Manóik Béla, a Hungária intézője 

mondta tegnap a kék-feherek törzs-
tanyáján :

— Nehéz lesz - a Haladás elleni kttzdel- 
műnk. Én láttam már a középfedezetü
ket. Kisat játszani. Döntő tényező les2*<
csapatában . . .

Olyan jól játszik?
r — Nem, hanem mindenkit feldönt • - -

Zeneszóval
Szombaton délután az egyik ferenc

városi kávéházban valaki külföldi lapo
kat olvasott. Egyszer csak az asztalra 
csapott s így szólt:

— Mindig mondtam, de senki seta 
akarta, elhinni, hogy igazam van.

— Miről van szó?
— Itt az áll. hogy az egyik amerikai 

baromfitenyésztő rádiót szereltetett az 
ólak köré s néhány nap múlva megállapí
totta, hogy a zene hatása alatt a tyűkok 
húsz százalékkal többet tojtak. Még 
olyan tyúkok is újra tojni kezdtek, 
amelyek már csaknem abbahagyták a 
tojást.

— És hol van a maga igazsága?
— Ott, hogy én azt mondtam, hogy ne 

a mérkőzés előtt, meg szünetben adja
nak zenét, hanem a játék alatt. Akkor 
majd több gól lesz! Akkor talán Jakab 
és Sárosi dr is lő majd gólt.

Biztosan tudja
A kopasz és kövér Fradi-szurkolótól 

kérdeztük:
— Nem fél a Bocskaitól?
— Igaz. hogy megint keservesen állí

tották össze n csapatunkat, de azért 3:0 
arányban győzünk.

— Honnan tudja ilyen pontosan?
— Mostanában 3:0-ra verjük azokat 

csapatokat, amelyekben két volt Fradis- 
ta játszik. A  múlt heten Toldi és Tóth 
csapata kapott így ki, most meg Móré 
és Turay II. csapata vau soron.

Töfh és B o ld izsár
Tóth, n Szeged c* Boldizsár, a Kispest 

kapusa mindig válogatott mérkőzés előtt 
kerül egymással (-.zenibe.

Az ősszel is arról volt szó n talál 
kozásuk előtt, hogy kettőjük közül ki 
lesz majd a válogatott a jua-ószlávók 
ellen. Csm-k a mérkőzés elején tárgyaltak 
erről, mert hu marosan a kispestiek el
kezdtek a gólgyúrt-ást s ötöt rúgták be

a Szegednek. Tóth leégett, Boldizsár lett 
a válogatott.

— Kíváncsi vagyok, — mondta az egyik 
Szegedi szurkoló —, hogy kettőjük közül 
melyik lesz most a válogatott?

— Csikós — jegyezte meg valaki csend
ben.

©tles
A Hungária szurkolói aggodalom

mal várják a szombathelyi ered
ményt. Sokan búcsúztatták az utazó I js' xüpóíi
kék-fehéreket s itt valaki megje- ] 
gyezte: _ .

—  E zt a Bírót nem lehet rávinni \ 
arra, hogy álljon rá a szélsőjére. 
Valamit ki kellene találni.

—  Csináltatni kellene Bírónak egy  ]
táblát ezzel a felirattal: „ Rögtön jö- 
vök.“  E zt a táblát Biró tegye le, 
mielőtt kalandozni indul. íg y  két j 
eset lehetséges: a szombathelyi
Szabó vagy megijed attól, hogy Biró' 
rögtön jön, vagy pedig megáll és | 
megvárja amíg Biró tényleg jön

Tnérkőzéseket játszanak 
A bajnokság állása most

25 17 4 5 48:21 SS
26 14 8 4 39:21 36 
26 13 5 8 39:36 31
25 13 4 8 53:38 30
26 1(1 10 6 38:28 30 
26 11 6 9 36:53 28 
26 10 6 10 42:30 36 
26 10 5 11 36:38 25 
26 9 6 11 ?!:28 2f 
26 9 6 11 31:40 24
25 10 3 12 22:29 23
26 7 8 11 26:40 E  
26 6 9 11 22:38 2! 
26 7 6 15 32:41 31 
26 7 5 14 21:38 19

' 26 5 7 14 28:37 17
Ambroüianának van 

nehéz mérkőzése. A milánói csapat ma a 
Milánóval, az egyik legkel^mctlcn-cbb 
ellenfelével játszik. A mai párosítás kü
lönben a kö vetkező,: Bari—Ju ven tus, Bo
logna—Ven ez; a, No vara—Napoli, Lazio— 
Liguria, M ilano—Ambrosiana, Genova— 
Koma, Fiorentina—TriestLna, Torino—" 
Modena, ’ .

ismét bajnoki 
0 1 a s z or r. z á g bán. 
a következő:
1. Ambrosiana
2. Bologna 
-1. Ju ven tus
4. Genova
5. Lazio 
G. Torino
7. Milano
8. Tricstiiia
9. Roma

10. Yc.m zia
11. Novara
12. Bari
13. Liguria
14. Fio ront ina

16. Modena 
Ma. különösen

H é g  © g y  s s a g -
Ma a 'Kassa ?s niejfizlcli a Bihari-úti 

pályát övező illatot. Krröl jut eszünkbe, 
hogy Hendcrson és C’roc.ker, a harvardi

W eber eShagys®i 
Szolnokot

A  S zolnok i M Á V  vezetősége  -  
m int értesülünk —  nem  ú jít ja  m eg  
W éber  L a jo s  edzöl szerződését. 
W ébcr  csak  a b a jn ok i idény b e fe je - 

esryetein két tudósa megállapította, hogy I zésé ig  fog la lk oz ik  a S zolnok  csapa - 
6561 sza;r tbc a világon. A két, tanár
biizainosabb idrisr foslalkorolt, azzal, „  , . . .  , ,___
az átlag’ptuher orra, liléivé szaglószerve J Szolnok  sporttA rsadalm a b ízonya- 
hánv .sxagot tud mcgkülBnböz'etnl. így ra  m eglepetéssel o lvassa  m ajd  a 
jöttek rá arra. hogy az emberi orr 6561 j-jj-t hiszen W ébert S zolnokon  m in- 
szagra hat viasza. * ’

Szerkesztőségünkben valaki. megkérdezte
— Vájjon a Törekvés-pálya körüli szag 

benne van-e ebbeu a 6>fit-ben?
A Bihari-utca pálya környékét nagyon | t 

jól ismerő munkatársunk így felelt: *
— Éri azt hiszem, hogy a Bihari-utca 

levegőjében mind a 6561 szag benne van.

Elogyan fog véde
k e z n i  a  román csa
pat Budapesten ?
Taktikai beszélgetés a rom án  
szövetségi kapitánnyal
A római olasz—román válogatott mérkőzés 
tapasztalatai

denki szerette és elismerte nagy 
érdemeit. Szolnokon minden gyerek 
tudja azt, hogy Wébcr a KöLASz 

osztályának negyedik helyéről 
hozta fél az NB-bc a Szolnoki MÁV 
csapatát.

. ■ - y - .......... —
V id ék i bajnokságok  

á llá sa
É S Z A K I A LS ZÖ V K TS É G

Bükkvidéki alosztály

Bukarest, május D.
Ma hosszasan elbeszélgettem a Buda

pestre készülő Economu dr-ral, a román 
szövetségi kapitánnyal. Beszélgetésünk 
főként a román válogatott legutóbbi 
fegyverténye körül, a római 2 :l-es vere
ség körül forgott. Mert ez az eredmény 
valóban győzelemmel felérő vereségnek 
számít.'

Economn dr a következőket mondotta:
— A román csapat megmutatta Kómá

ban, hogy. megtanult védekezni. A jövő
ben már nem kell attól tartania a csapat
nak, hogy idegenben kellemetlen meg
lepetések érik. Ebben a tekintetben 
egészen biztos vagyok a dolgomban, már 
ami a budapesti mérkőzést illeti. Védelmi 
gátunk olyan erős lesz, fiogy nagyon 
nehezen és nagyon ritkán fog alkalmat 
adni akár Európa legjobb csatársorának 
is a góllövésre.

— Hogyan volt ez Rómában?
— Az olaszok a végén már oldal- 

passzokkal próbáltak rést ütni a védel
münkben, persze hiába. Hogy mit jelent 
ilyen zárt védőfal a gyengébb csapatnak, 
arra jellemző', hogy ugyanez az olasz 
csapat akár ti gólt is rúghatott volna 
nekünk, ha nem vigyázunk ennyire 
Elismerem, hogy ez szemnek nem a leg
tetszetősebb, de a cél mégis az eredmény 
és ezért minden rendelkezésre álló eszköz
zel küzdeni kell. Sokan azzal vádoltak 
meg, hogy túlzásba viszem a védekezést, 
amivel szemben megállapítottam, hogy 
— legalább is az én irányításom alatt — 
a válogatott csapatunk mindig tudott 
gólt lőni. Pedig az ellenfeleink nem 
kisebb nagyságok voltak, mint az olaszok, 
a magyarok, a jugoszlávok stb. Csatá
raink nagyszerűen tudják kihasználni az 
ellenfél cgy-cgy könnyelmű, pillanatát,

vagy hibás lépését és elég egy pár ilyen 
alkalom, hogy góllövő tudományunkat is 
megmutassuk. ÍJs ne felejtsük cl, hogy 
az a csapat, amely túlságosan belemerül 
a támadásba, gyakrabban felejtkezik el a 
szükséges védekezési óvóintézkedésekröl, 
mint az, amelyiknek az ellenfele védeke
zésre kényszeríti őt.

Aki ezt a nyilatkozatot figyelmesen 
elolvasta, annak nen? lesz már nehéz 
kitalálnia a román csapat taktikáját 
magyarok ellen. Bizonyos tehát, hogy 
Economu elsősorban a védekezésre fogja 
előkészíteni a fiait és ebből alaposan ki 
fogja venni a részét nemcsak a közvet
len védelem és a fedezetsor, hanem a két 
összekötő is. Ezzel kapcsolatosan meg 
kell jegyeznem, hogy a román csapat 
nem fog kétségbeesetten és ,,mindent 
bele” jelszóval csak azzal törődni, hogy 
a labdát minél messzebbre vágja 
kapuja elől. hanem —  amint az olaszok 
ellen is csinálta — a vagdalkozás teljes 
mellőzésével, röviden fog ja  a labdát 
legközelebb álló és jobb  heyzetben levő 
védőjátékos megkapni. Egészen addí„. 
amíg valamelyik értelmét nem látja majd 
az ellentámadás megindításának. Ez a 
rendszer mindennél alkalmasabb arra, 
hogy az ellenfelet kicsalja a saját tér
feléből és állandó támadásra ösztökélje. 
Beszéltem Barátkyval is erről a védeke 
Zésről és amint a jeles középcsatár 
mondotta: ,.a fiúk maguk jöttek rá err< 
a római stadionban anélkül, hogy előr_ 
megbeszélték volna, hogyan fogják ezt 
majd csinálni. Tény, hogy a román véde 
ifin kitűnő képességű játékosokból áll 
akiket taktikailag nehezen lehet túl 
szárnyalni, mert legfőbb  erér-vük a:, 
alkalmazkodó képesség: az ellenfélhez és 
a játék pillanatnyi menetéhez.

Stösscl Nándor

Országunk legjobbjai a legfőbb ütőkkel

STRAUB SPORT
h o z o t t a k k a l  j á t s z a n a k

Cim: V , O r . 'T in i  Islwén.u. 1#  (Rálvány-n. sarok) Tel.:. 1 4 0 3 4 3

1. MVSC
2. DiMÁVAG II.
3. BLASE
4. MBTC
5. MESE
6. K. Törekvés
7. M.MTE
8. ÓVTK II.
9. ETK10. RSC

11. KSC II.
12. M. EESOK

18 15 2 1 66:14 32
18 1 4 — 4 95:22 28
19 13 1 5 47:33 27 
19 12 2 5 32:36 26 
19 11 3 5 43:28 25 
17 11 2 4 35:28 24 
19 6 3 10 18:53 15
16 6 4 6 16:25 14
17 5 1 S 9:47 14 
v i s s z a l é p e t t  
v i s s z a lé p e t t  
v i s s z a l é p e t t

Mátravidcki alosztály
1. PBÜSE
2. GyAK
3. SaiBTC II.
4. SSE II.
5. HVSE
6. ASC
7. BTSE
8. BSI5
9. SFC

10. TMSE
11. LAEC II.
12. EPS

IS 14 3 1 45:11 31
18 1 2 4 2 25:14 28
17 12 3 2 41:16 27 
20 12 3 5 40:30 27
19 12 2 5 30:17 26
18 11 1 6 22:20 23 
•19 8 4 7 T3:29 30
17 9 1 7 24:36 19
18 7 3 8 22:44 17 v is s z a lé p e t t  
v i s s z a l é p e t t  
v i s s z a l é p e t t

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY 
I. osztály

1. R i-slí u n h ala si A C 16 13 2 1 57:1.7" 28'
2. Duna foki vári MOVE 16 11 2 3 58:26 24
3. Kisknuh. MOVE 16 10 í 5 33:29 21
4. Keleb iái LE 15 0 2 4 45:2-t 20
5. Kalocsai SC 15 n 2 4 52:29 20
6. Izsáki MOVE 15 7 2 6 35:37 16
7. SolIvarkerti Turul 15 6 í 8 34 :46 13
8. Kiskőrösi LE 15 4 3 8 27:34 11
0. Dunave-cs-oi SE 13 4 1 8 15:50 9

10. Kiskumn. MOVE • 14 3 o 9 31:45 8
11. Jánoshalmi SE 14 1 3 10 19:40 ’5
12. Keceli LE lö 2 1 13 18:69 5

H . osztály
1 Kisknnii. MOVE II . 9 7 1 I 30:12 15
2. Soltszenftmrei MOVE' 9 6 2 I 22: 9 14
3. Kiskun!). AO Jí. 8 4 2 2 17: 9 10
4. Kiskőrösi LE 11. 9 5 0 4 19:21 10
5. Soltvadkcríi Turul II . 8 3 3 2 14:20 9
6. lTiiKipsKáliás.i MOVE 9 3 0 6 2:26 6
7. Kiskunul. MOVE II.* 12 0 0 12, 0: 4 —

Törölve.

