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Az MLSz k é re lm e
a  k ö zö n sé g h e z :

A rendkívüli viszonyokra való te
kintettel is szeretettel kérjük a va
sárnapi válogatott mérkőzésen meg
jelenő közönségünket, hogy fogadja 
a romén nemzeti válogatott csapa
tokat magyaros, lovágias és sport
szerű vendéglátással, az ellenfélnek 
kijáró tisztelettel.

MLSz

Eccncmu is 
válogatott:
Bodola és 
Ploesteanu 
a B)
csapatba
került

M a: Kedvencszelvény

Ma este  k e zd ő d ik  
aDJCés KKK-ér te  k é z 
ié t m ag yar ré sze , 
szo m b ato n  d é lu tán  
le sz  a  so rso lá s

G'dátölelt Pál <lr, tíz MLSz miniszter) 
biztosa pér. tele estére meghívta az 
MLSz-be a Hungária, az Újpest, a Ferencváros, a Kispest és a Szeged kép-, 
viselőjét.: Az első Őt helyezett csapat 
képviselőivel elöértekezletet tart a Duna- .Kupa és a Kis Középéurópa-Kupa értekezlete előtt. Kzen az értekezleten kell 
kialakulnia a magyar álláspontnak, itt beszélik, meg a. sorsolást, valamint az anyagi kérdéseket is.

f’fáófolv-y Pál dr. ezt mondotta ne- Kttajj.;
~~.A IdKK tekintetében oe álláspontom 

Irt következő: .1 magyar, 2 romén és 2 
jugoszláv csapat indul. Ez hét. csapat. 
A nyolcadikat kisorsoljuk. Eddig úgy vált, liogy a. románok és a iugoézlávok 
között sorsoljuk ki ezt: 'a nyolcadik he
lyet, én azonban most azt javaslom, 
hogy a sorsolásba, vegyük be a magya
rokat is, tehát a magyar bajnokság ne
gyedik helyezettjét.

Szombaton délután már, itt lesznek a románok és a jugoszlávok is s ígv 
szombaton délután 4 órakor elkezdődik a szövetségben a DK és a KKK érte
kezlete. Értesülésünk szerint minden vitás ügyet, megtárgyalnak szombaton, vasárnapra tehát nem is marad .semmi.

Szombaton este az MLSz az értekezlet 
román és jugoszláv vendégelnek tiszteletére vacsorát ad.

-------------< ♦ > -------------

A Gradjanski nem kerül be 
a KKK-ba ?
I s m é t  k i k a p o t t !

A xá̂ rÁbi Ora-clJancsiin Áldozócsütörtök 
lapján ivem játszhatott országod bajnoki 
mérkőzést, mert csapatának tíz tagja 
Budapesten szerepelt a hervát válogatottban, A Gradjanskinak akkor a Szaraje
vói SLavia ellen kellett volna játszania. 
Kzt a mérkőzést líráit özerdén játszották 
l-o. Zágrábban ■& a Gradjanski óriási még- 
Icpetésr.c . 2:1 Í1*J) arányban vereséget 
szén véd olt. F-'. már a második v-rrc&é .̂ 
A GracJja.nski lebecsülte ellenfeléét « 
ezenkívül naigyon gyengén játszott. Ér
dekes, hagy a Slavin nagyobb arányban 
is győzhetett volna, de csatárai két ízben 
egy méternyire a kaputól hibáztak. A 
mérkőzés>t az ola-sz Oultilo vezette.

Ky. az eredmény alig hanem azt jelenti, 
hogy a Gradjanski nem kerül be a 
AKK-bá. A jugoszláv országos bajnoki 
döntök áliláfea most a következő:
B fttíria
2. B8K 
s- Hajdúk
4. Gradjanski

dugott a vi ja
«. HASK

Az országra döntő kétfordulós 6 június 
1 ö~ig lebonyol ítják.