ETC-pálya il Öllői-ói 123.
Pünkösdvasárnap, május 1 3 4 ü  

délután negyed 5  órakor

Fericváros-Socsliai
. Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte fél 3  órakor 
ifjúsági bajnoki m érkőzés



ssx Vasárnap, 1940 május

V á lo g a tn i, v a g y  é p íte n i?
(Válogatásunk jövője)

P illér,
ffl Haladás fedezet sorfalak pitiére...

SC§S©!£
Szent iászié-váncSordij

m érkő zések
———■—— —•—-—~~

Kaposvári gr — Ref. kollégium 5:1 (3:1)
Pápa. Vezette; Szakos.

Kaposvár: Babics — Kolláth, Hausz -  
Hevesi. Reiser, Sárosi — Kiss, Cseresz 
nyés, Bíró, Gábriel. Molnár.

Pápa: Erdösi — Kovács, Bíró —- .Trom
bitás, Szabó, Hornig — Simkó, v. Németh, 
Hartmanr.', Fodor, Varga.

Kaposvár csapata pompás csatárjátékot 
mutatott be és remek küzdelemben még 
ilyen arányban is megérdemelte a 
győzelmet. A pápai védelem igen gyengén 
működött.

Góllövő: Molnár (2), Bíró, Gábriel,
Cseresznyés, illetve Trombitás (40 méter 
röl!)

A mezőny legjobb embere Molnár volt, 
kitűnt még Reiser, Sárosi, Bíró és Gáb 
riel, illetve Trombitás, Szabó és Sinkó.

Érsekújvár! g.—Hunfalvi fk. 1:0 (0:0, 0:0)
Érsekújvár. 400 néző. Vezette: Lovász. 
Érsekújvár! g.: KoLecsómyi — Varga,

JTaulik — Hitler, Erdődi, Kattauer — 
Nagy, Hajdú, Dobrocsányi, Gádek, 
Baráth.

Hunfalvi fk.: Major — Neumann, Dan- 
kó — Selmeczi, TLLIhof, Magas — Jano- 
ylcs, Végh, Polónyi, Nagy, Strnub.

Jó iram, erős küzdelem. A mérkőzés a 
2X15 perces hosszabbítás második télidé- 
Jének 3. percében dőlt el Nagy góljával. 
Kitűnt- Varga, Haulik, Kattauer, Nagy, 
illetve M ijor, Bankó, Magas.

KESOK-bainokság
Szeged: Tanítóképző—Felsőker. 2:1

(1:1). Vezette: Pataki I. Góllövő: Szabó, 
Sebstyán, illetve Ferenczi.

Munkács: Magyarorosz gímn.—Izraelita 
gimn. 3:0 (1:0). Nagy fölénnyel nyert a 
magya.rorosz gimn. csapata. Góllövő 
Mihalco, Homonnay, Skoba.

KISOK ALSÓS LABDARÜGÓ- 
BAJNOKSAG
Budai csoport 

Kossuth fk.—Werbőczy g. 1:0 (0:0). Ber
talan-u. Vezette: Temesfői. Ez az Ogy- 
gólos különbeég megvolt a két csapat 
között. t-Goliövő: Krivul.

Bolyai g.—Szent Imre g. 1:0 (0:0). “Bor- 
talgn-u. Vezette: Temesfői. A Bolyai g 
csak az utolsó percekben szerezte mc 
a győztes gólt. Gál lövő: Farkas.

^(Alábbi fejtegetéseink nem ége
tően időszerűek. Az esemény eh- 
kel sokkal inkább lépést tárt egy 
olyan hír, vagy cikk, amely a baj
noki hajrával foglalkozik. A válo
gatás alapvető kérdéseire térünk 
ki, bizonyos válogatásbeli újításo
kat tartanánk helyesnek, tisztá
ban vagyunk azonban azzal, hogy 
ez nem történhetik meg napok 
alatt, a 7 Ománok elleni csapat ősz 
szeválogatása például nem is fe
lelhet meg még azoknak az elvek
nek, amelyeket az alábbiakban is
mertetünk* Gondoljunk azonban a 
jövőre s 7ie feledkezzünk meg 
arról, hogy a tartós siker csak 
tartós munkát jutalmaz. Akinek 
van szíve, van türelme és kitár 
fása olyan munkába belekezdeni, 
amelynek az eredménye hosszabb 
idő után mutatkozik csak, — az 
tartós sikerre is számíthat.)

Angol ren d szer  
a válogatásban
íme egy pont a labdarúgásban, 

ahol nem ajánljuk az angol rend
szert. Sok mindenben ajánljuk. Az 
angolok találták fel ezt a pompás 
játékot, ők fejlesztették magas szín
vonalra, náluk fejlődött ki ez a já
ték sportbeli és anyagi tekintetben 
egyaránt óriási nagyüzemmé. Tőlük 
indul ki minden szabály-, vagy já
tékbeli újítás. A  vetélkedés olyan 
óriási, az egyforma játékerejü csa
patok száma olyan nagy, hogy a lég. 
jobb edzésbeli, erőnléti, taktikai 
megoldások természetszerűleg a brit 
labdarúgásban termelődnek ki leg
gyorsabban. Nem csoda, hogy az új 
lesszabály bevezetése után az angol 
labdarúgásban született meg a há- 
romhátvédes, támadó-szélsöfedezetes 
játékrendszer, amelyet Németor
szágtól kezdve Jugoszláviáig csak

nem mindig országban átvettek s 
amelyet mint korszerű angol rend
szert ismerünk.

Követésre méltónak találtuk az 
angol példát sportszerűség, önálló
ság, edzésrendszer, kiképzés tekin
tetében is. Sokszor megírtuk már, 
hogy a pompás angol segédeszközök 
közül a rugószint például milyen 
hasznosnak tartjuk a rugóképesség 
fejlesztésére.

A válogatásban azonban nem
ajánljuk az angol rendszert.

olyan gond, amelytől a nagyszakállú 
öreg válogatóknak nem fáj á fejük.

A mi viszonyaink nem válogatást, 
hanem

építést
tesznek szükségessé.

Erre is van példa az európai labda
rúgásban. Pozzo mód szerei eléggé 
ismertek. Pozzo lényegesen közelebb 
áll az olasz labdarúgás érveréséhez, 
mint az angol válogatók az angol 
labdarúgáséhoz. Az angol válogatók 
voltaképpen közelebb állnak az egy
szerű szurkolóhoz, mint a Pozzo- 
féle csapatépítőkhöz. Pozzo váloga
tott csapata mindig jobb eredménye
ket ért el, mint az olasz klubcsapa
tok. Az olasz klubcsapatokat gyak
ran megvertük, de a Pozzo-féle olasz 
válogatottal nem bírtunk. Ezt a vá
logatottat nemcsak kiválogatták, 
hanem felépítették.

Nem elég tehát válogatni, mert 
ehhez nincs megfelelő bö anyagunk. 
Hozzá is kell járulni ennek az anyag
nak a növeléséhez.

KöaceIeS»& i
Az angol válogató öregurak távol

ról és felülről figyelhetik az anya
got, a mi válogatónknak azonban 
közel kell mennie a „néphez". Jól 
kell ismernie az anyagot s mivel 
mindig új és új tehetségek jönnek 
felszínre, ezt a tudását mindig bö- 
vítenie kell. Nem elég valakit egy- 
egy mérkőzésen megfigyelni s még 
kevésbé elég valakit egy rostamér
kőzésen kipróbálni. A  válogatásnál 
számbajöhető játékosokat sokkal 
alaposabban kell ismerni. Annyi bi
zonyos, hogy a jövőben, ha valaki 
nyugodt lelkiismerettel vállalni akar
ja a szövetségi kapitányi tisztséget,* 
annak igen

sok Időre
van ahhoz szüksége, hogy ezt a 
posztot jól be tudja tölteni.

Egészéwas tisztség ...
TXgy képzeljük el, hogy a mi vá

logatónknak olykor-olykor az

kája van benn egy gólban, amely 
válogatott s mérkőzésen sorsdöntő 
fontosságú. Aprólékos gonddal kell 
felépíteni a válogatott csapatot. Az 
eszményi válogatónak törődnie kell

jelöltjei magánéletével 
is s ott is javítani, amit csak lehet. 
Vannak nehéz izommerevítő testi 
munkát végző válogatott jelöltek. 
Ezeken segíteni kell. Ilyen úton is 
elsikkadhatnak tehetségek, akikre 
pedig szükségünk van.

Ha a válogatott csapat vezére 
tisztában van a labdarúgás techni
kai, rendszerbeli, erőnléti, orvosi 
kérdéseivel, akkor mindenkor meg
felelő útbaigazítást tud adni játéko
soknak és edzőknek egyaránt. Ezen 
az úton képzeljük el például a ma
gyar labdarúgás rendszer-kérdésének 
a megoldását is. Addig is azonban, 
amíg ez a ■ kérdés véglegesen nem 
rendeződik, a válogatott csapat ve
zérétől nem azt árjuk, hogy a 
válogatott csapat pontosan azt a 
rendszer, avagy rendszertelenséget 
tükrözi vissza, amely az élcsapatok
ban uralkodik, hanem azt, hogy

saját elgondolásához alakítja a 
válogatott csapatot,

Fölépíti. Elgondolásához, rendszeré
hez embereket keres. Nem helyes, 
ha a válogató rábízza magát arra, 
ami a klubokban történik. Ne üljön 
ölhetett kezekkel, ne elégedjék meg 
a meglévő anyaggal és a meglévő 
rendszerrel.

Érdem es.

A tizenkét öregár
A  nyájas olvasó azt kérdezi erre, 

I hát hogyan is válogatnak azok az 
angolok? Röviden azt is felelhet
nénk: rosszul...

Nézzük meg azonban közelebbről 
ezt a válogatást. Válogatőbizottság 
intézi. Tizenkét öregür. A válogatók 
nagy szakálla ismert vicctéma az 
angol futballvilágban. Ezeket az 
öregurakat nehéz befolyásolni. Ha 
valakit megszeretnek, akkor bevá-

Pesti csoport 
Újpest! polgári—Eötvös g. 2:« (1:01.

KISOK-pálya. Vczetie: Mocsáry. Az új
pestiek biztosan nyertek. Góllövő: Hart- 
ro rnn és Ponczi. .ló: Horváth, Hartmann 
és Ponezi, illetve Vidor, Székely és 
Bindcr.

Pestszentlőrinci g.—Gyakorló kereske
delmi 2:0 ( 1:0). KISOK-pálya. Vezette: 
Mocsáry. A  gyakorló könnyelmű védel
mének köszönheti vereségét. Góllövő: 
A agaiét és Begyik.

KISOK-MÉRKŐZÉS A BLASZ-D ÍJÉRT 
Aranyosi lk.—Elektrotechnikai 6:0 (3:0)

KISOK-pálya. Vezette: Tánezos. — Ara
nyosig fk. Schwarcz — Báíjsági, Földi
— _ Márkus. Bedccis, Fiilöp —- Magyar,
f  árnál. Murai, Bogdanovics, Olly. — 
Elektromechanikai: Brunda — Csapó,
Várkonvi — Sárkány, Trattner, Cs. Varga
— Szegedi, Bozsár, Bálint, Szauer. — Az 
Elektromechanikai 10 emberrel játszott, 
köztük eok tartalékkal. íg y  a különben 
is nagyszerű napot kifogó Aranyosi fk. 
iskola,játékkal győz. Góllövő: Murai (2), 
Olly (2), Bogdanovico és Várnai. Jó: 
Bédees (a mezőny legjobbja), Márkus és 
líilöp , ill. Bozsár, Sárkány és Bálint.

A  KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY 
MŰSORA:

IL  osztály. iKskunhalas: KAC II,—Kis
kunba hasi MOVK II. (Bodogl-ári).

Barátságos. Kiskunhalas: KAC—Sylva- 
nia (Huszár). — Kalocsa; KSC—Rendőr
tiszti AC (Yozényl).

Hétfő:
T. osztály. DunaYcc.se; DSC—Kfekun- 

majsai MOVE (Szitkovies).
Barátságos. Kiskunhalas: K, MOVE—

Sylvania (Darányi). — KAC öregíiúk— 
Városi tisztv, öregfiúk (Wcndlcr).

GYŐR VÁROS VÁLOGATOTT CSAPATA
Vágs&Uyén játszik vasárnap. A  csapat 
összeállítása: Matusek GyAC—Bányik
ETO, Winkler GyAC — Peiöházi, Tóth 
F.. Tóth M. — ííeiger ETO, Kovács, 
Sehmuek GyAC, Kovács III. ETO, 
Sohwarzkopf GyAC.

KÖZINTÉZETI LABDARUGÓBA.JNGKSÁG 
Pestvármegye—Igazságügy 2:1 (1:1),

KAC-pálya. Vezette: Faragó. Élvezetes,
szép mérkőzés igazságos eredménnyel. 
Góllövő: Mezey (2), illetve Szabó.
A ' játékvezető Szabót (Igazságügy) fele- 
eclés miatt kiállította. 1

lógatják tartaléksorből is. Nagy baj 
azonban nem történik, mert annyi 
a jó játékos odakint, hogy behunyt 
szemmel is ki lehet válogatni egy 
jó csapatot. A tizenkét öregúr meg
engedheti magának azt a fényűzést, 
hogy rosszul válogasson.

Játékrendszer tekintetében egyik
nek sem jut az eszébe, hogy bele
szóljon a csapat szerkezetébe. A ti
zenkét öregúrnak legalább a fele 
utálja a mai gyors, rámenős, ráállós 
játékot, arra azonban egyik sem 
gondol, hogy a válogatott csapatban 
megállítsák az időt, vagyis hogy 
visszavarázsolják a háború előtti 
trükkös világot. Az sem jut eszébe 
egyik szakállas gentlemannek sem, 
hogy taktikai utasításokat adjon 
valamelyik játékosnak.

Ez nem Is hiányzik ott. Minden 
angol, csapat ugyanabban a rend- 
szerbek játszik, Angliában nincse
nek támadószellemü középfedezetek 
és nincsenek szélrebiiincselt szélső
fedezetek. Nyugodtan be lehet átlí 
tani egy játékost a válogatottba 
akárhonnan, annak nem lesz idegen 
a többiek játékmodora. Hozzávehet- 
jük mindehhez még azt is, hogy az 
angolok összeszoktató edzést nem 
ismernek, válogatott mérkőzések 
előtt sohasem tartanak edzőmérkö- 
zést.

Mindez jó lehet odakint, nekünk 
azonban nem felel meg.

Majd ha nálunk is lesz „negyven 
nagycsapat", száz és száz közel 
egyforma képességű játékos, egysé
ges játékrendszer, akkor mi is össze
ültethetünk egy tucatra való öreg- 
urat és válogattathatunk velük. 
Ahhoz azonban, hogy Ide eljussunk, 
más eszközök szükségesek.

V álo g atás — nem e lég
A  ml viszonyaink közepette 

nem elég válogatni.
Meg aztán ha össze is állít a mi szö
vetségi kapitányunk egy csapatot, 
föntmarad a kérdés: milyen rend
szerben játsszék a csapat. Csupa

egyesületi edzésekre is 
el kell járnia. Fontos, hogy a kisze
melt játékosokat (mondjuk egy 
nagy keret tagjait) az edzéseken is 
megismerje, ellenőrizze a munkáju
kat. Nem árt, ha egyik-másik játé
kos edzését, sőt játékfelfogását

megbszéli az egyesületi edzó'vel. 
Gyakran megtörténik, hogy a válo
gatott csapatba különböző erönlétü 
játékosok kerülnek be. Az egyik jól 
edzett, a másik rosszul. Igaz, hogy 
egy klubnak a magánügye például 
az, hogy az idény előtt mikor kezd 
edzésbe, idejében-e, vagy elkésve — 
a válogatott csapat szempontjából 
azonban nme érdektelen, ha a vá
logatottjelölt i-osszul készül föl a 
játékidényre. A  válogatott játékos 
nem egészen a klubé, a válogatott 
játékosnak és klubjának kötelzett- 
ségei vannak a nemzeti válogatottal 
szemben is. A  mi viszonyainknak 
megfelelő korszerű válogató

kézbentartja a válogatottjelölte 
két,

vigyáz rájuk.
Ezt a tisztséget mi egészéves tiszt

ségnek tartjuk. Tehát nemcsak arra 
az időre szól, amikor éppen váloga
tott mérkőzés van a láthatáron. A 
mi eszményi válogatónk, avagy he
lyesebben csapatépítőnk még azzal 
is törődik, hogy a válogatottjelölt 
hogyan tölti el a holtidényt, milyen 
kiegészítő sportokat üz, hogyan 
pihen, stb.

Tehetségkutatás
Gyakran megesik, hogy cgy-egy 

posztra nincs megefelelö embere a 
kapitánynak, avagy (jobb eset!) 
csak egy megfelelő embere van. 
Nincs középcsatár például. Az össze
kötőkkel is baj van. A  csapatépítő 
válogatónak

nem szabad belenyugodnia
abba, hogy ezekre a posztokra nincs 
megfelelő ember. Ha nincs készen, 
nevelni kell. Nemcsak a fővárosban, 
de a vidéken is körül kell néznie s 
nem baj, ha a gyémánt még csiszo
latlan. Szabad olyan munkát is meg
kezdeni, amelynek az eredménye 
nem mutatkozik holnap.

Ha a klubok felfedeznek egy-egy 
tehetséges fiatalt, vigyázni kell arra, 
hogy a fiatal játékos tanítása, csi
szolása megfelelő módon történjék, 
a tehetség ne sikkadjon el!

Ne elégedjék meg az eszményi vá
logató azokkal a tehetségekkel, 
amelyeket a fővárosi nagyegyesüle
tek néha felfedeznek.

Nem biztos,
hogy ez a tehetségkutató munka 
megfelelő. Ellenőrizze, bátorítsa, se
gítse elő ezt a munkát!

A pró lékos go nd
Nem szabad sajnálni a fáradtsá

got. Sokszor hónapok nehéz műn-

Tudjuk, hogy a magyar labda
rúgásban óriási lehetőségek van
nak. Érdemes vele foglalkzoni. 
A  magyar játékosanyag valósággal 
kincsesbányája a tehetségeknek: En
nek a kibányászásához azonban 
nagy és rendszeres munkára van 
szükség. Nagy és rendszeres mun
kát igényel a válogatott csapat ki
alakítása és felépítése is. Csak válo
gatni — könnyebb! A  magyar labda
rúgás nagyságához azonban nem ez 
az út vezet.

F. I í.

D Cikáft a, sFJUjfőQtü
a F iá k b ó l

Te is fiam, Brutus, azaz PrakTeerM 
Te is cserbenhagyod a „jól keU 

szöget fogni‘ elvet? Már te is szék: 
sőt fogsz szög helyett? Nem vagy 
tudatában annak a veszélynek, hogy 
mi történhetik akkor, ha a jobb- 
szélső le is van fogva, de a szög 
szabadon gr asszál? Befogásod szö
ges ellentétben van a legszebb mű
vészi hagyományokkal!

Meg azt hallom rólad, hogy rend-:; 
szerért rajongsz! Hogy fáj ezt hal
lanom! Vízzé vált a régi művész- 
vér? Szegre akasztottad a ruga
nyosságot? Első szögfogóból harrnu•; 
dik hátvéddé alacsonyodtól? Hát 
már neked is csak a rút eredmény,: 
a haszon a fontos ? A trükk fa 
semmi? A sarkazás semmi?

0, én csacska! Bíztam az utolsó 
mohikánokban. Azt hittem, akad 
még egy talapalatnyi hely, ahol lá
bát a szögfogás megveti. Azt hit
tem, te leszel a védett terület, ahol 
ffi régi szép művészi világ utolsó 
bölényei megmaradhatnak. Úgy je
lentél meg, Prakker, álmaimban, 
mint a■ pompéji katona, a,ki nem 
bánta, ha rászakad a. világ minden 
borzalma., de a szöget fogta és nem 
engedte el. 6, Prakker!

Áramvonalas lettél, Prakker. Vot 
laha művészi cirádás átjáróház vök 
tál, most pedig betonvédelemmé 
süllyedtél le. Pillér vagy, támasS 
vagy! Ide jutottál. Valaha mindenki 
gyönyörködött játékodban, az ellent 
fél jobbszélsője különösen. Ma, mát] 
nincs öröme elrontott, megmételye
zett játékodban. Védekező stílusai 
megfosztja a játékot céljától, a gók 
tói. Megakadályozod a gólt, Prak
ker. Az ilyen játék tartalmatlan ét 
üres, mint Csikós hálója.

Hűtlen Prakker, van egy kért* 
sem hozzád. A hűtlenül eldobott szö
get, amelyet többé nem fogsz mú?i 
küldd el nekem. Hadd fogjam leg
alább én kis szobámban.

Bök MukL

3  T E S T Ő R
K A P H A T Ó  M IN D E N  

PATIKÁBAN.DROGERIÁBAN 
ES ILLATSZERTÁRBAN.

A bajnokság állató
AMATŐRBAJNOKSAQ

II  osztály
Déli ósoport

1. KFC
2. Tipográfia

II.

3. BEAC
4. FSE 
6. P. Juta
6. PeMTK
7. Gamma
8. Kalapos
9. BIK

10. ,.33" FC
11. Goldberger
12. FVSK
13. KAOE
14. Est*
* Törölve.

20 12 
21 11 
20 11 
21 11 
20 10 
20 11 
20 9
20
19 
21

II 19
20 
21 
26

3 36:21 29
3 46:23 29
4 38:27 27
7 45:35 25
6 35:37 24
8 62:43 23
7 42:41 22 
7 42:42 21-

- 8 44:39 19
2 11 29:46 18
2 10 29:53 16
3 11 23:46 15 
1 18 15:42 5 
S 17 17:27 15

1. UTE II:
2. ETK
3. UFC
4. UMTE
5. Gázgyár
6. UVASC
7. OTE
8. VT. kér.
9. UTSE

10. Cornpaktor
11. Pannónia
12. TSC
13. B. Magyarság
14. TLK

északi csoport

SC

20 14 5 
20 14 3 
20 14 — 
20 13 5 
20 10 6 
20 10 2 
19 8
20
19
20 
20
19
20 
19

A BTK—B. Magyarság ------„
dött félbeszakadt mérkőzés eredményét 
nem számítottuk be. J

1 73:21 33
3 63:28 31 
6 75:32 28
4 53:26 27 
4 39:33 26

2 8 32:36 22 
4 7 42:35 20 
2 10 42:39 1 8 
4 9 36:41 16
1 13 31:71 13
4 12 30:43 12
2 1 2 27:60 12
5 12 28:66 11
3 14 23:63 7 
2 :0-ra végző-

1. ESC
2. SzNSE
3. Köb. AC
4. RÁC
5. K. Törekvés
6. ZAC
7. RTK
8. SzRTC
9. KMTE

10. Autótaxi
11. Spárta
12. BTC
13. Kist ex

Keleti csoport
17 14 2 
19 13 4 
19 11 4

18 10 3
18 8 6 
18 9 1
19
17
18 
19 
19 
19 
18

1 73:21 30
2 59:28 30
4 74:33 26
5 51:34 23 
5 31:32 21 
8 35:37 19

8 6 34:28 1 8 
5 6 36:40 17 
5 8 34:50 15 
.3 12 24:54 11 
2 13 31:47-10 
4 12 23:54 10 
4 12 18:65 8

Béky majdnem 
lemaradt.. .

, A  Hungária tegnapi elutazása tmr#
I volt zökkenőmentes. Először is jóform ái 
| maga a vezetőség sem tudta, hogy W 
I jön ki a keleti pályaudvarra és ki szM*
I fel Kelenföldéin. Másodszor nem a leg

pontosabban jöttek a fiúk . . .
Takács erőnléti edző — természetese®

I — már lél egykor kint volt a pálY8-' 
udvaron, mivel Senltev e d z ő . . .  •’ 'f| 

— Csak Kclenföldön száll fel - í .  
mondta Takács. — ott  száll meg w  
Dndás, Kiss és Szabó III. Igen, Sebe*

I fog játszani jobbfedezetet. Négye** 
ugyan vállalta, de nem mertük beálbf 

I tani, mégpedig azért nem, mert féló* 
hogy esetleg kiújul a húzódása és ne"*

I tud az utánpótlás csapat rendelkezésér®
I állni, íg y  pedig — ha most pihen •— * 
jövő vasárnapig feltétlenül rendbejön - •« 

Már közelgett az indulás i eleje, 
amikor befutott Sebes az utolsó pere*

I bér.'.
I ~  Fél egykor még a Rózsadombé* 

voltam . . . _  lihegte.
I A vonat már elindult, amikor — o*
I utolsó pere után — befutott Béky. Egf 
[darabig meglepetten bámulta az iire*
| vágányt, majd észbekapott és egy gyor*
| vágtával még elcsípte az utolsó kocsit*
| Lgy látszik kezd formába jönni . . .

A  NÁCIÓNÁL NYERTE
Uruguay bajnokságát. Az 1939/40- 
bajnoki év bajnokságának lezárása
kor holtverseny adódott a Penarol 
és a Club National közt. Az elren
delt döntő mérkőzést a meghosszab
bítás idejében nyerte meg 3:2-x-e a 
Nációnál és ezzel Uruguay bajnoka 
lett.

KASSÁN
az északi polgári válogatott a Kassai áB* 
gimn. alsós válogatottja ollen 3:2 (0:2)
arányban győzött.