K a s s a  v a s á r n a p i  v e n d é g e  a
CÉGLIGA VÁLOGATOTTJA

Kassa sport társ a d á Ima nagy yárako- 
*»aséal tekint a Ferencváros csütörtöki 
J f?  szerep lése elé. A csapat sem sze- 

készülyetteiiül kiállni « ezért kérd- 
ffj'S 8 vezetőség vasárnapra komoly ©!- 
wilVrfM kcreselt é* -  talált. A  Cégliga 
J»l.ögatott,ia. látogat e l ’ vasárnap Kassára 
I* '*? a, mérkőzés lesz a KAC csapatának 
“  inpjohája. Tölgyesi, Pásztor és Nádas 

gyeiére nincs rendben, de egyik eérü- 
2 ^ . 5f,m komoly. A zöld-feliérek elleni 

sszealhtínsról a vasárnapi mérkőzés 
paszlalatai alapján döntenek.
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fö ld i a közéixsa tár, Harangozó a balösszekötő a románok ellen
A tegnapi válogatott edzést — , különösen a belsőhármas szóba- 1 Csikós — PAkozdi, Polgár — Sza-1 Szendrödi. 

ameljTöl alább számolunk be — I jöhető tagjaival folytatott beszélge- \lay, Sárost III, Dudás — Kincses, I Pénteken . délután három órakor 
uzsonna követte, amelyen vala- tést s azután közölte velük a romá- Sárosi dr, Toldi} Harangozó, Gyet- fürdőbe megy a válogatott. A für- 
mennyi játékos résztvett. Vitéz 1 nők elleni, végleges összeállítást. Ez « « .  I dést uzsonna és taktikai megbeszélés
Ginzery Dénes szövetségi kapitány 1 a kővetkező: * Tartalék: Körmendij> Biró, Király, \ követi.

dl gólt rágtak uaiogaiottiaink a csotortoki 
rostamgpkozgsen, mégsem láttunk tőlük 

megnyugtató latókot
s belső hármas kérdésére ez a rosta sem adott feleletet 
Közvetlen uddelmiintttüi súlyos helyezkeddsi hibákat láttunk
Magyar válog.—Hiúsági válog. 5 :2  (3:0,1:0,1:2)

(A  Románia elleni Duna 
Kupa-mérkőzésre készülődő vá
logatottal: csütőitökön délután 
a BSzKRT-pályán tartottak 
rostamérkőzést. Erről az aláb
biakban számolunk be:)

Balogh sérült
Négy órakor még tanácstalanul 

álldogálnak a lelátó alatt a váloga
tottjelöltek, noha a hivatalos kezdést 
négy órára hirdették. De aztán ha
marosan mégérkezik Tóth-Potya, 
nem sokkal utána v. Ginzery Dénes 
szövetségi kapitány. A  kapitány 
mindjárt észreveszi, hogy az újpesti 
Balogh nem öltözött mézbe.'

— Mi pan veled, Bonzó"
— Vasárnap rosszul estem, és 

megrándítottam 'a váltamat. Akkor 
még nem gondoltam rosszra, szer
dán azonban nem tudtam emelni a 
karomat. Még most sem bírom. 
Krcisz dr azt mondta, hogy holnap 
menjek be vizsgálatra, akkor meg
mondja, hogy játszhatom-e.

— Már hallottam a bajodról — 
mondja Ginzery. — Éppen ezért ki
rendeltem az edzésre Szalayt is. 
Mindjárt vetkőzz is, „Potyszem“  — 
ez Szalaynak szól. -— Azok is vet
kőznek, akikre az első harmadban 
nem kerül sor, mert esetleg az ifik 
között helyet szorítunk számukra.

Királytól ezt kérdi a kapitány:
— No, becsíptünk azóta ?
— Nem csíptem én be, kapitány 

úr! Nem vagyok én részeges!
— Akkor rendben van a gyeplő — 

nevet a kapitány.
Biró és Polgár egymás mellett 

vetkőzik.
Egyezzetek ki már most — 

mondja Ginzery. — Felezzétek meg 
a. rápénzt, hogy egyik se szenvedjen 
hátrányt.