1. LoFC

HL osztály 
Déli csoport

2- Goldherger III. 17 12 316 14 2 — 33:10 30
3. SzJFC 17
4. F3C II. lg
5. BMTE II. 15
6. MAFC II. 15
7. BEAC II. 17
8. KSC

M. Posztó II. 16
10. 33 FC II. 17
31. BBFC ifi
12. Sütök* 22 — 2 20 7:28 2
* Törölve.
A, KSC-BM TE II. l:l_es  állásnál félbe

szakadt mérkőzés eredményét nem számítottuk be.
Keleti csoport

1. WSC II. 15 11 2
2. FTC II. 14 11 X
3. Cs. MOVE II. 34 9

2 56:23 27
7 35:31 18 
6 36:38 18 
6 29:27 17
5 32:33 16
6 27:30 16
8 36:30 15
8 22:32 15
9 34:54 14 
8 27:38 12

4. Ganz II.
5. SAC II.
6. SzTE
7. NJTC
8. SzFC II.
9. Függetlenség 

30. SzAC II.
11. FVSK II.

34 10 — 
14 7 3 

5 1 
5 1
5

33
14
15 
12 
15 
14

2 58:22 24 
2 62:26 23 
S 44:2n 20 
4 35:26 20 
4 42:29 17
7 25:22 11
8 23:49 11 

10 25:61 10
3 3 6  24:29 9 
1 4 10 30:49 6 
1 1 12 22:57 3

Beleegyezett a Hungária is. meg az 
Újpest, is. hogy mérkőzésüknek jugoszláv 
játékvezetője legyen. A jugoszláv szövet
ség dönti el, hogy kit küld fel a rangadó vezetésére.

Gndenus báró, a BLASz szövetségi 
, kapitánya utólag Kosaras Lászlót is be- 
válogatta és így o is megy Kübölkutra.

Retkes, a pénzügyiek jeles hátvédja 
nem vehet részt csapatának inai barát
ságos mérkőzésén — Kaposváron — 
furunkulus bántalmai miatt. A pénzügyiek 
Aranyossyt próbálják ki most a hátvéd- |sorban.

Fővárosi csapatok vidéken. Az MTIÍ
vasárnap Jászberényben játszik a J. 
Lehellel. — A Gutái SE vasárnap a Kő- 

tótja vendégül. — A Fü- 
Ieki IC pünkösdi tornát rendez. Részt
vevő a Corvin Aruház SO, n SaSC (cég- 

a i ’üloki TG I. és TI. csapata.
Frontit tartottak az ifjúságiak * 

m agyar-rom án mérkőzés előtt meg-
t ártandó mintaedzésböl. 110 létékos 11 
edzővel vett részt a BSzKRT-pályán 

I próbán, amelyet . Molnár
.szövetségi edző vézetett.

Vágj, a Huug-ária jeles tartaMkkapiTS* 
1 a1 ***** sz MTK kapuját Já-szberóíiybcn*.

A  WJVIFC az alábbi csapatta! áll fel 
a taxisok ellen: Tihanyi — Kállai, Ker 
rányi I . — Keresztes. Gen», Szálai — 
Kóirk, Deveeseri II., Szabadkai, Haran
gozó, Tóth III.

A Cs. MOVE a következő csapat tál uta
zik V^p-zprómbe: Csák Városi, Horváth 
I. — Losonozi, Herendi, Rákosi I (. — 
Egrrepsi, Gáti, Újvári, Noszál, Kardos, 
Tartalék: Hevesi, Diósi cb Varga I.

Uj csatársor játszik a OiMAVAG-Iomi 
Füzér és vitéz Mészáros kimarad a csa
patból, nélkülük így All fel a DiMAVAGI 
Horváth, Bún, Felföldi -  Kalocsait 
Csonka, Barta — Ralotai, Kertész, MA* 
gyár. Barna, Fazekas. A hétfői kassai 
jn-erkölesen szó lehet a támad-osor íiilóbM 
összetételiről is: Magyar, Kertész, Füzén 
Barna, Fazekas.
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ATLÉTIK A

A m agyar ifjúságnál 
jobb atlétaanyag nincs 
a világon,

— mond|a a Diósgyőrött nagy le lkese
déssel dolgozó Simpson m ester

Diósgyőrbe végre jó  bel 5*re került 
Sinipson mester, a MASz amerikai edzö- 
jo. Amikor kimegy iink a stadionba, a 
tföl'dgycpen és a vörös salakon vagy száz 
atléta cs atlétapalánta nyüzsög a mester 
körül ós sugárzó arccal lesi minden moz
dulatát. De Sinipson is elem ében van. 
Nemcsak egyféle figyel, liánéin bárból 
iát valami hibát, rögtön figyelmezteti az 
iiÜetőf. hűséges tolmácsa, Pák kér né által.

Nri-gyiságoö asszony, k írj© ki nevünk- 
non a mester véicinényét illeni tapaszta
latairól.

— Az c-ész országban itt találtam a 
legnagyobn tömeget és a legkomolyabb 
inunkat —- lia.ríjzik n válasz. — Nagyon 
sok tehetséges fiú dolgozik itt. Nem mon- 
^  eléí? javítani való is, de ez
csak orom, mert a fiúk igen tanulékonyak, 
igyekvők es biztosan sokat fognak fc.j- 
a 11** , Miskolcon is nagy tömeget és 
kellő igyekezetét találtam, de ott vola- 
tmgy hiányzik a megfelelő irányítás. Itt 
Jtíosgyorön láttám az írszág legszebb pá- 
VVlr ,5’ iKknleon pedig a legrosszabbat.
Halálos vétek (estüket ápolni akaró fiú
kat ilyen rossz és egészségtelen pályára 
vinni. Útközben láttam egy sporttelepet 
Miskolcon, amely sokkal jobb a vasutas 
pályánál és még sincs rajta siimni élet, 
^sodalatos. Vau egy jó  ályá, élei nál- 
*i*» egy hihetetlenül rossz nagy töme
gekkel. Ezen feltétlenül változtatni kell. 
• atlétákkal I10gys.11 van luegcLc-gedvc?

“  Általában a futókon találtam a leg- 
A kar mii nka szinte kivétel 

neiktil rossz. Még Nyalkáé a legjobb. Ha 
ezt a hibát kiküszöbölik, sokat fejlőd
hetnek. Novak, Szaladós. Képes, Verbüezí, 
Nyalka. Bauer a legtehetségesebb. Vég
telen örömömre szolgál, hogy Pf 
találtam rúdugró tehetségeket. To 
Szak ál y egyaránt nagyra hivatott. Kár. 
hogy Szinyéry tanulmány’, clfoglatsága 
nnalt nem lehet itt. Pt már Ismerem.

Novakből lehet jó gátfutó is, de in*

Bice
Bice

Mohi

MEHL VOLT A  MÁSODIK
a-icra a 5000-es versenyen, amelyet 
nvert 8:18.9 alatt Mianeapo-Usban.
12 yarddal győzött a hajrában 
ellen, Maki pedig további 6 yarddal kö
vetkezeit. Úgy látszik, hogy Maki nem 
képes táv közben lerázni az amerikai 
távfutókat, a hajrában pedig azok job
bak nála.

végre

kább síkon ígér sokat. Ahhoz, hogy igazi 
nagy gátfutó legyen, nem elég magas és 
a lábmunkája sem tökéletes. Hanem ta
láltam Miskolcon a vasutas pályán egy 
gátfuíó tehetséget. Ideális alakja van, 
olyan magas, mint én és 13 éves! Mind
járt be is fogtam gátra. A gyerek eleinte 
idegenkedett tőle. de amikor sikerült át
lendülnie a gáton, megjött a kedve. Itt
létem alatt megpróbálok bc’öle kihozni 
annyit, amennyit lehet. Hosszú gáton 
Vcrböfzi még sokat javulhat, ha megta
nul ellenkező lábbal menni át a gáton. 
Állóképességét is javítar la kell.

Ezután az ugrópálya felé közeledünk, 
ahol a fiatal Cbzlánszky ugrik szép stí
lusban 175 cm-t.

— Egészen egyéni ennek a fiúnak a 
stílusa, de a léc fölött elsőrangúan mo
zog. Nincs rajta javítani való. Ha ko
molyan dolgozik, szép eredményeket ér
het cl.

A dobókhoz érünk.
— Velük vagyok legjobban megelégedve. 

Csőd ál aló s, hogy milyen hamar rá tudtam 
vezetni őket az amerikai stílusra^ Két 
edzés után már majdnem tökéletesen el
sajátították. Az eredmény már kezd is 
jönni. Súllyal Havas is, Horváth II. is 
túljutott edzésben a 14 méteren, dbxkosz- 
szol pedig Horváth 48 méteren felül do
bál. Kíváncsian várom a vasárnapi klub- 
közi versenyt, ahol a küzedeim hévében 
láthatom a versenyzőket.

Búcsúzóul még ezt mondja Sinipson:
— Sok itt a munkám, do örömmel vég

zem, mert tudom és hiszem, hogy meg 
lesz az eredménye. Bátran merem állí
tani, hogy a  ̂magyar ifjúságnál jobb 
atléta-anyag nincs :n egész világon, csak 
nto/í kell keresni a tehetségeket és foglal
kozni kell vc-ük. A magyar a'létikn éjin- 
dúlt ezen a .kutató nevelő úton és rö
videsen ki fogja v vnt az őt megillető 
helyet.

Nemes Péter

FŐISKOLA

A BEAC veretlenül 
nyerte a főiskolai 
f őrcsapaf bajnok
ságot

m ég is niőnogui <fog
h a j l é k á t - !

J f ia jd i ie a i  e lm a ra d t a p iu ik th d i  
(Badapeát-'Bécs-'BudafLeit o e n  ta g

Szombaton este a BEAC vívótermében 
bonyolították le Magyarország ezéyi fő
iskolai tőrcsapatbajn»ó-k6á«?át. A várako
zásnak megfelelően a BEAC kitűnő tő- 
rözői veretlenül nyerték a bajnokságot. 
Részletes eredmény.

1. BEAC (Berzsenyi, Bcrricb, Bittér, 
Viszkidenszky, Kovácsi 3 győzelem, 2. 
LASE 2 gy., 3. MAFC 1 gy., 4. DEAC 
0 győzelem.

Ma:
KEAC-PEAC 
DEAC-BEM

A válogatott gárda 
nagyjai is ind ólnak 
a pünkösdi páros- 
versenyeken

Az egyesületi párosversenyek egy 
kissé megmozgatják a budapesti at
létatársadalmat. Mindenütt lázas ke
resgélés folyik egy-egy félig-meddig 
használható gátfutó, vagy rúdugró 
után, de van olyan, egyesület is, ahol 
diszkoszvetőt seni nagyon találni. 
Elég szomorú, de jobb előbb pótolni 
a. hiányt, mint szemet hunyni fö
lötte.

Éppen ezért nem tudunk szó nél
kül napirendre térni a tanácsnak 
afölöt a, határozata fölött, hogy az 
I. Osztályú párosversenyekben az 
egyes számokban résztvevő atléták 
számát háromról kettőre szállította 
le. Utóvégre nincsen előírva, hogy 
ha végképp nem tud egy egyesület 
harmadik gátfutót találni, ne állhas
son ki kettővel, viszont módot kell 
nyújtani annak az egyesületnek, 
amely több atlétát nevel, hogy azo
kat versenyeztethesse is. Érdekes, 
hogy as egyik mi gy egyesület edzője 
már előre tudta, hogy cs lese a, ta
nácsi határozat, sőt. állítólag az 
c9éss az ö kívánságára történt. És 
•még mondja valaki, hogy a másik 
egyesület uralkodik a szövetségben...

Ettől függetlenül néhány igen 
lendes versenynek lehetnek tanúi az 
atlétika hívei a pünkösdi ünepeken. 
Az ’ ■ osztályban a BBTE—UTE (a
^AC—BSzKET szerdán lesz), a 
u --oan a BEAC—Törekvés, a IU.-ban 

-® K -B L E , a IV.-ben a MOTE 
iP S c—MTE-viadal mozgatja meg 
versenyzőket. Ezenkívül a pest-

A RLE—MTK
viadalon a jóval nagyobb tömegből 
válogató BL.E az esélyes. Itt Hl- 
kischrc é3 a Kiss—Kálmán fi össze
csapásra ügyeljünk.

A TFSC—MOTE—MTE-
viadal séta lesz a TF számára. A 
TF mai gárdája a II. osztályban is 
legjobb lenne, nem a negyedikben.

Testszcnterzsébeten 
3000-en indul a legjobb mezőny 
Farkas feltétlenül 9 percen belül 
füt, csak az a kérdés, hogy a pálya 
állapota hány másodpercet engedé
lyez. a P. MOVE 4x1500 méteres 
ifjúsági váltója kerületi csúcsra tör.

Diósgyőrött
Novaié, Havas, Horváth II, a buda
pesti MAVAG-ból pedig a magas
ugró Gáspár formája éideket ben
nünket. Bizonyára a jelenlévő 
Simpson mestert is.

A két ünnep atlétikai műsora:
Vasárnap

Budapest: MTK- -BLE (MTK
pálya. 10 óra). — TFSC—MOTE— 
MTE(MTE-pálya, 10 óra). — BEAC 

Törekvés (BEAC-pálya, 10 óra). 
Pcstszenterzsébat: P. MOVE ke 

rületi.
Diósgyőr: DiMAVAG—MÁVAG. 
Magyaróvár: MóGAAC kalapács 

vetés.
Hétfő

Újpest; BBTE—UTE (UTE-pálya, 
3 óra).

az

kerület atlétái a 
r ő t í í 4^ .-  versenyeznek, 
tái

P. MOVE 
Diósgyő-

L im a  v á g " és . MA VÁG átlő
néd- csai?nak össze, Magyaróváron  
kozík n®llany kalapácsvetőnk talál-

-TJTE-vladal
lényegesen

A BBTE-
j!I l®  . győztese lényegesen jobb 
H  gl atlétái révén a,. BBTE. 
dél-un ,m°kban azonban remek küz- 

Az az érzésünk, hogy
w ! / T i ren Regös eiveri a més nem kész budai vágtázókat, 400-on Sán-
m lcT  i Jaaicza megelőzi Góbyt és 
Híres is megnyeri a két középtávú

ho^ül azt a sz4mot, ame-
loor!3611 lndu ' küzdelem lesz■5000-en a mezei bajnokság harma
dik-negyedik helyezettje, Kelen és 
Eper között. _ A továbbiakban fi 
Nyeljük Zajki és Vermes testvér- 
narcát távolugrásban, Kulitzy 
diszkoszvető formáját és a BBTE 
uj rúdugróit, fis leginkább a BBTE 

onáit — ha ugyan elindulnak.
f o r r n i  ° örkóK Polgár, Takács 

a magyar atiétika szem
pontjából sem közömbös.

A BEAC—Törekvés 
f^ k őzés  sem lesz rossz. Mi a Tö 
har> 60 győzelmét várjuk. Rúdugrás 
iövő a /S Ult. (Bácsalmási dr) és 
J (Kovács) összecsapása cse- 

®-®‘, futószám okban a Törekvés 
an fölényben, ugrói sem rosszak

A főiskolai labdarúgóba,inolisúf: elődön
tő mérkőzései né niá délután kerül sor 
BEAC lágymányosi sporttelepén. A _sc 
Iniíruő rbérkíi/és'sk után a lcgjöbb n- :gy 
főiskolás együttes áll ma szemben egy 
mássá:!.

Az .idei haj nők 1 rrwzttn ybon olyan ki 
egyensúlyozolt -orókból áliló csapatok lop* 
n-ek a pólyára, liogy nehéz # tenne nw?- 
jósolni közülük az rzúvi főiskolai haj* 
noköt. A Ív DAC, e DE AO és a BEAC 
komolv felkéSíültsdffct .árult el a selt.i 
Igxő küzdelmek során, lio^y nem 1-efictcl 
lóin, hc.tcy a húrom vidéki cgryét'ömi csa
pat közül kerül majd ki az czúvi bajnok. 
Az ee:ycüen budapesti csapatról, a 
ÉEAC-ról nem tudunk semmiféle képet 
alkotni magunknak. A multévi bajnok, 
mint erönyerő nem játszott a. solcjt>e7,o- 
ben és ezért a csapat tudásáról nme: 
k ö zcle-1 > b i niór t ék ii u k.

A K E A C -PE A C  mérkőzésen n sszO£<?di 
csapatnak, há legjobbjaival áll ki, ^yóz 
nie kell. A BEAC a papírforma fizermt 
jobb a DEAC-nál.

Pünkösdhétfőjén az c-láo nap két ervez- 
te.se játszik az c.lsö< és másodiik helyért 
pzt Tuejr'lózőle§ pedijíT, érakor 
v^ztcs a harmadik és ne^/édik helyért.

Mi lesz pünkösdkor
Vasárnap:

KardéRápatbaJnokság: BEAC-terem, dél 
elüti 9 órától.

Evexér: Városonke-rcs-ztii-li nyolcovemöa
eoseny, 12 órakor:
Céllövészet: Maro;l>ányi-lér, egész nap.
Kosárlabda: BEAC-pálya, délelőtt 10

órakor.
Labdarúgóbajnokság: BEAC-p„ KEAC 

BEAC. DEAC—BEAC, 3 és 5 órakor.
ökölvívás; MfiégJ-etcni-vívótércui, 5-kor.

Hétfő:
Kard egyéni bajnokság: Műcgyclcm-ví 

vótorem, délelőtt 9 órától.
Céllövészet: Mnreibányi-tór, egé-iz nap.
Kosárlabda: TFSC-pál ya, délolőlt 10

órakor.
Labdarúgóbajnokság döntői: BEAC-p.,

3 és 5 órakor.

AZ ELSŐ SVÉD MEZEI VERSENYT
Kalnrno nyerte 11:26.4 mp-es idővel (jó 
rövid távú lehetett) a 11:40.4 mp-et futó 
Holm-kyist és a ll:32.4-cs Lindscn ellen. 
Csopatveraonyben a Linn>a (amolyet Bel- 
tzer edzi legyőzte Bran-dkarent.

A  ma eldöntésre kerülő főiakolai nyolc 
evezős versenyen a BEAC csapata így 
áll fel: Vákár 1.. Váká-r II.. Kemenezky, 
Bartók, Lengváry. Csonté, Szilvássy 
Farkn®. korín.: Ztmonyi.

A ma délelőtt, eldöntésre kei ülő kard 
csapatbajnokságért ir.dul a BEAC 
DEAC. a MAFC és a LASE csepata. 
A bajnokság sorsa a MAFC és a BEAC 
között dől el.

A világhírű főiskolás céllivvőgárda 
valamennyi tagja elindul a ma délelőtt 
kezdődő főiskolái bajnokságban. Az 
MLE és a BEAC céllövői közül várható 
_ legtöbb bajnok, de a vidékiek sem le
becsülendő ellenfelek!

A TFSC az esélyes a kosárlabda főis
kolai bajnokságban. A BEAC és a MAFC 
legjobbjai nem rendelkeznek főiskolai 
jelleggel és Így aligha tudják megállí
tani a bajnokságra törő testnevelőket.

[tartós (BEAC), Kurucz (MAFC). Szép 
(DEAC), Rosunberg (BEAC) között dől 
cl a főiskolai egyéni vívóbajnokság 
sorsa.

SOK Jó EREDMÉNY
született szombaton délután a délnyugati 
kerület Pécsett rendezett 
Részletes eredmények:

Szenior számok. 100: 1. Szigetvári
PEAC 11-2. 2. Koltai PÍ1AC 11.0.
3 PacZélt TK. 11.7. Távol: 1. Mátrai
PEAC 590. Súly: 1. Sebes PBAC 1198,
2 Pál PBAC 1123. Gerely: 1. Bényi
PEAC 58 20. 2. Csejtei PEAC 51.70. 3000: 
1 Pataki PÁC 9:53, 2. Faragó PEAC 
lÓ-’ O 1000- 1. Kozár PÁC 2:52. 2. Péterfi
3 Óo ’ 3. Schmidt PEAC 3:06. Magas: 
1. kurucz 172. Diszkosz: 1. Csejtei PEAC

3 DHk és ifjúsági számok. 100 I. o.
1 Krénusza TI-C 11-5. 2. Hajnal Zrmyi
ti fi II ö ' 1. v. Mády Zrínyi 12. „ 
rányai 'Gyak. g  12.2. . Kezdő: 1. Kör 
m öúi Zr. 12.2. Rúdugrás:
290. 2. Molnár Fk.
Bujdosó Zr. 4228. 2.
1 Papp Zs. 608,
Távol csapat:Ktj.t 3. Tanítóképző aoo. v ™  M
koppányffy Zr. 1126. 2- Eu1-’ 4 '’só ll2 “ -
Súly: 1. Sík Mohácsi g. 1265,
Konácsy Zr. 1126. Súly csapat: 1.
HÍD. 2  ̂ Tanítóképző 994. 3. K

07  ̂ 800 m I . ' 1- ^ 3sb Mohácsi §f.
fs  6 í r  T  T. Füzesi Fk. 43.6 Kezdő: 
f  Budai Pius g. 43.4. 1000 m: 1. Erdőst 
GyAk. g. 2:54, 2. Szepesván 
110 gát: 1 .
váltó: 1.
46.7. 4 X 400:

BEAC, vagy MEC?
Ma lesz a főiskolai ,,Oxford—Cam

bridge”  városon keresztüli nyolcevezős 
verseny. Az eredeti tervtől eltérően, 
vagyis pünkösd után  ̂akarta a MESz a 
versenyt megrendezni a hagyományos 
főiskolás evezős versenyt, arra számítva, 
hogy a szegediek nyolcasa Is elindul' a. 
versenyen. Mivel azonban a szegedi 
egyetemi nyolcas nem tud a rossz idd 
járást viszonyok mint* komolyan fel
készülni, edzéshiányra való hivatkozással 
lemondta a versenyen való részvételét. 
Ig-v tehát ma. pünkösdvasárnap délben 
csak a budapesti Tudományegyetem 
(BEAC) és a Műegyetem (MEC) csapata 
versenyez.

Péntek délután két óra. Az MKSz 
és e sorok írója a Keleti pályaudvar 
mellett, egy szálloda előcsarnoká
ban ünnepélyes türelmetlenséggel 
várja az ostmarkl kerékpáros or
szágúti válogatott vezérkarát.

Délután három. Az ünnepélyes tü
relmetlenség most már izgatott bi
zonytalanságba színezödik.

öt órakor már komoly kételke
désbe fásul a hangulat. Az ostrnar- 
kidk nincsenek még- mindig sehol.

Versenyzők lesnek be a szállodába 
és hosszú orral távoznak. Az egyik 
szövetségi vezető izgalmában fel
hívja a bécsi szövetségi székhelyet. 
Senki nem válaszol,

Végre feloldódik a feszültség. Sür
göny érkezett a Millenárisra: az ost- 
marki vezérkar csak éjjel érkezik. 
Nehézségek vannak az útlevelek ko
rul. A szövetségi tisztviselő betele. 
fonállá a hírt a szállodába, a nyu
galom helyreállt. Lehet aludni. Ret
ten azonban vállalkoztunk arra, 
hogy megvárjuk a bécsieket. Neki
ültünk. sakkozni. Éjjel kettőig toltuk 
ide-oda a bábukat...

Nem jöttek...
Reggel hét órakor ismét felhívtuk 

a szállodát.
Nem kérem, a bécsi urak mé 

mindig nem érkeztek meg! — szólt 
a portás.

Ugyanakkor értesítést kaptunk 
arról, hogy 'a magyar versenyzők 
vízumkiállítása körül is bajok van
nak.

Kezdtük már feladni a reményt.. 
Nem lesz vasárnap verseny ebből, 
mondták a borúlátók.

Délben megint ott szorongtunk a 
Keleti pálya udvaron. A bécsi gyors 
pontosan befutott. A kiseroglelt ma
gyar versenyzőkkel alig lehet már 
bírni. Németh Károlynak egyszerre 
nyolc szeme támad és úgy bámulja 
a vonatot. Végre, — általános meg
könnyebbülésre kiszáll az első ost- 
marki versenyező: StÖger...

Megrohamozzuk. Stöger. grimaszt 
vág:

-  Isten csodája, hogy itt va- j 
gyünk. Tegnap még úgy volt, hogy a 
versenyt cl kell halasztani. A hatá
rokat lezárták, az autónk nem tu
dott elindulni, nem kaptuk meg a ki
utazási engedélyt,.. Végre ma reggel 
9 órára kitisztult a helyzet. A szö
vetségünknek sikerült megszereznie 
a vízumot, minden engedélyt és mi 
utazhattunk... s most itt vagyunk, 

Nem látjuk, sehol a vezetőket.
— 6, azok csak estére érkeznek 

meg. Egy személy- és egy teher
autóval délben, indultak útnak Pest 
felé. A teherkocsiban hozzák a gépe
ket. A személygépkocsival jön 
Óborét, a Rcichsfachleitfr, Dussika, 

'hs és Köti, az ostmarkl szövet
ség vezetősége. Aschenbrcnner, a 
bécsi kerékpársport újját.eremtöje, 
a multévi vezető bevonult katoná
nak és így nein* vehet részt a verse
nyen.

A bécsi csapat után érdeklődünk. 
Megtudjuk, hogy a tervbe vettek kö
zül Goth, Orechek és Pichler nem 
indul. A legénység egyébként nagy
szerű formában van, pompás élőké 
izltö edzésben volt része, sok ver

senyt állt végig, négy újonccal' ren
delkezik és: biztos a győzelmében.

Zódlnak nem hoznak gépet. A 
fiatal versenyző elmondja, hogy ke
rékpárja közvetlenül az indulás előtt 
közlekedési szerencsétlenségnek lett 
áldozata: darabokra tört. Most itt
próbál gépet szerezni, Pesten. Né
meth Károly ajánlkozik, hogy szerez 
számára masinát. Azonnal el is in
dul a két fiú...

A többiek megrohanják a kávéhá
zat és három-négy kávét vágnak be 
egyszerre.

valy már nem tudta megismételni.
A veretlen magyar tábor, 1939- 

ben, bár mindvégig kezdeményező 
volt és némi fölényt is mutatott, a 
helytelenül alkalmazott hadifortély 
és az idegenben vívott csata nehéz
ségei folytán közvetlenül a cél előtt, 
a semmeringi hegyekben összerop
pant és súlyos vereséget vágott 
zsebre. Ezt a vereséget kell ma és 
holnap kiköszörülnie fiainknak, akik 
ezúttal ismét csak kétnapos tornán, 
a Budapest—Bécs—Budapest verse-

iiegánsruhát
G auder-né l

E rss á ö e S - 'iö s ’ö t
Telefon: “830—8 5 4 .

nyen mérik össze 504 kni-cs távon 
erejüket a pompásan fejlődő és jól 
felszerelt ostmarkiakkal.

A két válogatott legénység a kö
vetkező összeállításban ül ma reg
gel 7 órakor nyeregbe (zárójelben 
a rajtszámok):

OstmarU:
Richlik (1), Goniseth (3), Ohyli.lt 

(5),.Augusti (7), Valentá (9). Buch- 
halt (11), Stöger (13), Pichler (23). 
Wachold (15), Lovato (17), Zodl 
(19). Magyarország:

Éles (2), Eröss (4), Gere (6), Ka
raid (8), Kőszegi (10), Mádi (12). 
Németh (14), Nótás (16), Sípos 
(13). Fülöp (22). — Droba és Sza- 
lay, valamint Gondy, mint tartalék 
sem jöhet számításba.

Visszavágunk ?
A magyar csapat határtalanul bi

zakodik. Ég bennük a visszavágás 
vágya. A szelleme kitűnő — s a ve
zetőség mindent elkövet, hogy fel
szerelésük tökéletes legyen. A mér- 

} lég másik serpenyője azonban csök
kenti ezeket a siker-reményeket. 
Fiaink ugyanis edzés- és verseny
szegények. Szívósságuk, ellenállá-

l i s i É e i i - Z s i p e i
kávéház, étterem, 

grill
JAXS. TÁNC.

KERÉKPÁR
A PÜNKÖSDI ÜNNEPEK KERÉKPÁROS 

MŰSORA

1. Prignv Zr. 
280. Gerely; 1. 
Asztalos 36. Távol: 

2. Kiss Gyak. g. 597. 
1. Zrínyi 580. 2. Gyak. s-

2.
Zrinyi 

Nagy Lajos

Zr. 2:54.2. 
Kadarász Zr. 17.5. 4X100 

Tanítóképző 46.6, 2. KISOK vél. 
1. KISOK Vél. 3:47.2. 2. 

Tanítóképző 4:07. 4X800: L  OF*k- 
ö :21. 2. Zrinyi A. 9:86. 3- . Irinyi E. 9 ;41. 
Svéd váltó: L Tam tokéqö 2 A

fje-r OODQ Hílp'aG if4 1 . I&SÚk ÜY
172, 2. v." Pattantyús Z.-. 168.

Vasárnap
7: Budapest—Bécs. 350 km. Rajt: a

bécsi országút 10 km-es jelzőkövénél. Cél 
a schwechati országút 10 km-es kövénél, 
Érkezés délután 2—4 óra között.

7: Érsekújvár. Aa Érsekujvári Levente 
országúti versenye.

7: Kaposvár. A Kaposvári Turul KE 
országúti versenye.

7: Budapest. A VilKE Csillag Lajos 
140 km-es emlékversenye a Budapest- 
Gyöngyös—Budapest terepszakaszon. Tíz 
osztályfutam, női verseny.

7: Győr. A DAC kerékpáros portyája.
Hétfő

7: Bécs—Budapest. 254 km. Rajt: a
schwechati Országút 10 km-cs kövénél. 
Cél a Budakeszi-út és a Gábor Aron-utea 
serkán Érkezés délután fél 3—4 óra
között.

Délután 4 órakor: Kaposvár. A KTS.

Tavaly — ez az elsöizben Bécs— 
Budapest—Grác—Bécs útvonalra
duzzadt Ostmark—Magyarorország 
válogatott országúti mérkőzés vá
ratlanul súlyos vereséggel sújtotta a 
magyar porfelhőlovag-tábort.

Ez a mérkőzés háromnapt sza
kaszban és több mint 700 km-es tá
von állította egymással szembe a 
küzdőket. Azt a fölényes diadalt 
melyet az előző években, 1924-től 
1938-ig Vida, Istenes, Adorján és 
Karakt harcolt ki az egyéni viadal
ban cs a csapatküzdelem során 
meggyvörös mezü címeres együttes 
a bécsi legénységekkel szemben, ta-

suk, átütöképességük korántsem 
olyan, mint a bécsieké, akik már
cius óta állandóan nyeregben ül
nek és füti őket szerzett sikerük 
megtartása. Mellettünk szól a pesti 
cél, mellettük a jobb felszerelés és 
a jabbmlnöségü tömlők, összeállítá
sunk jó — egyedül Diszkayt hiá
nyoljuk a csapatból. A bécsi csapat 
erősebb, mint a tavalyi. Nagyszerűen 
képzett fiataljai révén átütöerejük 
igen nagy s így robbantásdús ver
seny ígérkezik.

Mindent egybefogva — mégis a 
magyarok győzelmét tartjuk valö-

SportaSóknak
ara  O O M li

UNICAL
EKéSfiT — FíSíSSIT l

Minden iobbszaküzletben Máté!
szinübbnek. A nagyobb rutin és tak
tikai készség, az erők gazdaságos 
elosztása döntő lehet ebben a küz
delemben —  és ez az erény Karaki, 
Sles, Erőss, Gere és .Nótás erénye 
elsősorban.

A  verseny egyéni és csapatküzde- 
lemböl áll. A  .csapatverseny eredmé
nyét a válogatottak első öt helye
zettjének összesített eredménye 
dönti el.

A cél
—  az eredeti tervtől eltérően —  nem 

Fogaskerekű-vasút végállom ásá
nál lesz, hanem a Budakeszi-űt és a 
Gábor Arcn-utea sarkán, ahová a 
küzdők hétfőn délután 2—4 óra kö
zött érkeznek.

EDWARDS hörozáfok utolérhetetlenek
STR&3B SPORT!

i idénynyitó páiyaVcrsenye,

F o r g a lo m b a  h o z z a :
19. rp. TigRs® § '̂’rűrc..̂ » Í-SOS-:SS:
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M O Z I

A külföldi film ek kösOl 
a ném et film ek vezet
nek az USA-ban

A 268 külföldön gyártott film kö
zöli. melyeket. 1939 folyamán az 
Északámerikai egyesült Államok mo
zijaiban bemutattak, 85 készült né
met. 41 angol és 36 francia gyárak 
bán.

i‘ iT'fiS~

JenDy Jugo ma utazik 
el Budapestről

Szerdán érkezett Budapestre Jenny 
•ftigo, a „Nanette" címszereplője. 
Csütörtökön résztvett filmjének a 
Bemutatóján, pénteken délelőtt auto
gramokat osztogatott az Uránia 
előcsarnokában a magyar árvízká
rosultak javára. Péntek délután 
▼égre körülautózhatta Budapestet, 
szombaton pedig kirándult Eszter
gomba.. Jenny Jugo  ma, vasárnap 
utazik haza Berlinbe, ahol egy-két 
tét múlva kezdik meg új filmjének 
& felvételeit.

Bianchar
(Szombaton délelőtt levetítették a sajtó 

képviselői előtt a „R oyal Divorce" című 
angol filmet, amelyet pünkösd után tűz
nek műsorra a Kádiusban. Az angol film
ben Napóleont a francia Pierre Bianchar 
személyesíti meg.)

Pierre Bianchar az algíri partok 
előtt, egy kis szigeten született. 
Még fiatal ember, de életkorát már 
titkolja. Születésnapja: június 10.

Már egész fiatalon színész akart 
lenni. Kezdetben vidéki színpadokon 
játszott. Cyranot, Hamletot és -r- 
sok bohózat főszerepét. A  világ
háború alatt katonáskodott. Csak a 
háború után Iratkozott be a párisi 
szinészképző iskolába. 1922-ben a 
Théatre Antoine tagja lett (Charles 
Boyer is ekkor került a Théatre 
Antoine- ba). Ettől kezdve pályája 
gyorsan emelkedett. Már 1922-ben 
ülmszerzödést is kapott. Első film
jének női főszerepét Arlette Mar
ciiul játszotta.

Több párisi színpadon játszott. 
Különösen nagy sikereket aratott a 
Gymnase-bán. Néhány év előtt még 
gyakran filmezett Berlinben is, ahol 
sok Ufa-íilm és néhány Tobis-film 
francia változatában szerepelt.

Nálunk a „.Bűn és bünhődés"-ben 
Ismerte meg a közönség. Raszkolnyi- 
kovot játszotta -— feledhetetlenül. 
A  „ Táncrend“  jelenetsorozatában 
Bianchar aratta a legnagyobb sikert, 
az elzüllött orvos alakításával.

Londonban egyetlen filmben ját
szott, a „Royal Divorce"-bán. Ezt a 
filmet a fiatal Napóleonról írták, 
Josephine rajongójáról. Blanchar- 
nak már volt egy hasonló alakítása 
a ,J)ame de Pique“  című francia 
filmben, amelyet azonban nálunk 
nem játszottak.

Érdekes, hogy Bianchar, aki fil
men olyan sok szegény, sőt züllött 
embert alakított, a valóságban az 
egyik legelegánsabb párisi színész.

V I L Á G M Á R K A !
ÖTTUSA

A HTVK öttusa
részversenye

A Honvédtiszti Vívó Klub öttusa rész- 
Vei’senye pénteken kezdődött.
. A párbajtőrvívás eredménye a kővet
kező: 1. Bolgár hadnagy 3u pont, 2. Gya- 
lokay főhadnagy 24 pont, 3. Pcpp szakasz- 
vezető 30 pori, 5. Orbán Balázs és Kafka 
28 pont, 7. Ács 26 pont, 8 . Görgényi 24 
pont. 3. Hegedűs 22 pont, 11. Boronkay, 
Majláth és Horváth 20 pont, 14. Csáthy, 
Karátsor.y és Mindszenthy 18 pont, 16—13. 
Kisgyörgy, Nagy, Csire és Olasz 14 pont.

Szombaton reggel a pisztolylövő ver
senyre került sor a Ludovika Akadémia 
házi lőterén. A lövészet megkezdése előtt 
v. Somogyi Endre vezérkari ezredes, az 
öttusázók olimpiai kapitánya kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg a repülő- 
halált halt Kalándy Tasziló főhadnagy
ról, a régi öttusázó bajtársról.

A pisztolylövő versenyen 22-en indul
tak. 1. v. Orbán’ Nándor főhadnagy 20 
találat, 193 köregységgel, 2, Balázs hdgy 
20/191. 3. Gyalokay dr Thgy hadbíró
20/190, 4. Karátsony aks 20/186, 5. Bánhidy 
aks 20/185. 6 . Bolgár hdgy 20/184.

P Á L Y Á Z A T I Ü Z E N E T E K
Figyelmeztetés; A XIII. számú szelvény 

csütörtökről péntekre egy helyen módo
sult. Nem a Dél—Észak, hanem a Roma— 
/Milano mérkőzésre kell tippelni. A Szel
vényen szereplő román b)—magyar b) 
mérkőzés Eukarestben kerül sorra s nem 
tévesztendő össze a temesvári mérkőzés
sel. „K is Sáros!” : Még hét forduló van 
bátra.. Déri Miklós: 'Amennyiben a postán 
elveszett szelvényei megkerülnek, úgy 
azokat beszámítjuk.

Horváth Béla: A feltételeken’ nem vál
toztathatunk. Ha senki sem éri el az 
eredményt, akkor a következő pályázatra 
írjuk ki. Dréher Sándor: Nem 152, hanem 
csak 142 pontja van. Többeknek: Bősze 
János a X. fordulóban nem 20, hanem 
23 pontot ért él s ezért van 252 pontja. 
Bocskai: Részletezze!

KERÉKPÁR

V a sá rn a p  ; V á r y — M én té l! !  
ff  éti ö n : AH ben  M a s s a u d — V ilo  B ú r ! S

— A rendezőség 'közleménye —
A két ünnep nemzetközi birkóz-4 

műsorát pompásan állította össze a 
rendezőség/. Ha az ember végigfut 
a két nap párosításán, azt mond
hatja, hogy már egy-egy mérkő
zésért is érdemes elmennie a Városi 
Színházba! Vasárnap este a legra
gyogóbb küzdelmet Vári fogja vívni 
Némettel: Ezt a mérkőzést nem fog
ják egyhamar Pesten elfelejteni! Ali 
ben Massaud, a néger^óriás Lukács 
ellen akarja szaporítani győzelmei
nek a számát. Equatore ellenfele, 
Büki bizony nehéz feladat megol
dása előtt áll. A kitűnő formában 
lévő olasz világbajnokot nehéz lesz 
neki még megszorítania is. Kamarás 
ellen nagyon kell vigyáznia a bol
gár Glavanoffnak. Valter döntömér- 
közést vív Kopreklcel.

Hétfőn este lesz azután csak az

igazi csemege. Ali ben Massaud Vilo 
Búrral harcol. Márcsak ezt az egy 
mérkőzést is érdemes lesz megnézni! 
Alinak nem szabad nagyon felbőszí
tenie Vilot, mert akkor megjárhatja. 
Vilo viszont vigyázzon Ali kravátli
jára! Vári Ameronissal verekszik 
meg. Orgoványi Ro.du Lukáccsal ve
szi fel a harcot. A lábcsavarók és a 
szaltózók harca igen remeknek Ígér
kezik! Kamarás döntő csatát vív Pi- 
roch-knl. Döntő jellegű lesz a Büki 
—Viador találkozó is! Equatore Né
mettel harcol. Németnek sokat kell 
még pihennie addig, hogy az Ali ben 
által okozott ájulást elfelejtse! A 
vasfizikumú Német —■ remélhetőleg 
már erejének teljében veszi fel a 
harcot az olasz óriás ellen,

A mérkőzéseket mindkét napon 
este fél 9 órakor kezdik a Városi 
Színházban!

VASÁRNAPI BIBKÓZÓMÜSOB:
Debrecen: a város birkózó bajnokságai 

a DVSC rendezésében.
Csepel: M. Posztó—Vasas klubközi

mérkőzés.

ÖKÖLVÍVÁS
M orféra tú lságosan  

sú lyos, Torsba II. RSny- 
nyfísúlyú, Szigeti nem  
Jelentkezett, fa g y n a k  
előb b  orvosi v izsg á
latra  kellett vo lna  
m e n n i e  . . . .

Forray Árpád ökölvívó szövetségi 
kapitány megindokolja a válogatást

Az egyesületi intézők egy töredékének 
r.em nagyon tetszett az ökölvívó váloga
tás. A BTK intézője kifogásolta, hogy 
Monferát válogatás előtt nem állították 
szembe a pehelysúlyú Csapogyával. 
Kifogásolta azt is, hogy Torma II.-őt 
nem vették számításba a váltósúlyú válo
gatáskor. Az FTC szakosztályvezetőjének 
nem tetszett, hogy Má-iclinak válogató- 
mérkőzést kell vívnia Korányival; pana
szolta Szigeti kihagyását is. A vasutasok
nak az idei nehézsúlyú bajnok Nagy 
kihagyása nem tetszett. A panaszokra 
vonatkozólag Forray Árpád szövetségi 
kapitány a következőket mondotta:

-  Az intéző urak bírálatát szívesen el
viselem, de kérem őket, hogy marad
janak ennél. A Monfera-esetre vonatkozó
lag csak annyit mondhatok, hogy Món
iéra nem pehely-, hanem könnyűsúlyú. 
Kértem a BTK intézőjét, hogy küldje le 
Monferát a szövetségi edzésre, majd ott

lemérjük, vájjon szóba jöhet-e pehely
súlyban? Nem küldte le. Torma II. nem 
váltósűlyú, könnyűben pedig legntóbb 
kikapott Némettől. A váltósűlyban Mándi 
helye nem kibérelt hely. Szigeti tudomá
som szerint sérült. Különben is legutóbb, 
amikor nagy szükségünk lett volna rá, 
különféle okok miatt itthon maradt. Kér
tem akkor, hogy majd jelentkezzék, ha 
úgy érzi, hogy szorítóba állhat. Még nem 
jelntkezett . . . Nagyot a szövetség egész
ségi okokra való hivatkozással letiltotta. 
Most kellett volna jelentkeznie orvosi 
vizsgálatra, de eddig még nem tudott 
jelentkezni. Addig pedig nem állíthatom 
bê  a csapatba. Pedig nekem is az a véle
ményem, hogy Nagy a legjobb magyar 
nehézsúlyú.

Eddig szól a szövetségi kapitány 
magyarázata.

A MOZIK MŰSORA: 
Pünkösdhétfőn vasárnapi kezdések!

RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V =>* vasár
nap, n =» Ví, f  =  Vz, li •* */i 

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
i'6 , f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Halhatatlan 
keringő. (Hörbiger.) 2-ik hét!
CASINO. Esküdt 1- T.: 383-102. f6, f8. flO. 
Sz. V.: f4-kor is. Párisi lányok. (Marié 
Bell.)
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111-140. 
h6, h8 , blO. *Sz. V.: li4-kor is. Párisi
lányok. (Mari© Bell.) 
r.OBSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f6, f8 , flO. Sz. V.: fi-kor is. Louis Tren- 
ker: A császár vadász.
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6 . 8 , 
10. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dunne, Uránt.) 5-ik bot!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T : 189-543. 
nfi, f8. hlO. Sz. V.: n4-kor is. Hulló
csillagok. (Jouvet. Francén.) 3-ik hét! 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.: 222-499. 10-2l-ig folyt. Magyar-Fox- 
Metro-Ufa és rajzos híradó. Firenze ta
vasszal. Walt Disncy-filan.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T : 130-125. 5, n8 , 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Párisi lányok. 
(Marié Bell.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6 , h8 , hlO. Sz. V.; í‘4-kor is. örökké 
(Merle Oberou.) 4-ik hét!
ROYAL APOLLO Ei*zsébet-körút 45. T : 
222002. n6 . f8 . hlO. Sz. V.: 4. 6 . 8 . 10. 
Oz, a csodák csodája. (Judy Garland.) 
8-ik bél!
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. n6 . 18, 
hlö. Sz. V .: 3-kor is. Floridai kaland. 
(Gary Cooper.)
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T; : 145-046. 5, n8, 
Í10. Sz. V .: h3-kor is. Nanottc. (Jenny 
Jugo.) V. d. és 13-án* ű. e. 11: Csatasor
ban.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
f4, f6, f8 , flO. Sz. V.: f2-kor is. Jesse 
James, a nép bálványa. V, d. e. 11:
16 évesek.
CAPITOL. Baross-tér 32. T-: 134-337.
3, n6 , f 8 . hlO. V. 11-kor és 1-kor is. 
Halálos tavasz. 10-ik hét!
CORVIN üllői-út 40. T : 139-888. f4, £6 , 
f8 , flO. V .: f2-kor is. Jöjjön elsején. 
ELIT. Szent tstván-körút 16 . T.: 114-502.
4. 6, 8 , 10. V.: 2-kor is. Jöjjön elsején.
HOLLYWOOD. Bethten-tér 3. T . : 142.455. 
Í4. Í6 , fS, flO. V.: f2-kor is. Jöjjön else
jén. V. d. e. f i i :  A Heardy-fiút szeretik 
a lányok. 13-án d. e. 11: Tehetséges
család.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
11, 2, 4, 6 , 8 , 10. Fűszer és csemege. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4, 6 , 8 . 
10. V .: 2-kor is. Vén lány.
PALACK Erzsébet-körút 8 . T : 2 2 1 -2 2 2 . 11, 
2, 4, 6 , 8 , 10. Erdélyi kastély.
SAVÖY, üllői-út 4. T .: 146040. f4, f6 . f8 , 
flö. V .: f2-kor is. Texas II. rész. V. d. e. 
f i i :  6 óra az élet. 13-ától: Kis csitri 
13-án d. e. f i i :  Hurrican.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
f4. f6 , £8 , flO. V .: f2-kor is. Jöjjön el
sején.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T : 140-840. 11. 2, 
4, 6, 8 , 10. Egyetlen éjszaka. 5-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. T.: 355374. ti4, 
nS, n8 , » 10. V'.: n? ' nr is. Broad .iy
szerenád. V, d. 6 . U ; Pusztai király- *

A Sportmester Vizsgáztató Bizottság
ökölvívó szakosztálya június 1 1 —1 2 -én 
mestervizsgát tart a régi, eredményesen' 
működő edzők részére. A vizsga előtt 
előadássorozatot tart a szakosztály a 
vizsgán résztvevő edzők részére. Az elő
adássorozat műsora: május 14: Az ököl
vívás technikai alapjai (Tálay János), 
május 16: Az ökölvívás technikája (Dob- 
ránszky István), május 19: Az edzés
(Dobr£nszky István), május 21: Szabály
ismeretek (Kankovszky Artúr), május 28: 
Orvosi ismeretek (Kreisz László dr). Az 
előadásokat a MÖSz helyi Régében* tartják, 
minden alkalommal este 8 órai kezdettel. 
(Kivéve 19-ét, vasárnapot. Ezen a napon 
rél 1 2 -kor kezdődik az előadás.)

A Pestszenterzscbeti LE ökölvívó 
csapata vasárnap Esztergomban a város 
leventeválogatottjával csap össze. A mér
kőzés az Esztergomi MOVE sporttelepén 
kerül sorra, délelőtt fél 1 1  órai kezdettel.

Newyorkban Lou Ambers könnyűsúlyú 
ökölvívó világbajnok a harmadik menet
ben kiütéssel győzött Lou Jenkins ellen.

kisasszony. 13-án d. c. 11: A  csillagos
lobogóért.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.4, 6, 8. 10. V.: 2. 3. 4. 5, 6, 7. 8, 9. 10.
FÖl-dinduiás.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
f5, li7, 9. V .: f2, f4, fii, f8 , flO. Az utolsó 
'Weí'eczkey. V. d. e. f ii : Négyen a becsü
letért. 13-án d. e. f i i :  Shirl-cy Tomplo- 
film.
ELDORÁDO. Népszínház-u. 31. T .: 133-171.
5, n8 , f 10. V.: 2-től. Földindulás.
HOMEROS, Hermina-út 7. T .: 296178.
h5, 7, nlO. V .: f2-től folyt. A  4 toll. 
IPOLY 65. T.- 292628. 3, n6 , f8 , hlO. V.:
1, n4, f6, li8 , 10. A 4 toll. 13-ától: 14, f6,
f8, flO: Az idegen asszony. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
134-044. f4, Í6, f8, flO. V.: f2-kor is. Az 
utolsó Wereczkey. V. d. e. flO, f 12: A
sálán kutyája. 13-án d. ©.. flO, £12: A 
Barlay-cirkusz. »
OLYMPA Erzsébet-krt 26. T.: 421588. U,
2, 4, 6, 8, 10. Koch Róbert, a halál le
győzője.
OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447. n4, 
n6, n8 , nlO. V.: n2-kor is. Szerelmi szám
tan. l3.-álól: Vihar Ázsia feleit. V. d. e. 
10, fl2: Nem csaltuk meg egymást. 13-án 
d. e. 10, fl2: 13 kislány mosolyog az égre. 
PATRIA Népszíuház-u. 13 T .: 145673-
4, 6 . 8 , 10. V.: 2-kor is. Texas II. rész.
V. d. c. f ii : 6 óra az élet. 13-ától: Kis 
csitri. 13-án d. c. f i i :  Hurriean.
PHöNIX Rákóczi-út 6 8 . T : 144-454. 11, 1,
3, 5, n8, f 30. Az utolsó Wereezkey.
RIALTO Kákóczi-út 70. 1 .:  139-497. 11,
1. 3, 5, n8 , nlö, Sz. V.: 10, 12, 2, 4,
6, 8, 10. Kongo-express,

A RÁDIÓ MŰSORA:
Vasárnap, május 12.

Budapest I. (549.5 m): 8 : Ébresztő. Szó
zat. Hanglemezek. —- 8.45: Hírek. — 9: 
Református istentisztelet (Muraköz y
Gyula). — 10: Egyházi ének és szent be
széd n kassai Szent Erzsébet székesegy
házból. A  szentmisét Angelo Rótta c. 
érsek, budapesti apstoli nuncius, a szent
beszédet Madarász István dr kassai me
gyéspüspök mondja. Énekel a székesegy
ház vegyeskara, vezényel llemerka Ul- 
rich. Előadásra kerül: P. Griesbaehcr;
„Stella maris”  c. miséje, Hemerkr, l 1- 
ricli és Szkuherszky Ferenc művei. Or
gonát Fi!csak Béla. — 11.15r lív-ang&likus 
istentisztelet (Raffay Sándor püspök). — 
12.30: Az Operaház zenekara. Vezényel: 
Rajícr Lajos. — 13.45: Hírek. — 14: Hang
lemezek. — 15: A föidmívelósügyi minisz
térium r á di ócl őa cl áss oroza ta. — 15.45:
Melles Béla zenekar. Vezényel: Vinoflö 
Ottó; —■ 16.39; Fórrásaiml és gondozásuk. 
Papp Ferenc dr előadása. — 17: Hírek
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 
17.45: Utry Anna fe  Bálint Zoltán ma
gyar nótákat énekel, kíséri Sárközi 
Gyula cigányzenekara. — 18.15: Pünkösd 
a magyar faluban. Ortutay Gyula dr elő
adása. ~  18.45: Hangképek pünkösd sport
járól. Beszél: Pluhár István és Legényéi 
József dr. — 19.15: Hírók. — 19.25: Végh 
Sándor hegedül, zongorán kíséri Veress 
Sándor. — 19,55: Sportercdményck. —
20: Bátran kell szeretni. Operett egy fel
vonásban. Szövegét írta Babay József. 
Zenéjét szerzetté: Buday Dénes. Rendező: 
Kiszóly Gyula. — Hel! János, gyáros: 
Kiirthy György: R la.noh?, a leánya: Ne- 
ményi I B  ”  Fngrib^/t, a Ír- -mester. 
Udvardy Tibor; Inas: Antók Ferenci

TORNA
Ma egész nap Baján: 

Országos 
tornászbofnokság

A MOTESz régi elhatározásának meg 
felelően minden évben más váróéban ren
dezi meg az országos tornászbajnokságo 
kát és torna ünnepélyt. Az idén Baja
város rendezi meg az országos férfi tor 
nászbajnokságot. Baján már hosszú idő 
óta a legserényebb előkészületek folynak 
és a város sportszerető közönsége a leg
nagyobb érdeklődéssel várja az orszá 
minden részéből érkező tornászokat.

Budapestről a tornászok és vezetők 
tegnap délben indultak el hajóval. Este 
érkeztek meg Bajára. A bajnoki verse
nyek ma délelőtt 9 órakor kezdődnek meg 
a patakulcai sporttelepen. Délelőtt a lóv 
műszabadgyakorlat és nyújtó, délután 
pedig a ^korlát, gyűrű és lóugrás kerül 
sorra. Pünkösdhétfőn délután 4 órakor 
tartják az országos torna ünnepel y t 
sporttelepen.

(MIT VÁRHATUNK?)
Az országos bajnokságon hatalmas tö 

megek indulnak. Minden csoportban és 
minden szeren hatalmas lesz a versengés. 
Az I. osztályú csapatbajnokság esélyese 
az TFSC. A helyezésekért a DTE (lm 
elindul!), VII. LE és BBTE küzd. A II. 
osztályú bajnokságot a TFSC, a III. ősz 
tályút a VII. LE, vagy a TFSC nyer
heti meg. Az egyéni versenyben minden 
kiváló tornászunk elindul, tehát pompás 
gyakorin tokát láthat a bajai közönség. 
Az egyéni összetett verseny Pataki, 
Sántha, Tóth és Mogyoróssy között dől
het el.

Az országos férfi tornászbajnokság 
műsora Baján. Vasárnap. Reggel 6 óra: 
zenés ébresztő, 8 óra: zenés felvonulás a 
patakutcai sporttelepre, 8.15: tábori mise, 
9 órakor: a bajnoki versenyek megkez
dése (ló, müszabadgyakorlat, nyújtó), 
15.30-kor; a bajnoki verseny folytatása 
(korlát, gyűrű, lóugrás), 21.30: ismer
kedési est. Hétfő. 6 órakor: zenés
ébi’esztő, 10.30-kor: a hősök emlékművé
nek  ̂ megkoszorúzása, 1 1 -kor: hajókirán
dulás, 16 órakor: országos tornaünnepély 
a sporttelepen.

KÉZILABDA
A kísérleti kézilabda csapat vasárnap a 

BTK ellen játszik edzőmérkőzést. 
(Pozsonyi-út, fél 9).

Tiszaföldvári LE—MPSC barátságos 
mérkőzés lesz hétfőn 1 0  órakor a 
Megyeri-úton.

Csütörtökön a MAFC-pályán tartott 
erőnléti edzést a válogatott kézilabda- 
csapat Dobler Antal irányításával. Tizen
hat játékos volt jelen, névszerint Benda, 
Birtaian, Dobos, Fodor, Cziráky, Gal- 
góczy, Kostyál, Nagy. Mezőlaki, Sidó, 
Perényi, Péteri dr, Rákosi, Szabó. Töl
gyesi én Koppány. Bemelegítés, külön 
böző labdagyakorlatok és adogatás szere 
pelt a műsoron. Utána egykapus játék 
következett. Taktilmi megbeszélés fejezte 
be az edzést.

GYEPLABDA
MEGÉRKEZTEK A NÉMETEK
Szombaton 2 órakor megrékeztek 

a vendég gyeplabdajátékosok. A  vá
logatott csaaptot Schlemmer dr. és 
Lauer dr. vezeti. Tartalék: Mehlitz.

Mariann: Eőry Kató; Lexi; Felhős Fe
renc. — 21.05: Isten éő a világ, össze 
állította Szabó Lőiinc, a verseket el
mondja Si.monffy Margit, — 21.40: Hírek, 
sport-eredmények, liírc-k szlovák és ruszin 
nyelven. — 22.10: Magyar Női Kamara 
zenekar. Vezényel: Forrai Miklós. — 23: 
Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 23.20: Pert is Jenő cigányze
nekara muzsikál. — 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m): 1 1 : Weidlnger 
Ede szalonzenekara. — 12.05: Lementő
rádiófélóra. — 15.05: Hanglemezek.
18.45: A ,.Biai Dalárda” műsora. Vezé
nyel: Dévay Gyula. 1 . Gaál F.: Jelige.
2. Révffy Lajos: Kakukmadár. 3, Se lnne!- 
zor: A  ve Maria. 4. Hoppé Rezső: a) Két 
magyar népdal; b) Bordal. 5. Várady 
Antal: Vén Duna partján. 6. Huber Ká
roly; Szabadságdal. — 19.35: A bolgár
kulturális élet. vitéz Horváth Béla d 
előadása.^ — 20: Hírek, versenyeredmé
nyek, hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 20.25: ,, Sakk-számit ás.’* G. Réthy Pál 
sakkelőadása. — 20.55: Hanglemezek.

Hétfő, május 13.
Budapest I. 8.45: Hírek. — 9: Unitárius 

istentisztelet (Barabás István). — lő 
Egyházi ének és szent beszéd (Hauser 
Imre dr bátaszéki plébános). -y 11.15: 
Görög katolikus isten ti sztélét (Krajpyák 
Gábor d.r tb. kanonok). — 1 2 .S0 : Buda
pesti Hangverseny Zenekar. 13.45: Hí
rek. — 14: Farkas Jenő cigányzenekara.
— 15: Pünkösdi gyermekdélután. •— 15.45: 
Hanglemezek. — 17: Hírek. — 17.15: Az 
,, Ének lő ifjúság”  tavaszi hang versenye.
— 18.25: Nemes Pál tánczenskara ját
szik. — 19.15: Hírek. - 19.2-5: Debreceni 
dalos diákok. — 19.43: A megvásárolt férj. 
Hangjátók. Irta: Alicin Rarmscy és Ru- 
dolph de Cordova. —- Viola: Bajor Gizi* 
Bálint: Rajnay Gábor. — 20.1Ó: Sport- 
ored-inényok. — ■ 2G.2Ü: K. OoTnmonwIi
Mária zongorázik. — 21.15: Farkas Béla 
cigányzenekara muzsikál. _  Közben 
21.40: Sporterédmén fok. — 22.40: Tánclo- 
mezek. — Közben: Hírek. — 00.05: Hírek.
A pünkösdi jelentősebb külföldi műsor

részek;
Vasárnap:

tM  ó: Becs: Flotov: Stradcila c. operája .
9.28 ó: London: Coates-cst.
3.30 o: D. Sender: Do-brint zenekar.

Hétfő:
6.15 ó: D. Sender: Verdi: Aida c. ope- 

rája.
9 ó: Rónia: Fedrini (mezoszoprán) éne

kel.
9 ó: Milánó; Filharmonikusok.
3 ó.: Firenze; Tánczenc.
5.15 ó: London: Opera részletek.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. V ili., Rökk Szilárd utca 4. 
- 7  Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kulteár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
‘ Amerikába 10 .— ),

N; “v.v- v t n F ’ * T>f. t.r-f - ' r K.
•n. t meijb. U^ory Aiadár Igazgató* 1

M a : német— magyar!
Ma délelőtt fél 12-kor kerül sorra 

a Margitszigeten a harmadik német
magyar válogatott gyeplabdamérkö- 
zés. A magyar csapat kedvezőtlen 
körülmények között veszi fel a küz
delmet. Játékosaink kevés bajnoki 
mérkőzést, játszottak eddig és nin
csenek a legjobb formában. Mi azon
ban bízunk a magyar fiúk óriási lel
kesedésében, amellyel tudásbeli hiá
nyaikat pótolni szokták. A  váloga
tott játékosokról a következőket 
mondhatjuk: Kneusel jó, de nem ki
vételes képességű kapus. Jelenleg 
ő van a legjobb formában. A  Bács
kai— Lifka, I. hátvédpár. remek.. Tö
kéletesen ismerik egymást, jó. labda
kezelésük van és erélyesek. Bennük 
bízhatunk. A fedezetsor jó. Sztoics 
romboló játékos s jól birja az iramot. 
Miklós dr megbízható, kitünően sze
rel, nagy ütései vannak és kemény, 
Konorótn dr: támadóközépfedezet.
Neki a két hátvéd közé kell húzódnia 
és ráálinia Scherbart-ra, Scherbarl 
a németek egyik legveszélyesebb já
tékosa, és csak akkor semlegesíthető, 
ha Konoróth dr. kullancs középfede
zetet játszik. A támadósoron nagy a 
felelősség. Döntetlenné teheti a mér
kőzést! A  két szélső közül Teleki 
gróf a jobbik. Gyors, kemény és ki
tünően vezeti a labdát. Muray igén 
gyors, de botkezelése hiányos. Re
méljük, hogy beváltja a hozzáfűzött 
reményeket. Háray és Margó dr. a 
legkiválóbb játékosaink közé tarto
zik. Mindketten végig harmonikáz- 
zák a mérkőzést. Labdakezelésük 
remek és erős lövésük van, különö
sen Haragnak. Lifka II. középcsatár 
játéka meglepetés. Jól veszi át a 
labdát és jól osztogat, de lassú. Ne
héz dolga lesz Gerdes-szel szemben. 
Ennek ellenére bízunk benne, hogy 
meg fog felelni.

A németek Európa legjobbjai; 
összeállításuk igen erős. Rendkívül 
gyorsak, labdakezelésük eszményi; 
lövéseik pedig félelmetes. Legjobb 
csapatrészük a fedezetsor, Gerdes- 
sel a középen, akit Európa legjobb 
játékosának szoktak emlegetni. A; 
magyar csapat csak tanulhat a né
metektől, akik minden tekintetben 
felettünk állnak. Mi mégis bízunk a 
magyar fiúk akaratában és szivében.- 
Szép játékot, erős iramot és két-,; 
vagy legfeljebb háromgólos német 
győzelmet várunk. A döntetlen nagy 
teljesítmény lenne.

A két csapat a következő össze
állításban fog játszani: Németor
szág: Dröse ■—- dr. Blcssmann, Auf 
dér Heide — Rothkopf, Gerdes;, 
Schmolix — Hufmann, Baúrii, Méh- 
lits, Lángé, Kassmdnn. Magyaror
szág: Kneussel — Bácskai, Lifka U 

Sztoics, Konoróth dr,, Miklós etr- 
— Muray, Háray, Lifka II., Margót 
dr., Teleki gróf.

A  szövetség hírverő mérkőzésnek 
szánja ezt a találkozót és ezért a’ 
mérkőzést díjtalanul lehet megtekint 
teni.
A U TÓ

* Az Opel-cég magyarországi ve
zérképviselete, a Nemzetközi Gép-’ 
kereskedelmi R- T. saját házába, a 
IV., Kristóf-tér 3. sz. alatti hat
emeletes palotába költözött. A föld
szintet a legmodernebb kiállítási ter
mek foglalják el, ahol a legújabb ti- 
jusú Opel- és Buick-kocsik kerülnek 
bemutatásra.

KOSÁRLABDA
A  F Ő ISK O LA I K O SAR LAB D ABAJN O K -

SÁGÉRT
TFSC—BKAC 26:13 (9:8). TFSC-pálya.

Vezette: Velkey és Badacsonyi. Komolyabb 
játékot vártunk a testnevelőktől. A BEAC 
újoncai várakozáson felül jól játszottak. 
Kosárdobó: Szittner (10), Szomor (6 ),
Szabó és Becsy (4—i), Kelemen (2), 
illetve Sipöcz és Bajári (6—6 ), Zay gróf 
(2) és Radvány.

A II. OSZTÁLYÚ NŐI BAJNOKSÁG 
MAI MŰSORA:

Műegyetemi délelőtt 10 órakor Koszorú 
Kispest—TFSC: 11. (vezeti: Jár.osházy és 
Gatliy). 1 1 : Koszorú X I.-B E A O  TT. (ba
dacsonyi és Kardos). 12: BEAC teniszezők 

Gamma (Pak-u és Kollay).

IFJÚSÁG
Kölcsey g. IV. o.—Szent István g. VI.

0. 6 : 2  (1:2). KISOK-pálya. Vezette: Szűcs. 
Góllövő: Deák (2). Szabolcs (2), Lédcrer 
és Kovacsolszky, illetve Nemes és Gat- 
terer II.

A miskolci ev. tanítóképző és a felső
kereskedelmi iskola jól sikerűit együttes 
tornavlzsgát rendezett. A vizsgán főként 
atlétikai számok szerepeltek. 10 0  m:
1. Novák T  11.3. 2. Szlávik T 11.8, 
3, Huszár K  11.9. 400 m: 1. Novák T 53.9,
2. Beniczky T 56. 3. Rákóczi T 59. 1000 m: 
1. Pándi T  2:56.4, 2. Klein T  2:59.2,
3. Szűcs T 2:59.6. Magas: 1. Szlávik T ’
167. 2. Janurik T 160, 3. Erdélyi K 155. 
Távol: 1. Janurik T 569, 2. Kollener T 
553, 3. Fábry K  506. Súly: 1. Szlávik T 
12.33. 2. Paikelit T 10.55, 3. Deme T  9.99. 
Diszkosz: 1 . Schuiberer T  31.15, 2. Szlávik 
T 29.79. 3. Juhász K  26.83. Gerely:
1. Molnár K  41.30, 2. Koch T 41.10.
3. Kurucz T 36.50. Volt egy 25X100 m-es 
váltó is. Ezt a tanítóképző nyerte.

A KISOK Sportuszodát (Budapest, III, 
Árpád fejedelem útja) május hő 15-én 
megnyitják. Kedden, pénteken és vasár
nap a leánytanulók, hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és szombaton a fiútanulók, 
látogathatják a sportuszodát.

Sárospataki diákok Budapesten. Szóm
ba tor: délután a. Bertalan-utcái pályán a 
Sárospataki ginre. I—VI. osztályának 
válogatott futballcsapata a Lónyai-utcal 
rét. gímn. csapatával mérkőzött. Győz
tek a pataki diákok 6:2 (3:1) arányban. 
Gól lövő volt: Komáromi (3). Kérészi.
K " A., c  ö.ek, illetve Sajtos 12,
egyiket 1 1 -esből).