— Ahhoz előbb még győznünk kell 
— mondja Biró.

— Remélem, ebben nem kétel
kedsz —■ mondja Ginzery.

Aztán kihirdeti az első harmad 
összeállítását:

Válogatott: Csikós — Pákozdi,
Biró —■ Király, Sárosi III, Dudás — 
Kincses, Gazdag, Szendrödi, Haran
gozó, Gyelvai.

Az ifi-válogatottat így állította 
össze Tamássy dr szövetségi kapi
tány:

Körmendi (Haladás) — Nagy I 
FTC, Csermák (Dorogi AC) — Nagy 
II FTC, Kéri MAVAG, Steinbach 
MA VÁG — Suhai FTC, Füstös FTC, 
Gráf BSzKRT, Kiss (Törekvés), Ta
kács (Kelenvölgyi SC).

Három qólt lő  
Szendrödi

Egy kis bemelegítés után máris 
indul a játék. A 3. percben Gazdag 
ad a lendületes Kincsesnek, Kincses 
középre gürlt Szendrödinek, a kö
zépcsatár kényelmesen, puhán a 
jobb felső sarokba ragasztja az első 
gólt. 1:0.

Aztán szögletet ér el a nagycsa

pat, ebből Harangozó fölé durrant. 
Szendrödi elcsípi élelmesen a labdát 
r.z ifi-kapus orra elöl, de nem sok
kal később figyelmeztetést is kap a 
kapitánytól a hangosanbeszélön át, 
hogy ne aludjék. Dudás is rovást 
kap, mert nem vigyáz a szélsőjére. 
Szendrödi megint élelmes, kitör a 
jobbszélen, de labdáját belül elhi
bázzák. Hosszas passzolgatás után
— közben Gazdag Kjvöhelyzetet sza- 
laszt el Kincses lö. a kapus kezé
be. Szögletet érnek el az ifik, majd 
Gazdag, tör ki, de három lépésről az 
elébe vetődő kapusbá lő. A kipatta
nó labdát Szendrödi az üres kapu 
bal alsó sarkába helyezi. 2:0.

Pákozdi szögletre ad haza, majd 
a 14. percben Gyetvai reemkül rohan 
el -— középén! — Ssendrödihsz 
passzol. Szendrödi visszajátszik, 
Gyetva: azonban csak a bal kapu
fát találja el. A  roppant lendülettel 
játszó Kincses elszedi a labdát 
Csermák és Körmendi elől, de na
gyot kanyarodik és már csak az 
üres kapu mellé tud lőni.

Feljön az ifi-válogatott és Kiss 
kicselezi Bírót. Jól lö is, de a kapus 
jól helyezkedik és övé a labda. 
Szendrödi remek labdájából Gazdag 
gólt szerezhetne, de talán sajnálja 
Körmendit, mert kapu mellé lö. Ne
héz ügy volt mellé lőni...

A válogatott hátvédek igen bi
zonytalanul, rövideket rúgnak. A 
kapitány hangja megszólal:

■— Hátvédek, szeretnék már egy 
rendes rúgást is látni...

A 26. percben Sárosi III pazar 
passzával Gyetvai gyönyörűen, fut 
el. Bead Szendrödi elé, a középcsa
tár nagy bombája azonban irányt 
téveszt. A  harmad utolsó percében 
a fel-tünö vállalkozó kedvű Szend
rödi pompás passzt ad Kincsesnek, 
a jobbszélsö ellenállhatatlanul lero
han, de közelről a kapusba lő. Pár 
másodperc múlva Harangozó hosszú 
passzával Szendrödi kitör és a har
madik gólt lövi. 3:0. Még egy Sá
rosi III-bomba és vége az első rész
nek.

A Sáro si, To ld i, Déri 
b e lső  Is össze  tud 
ho zn i egy gólt

A második harmadra Így áll fel 
a két csapat:

Válogatott: Csikós — Pákozdi,
Polgár — Szalag, Sárosi III, Dudás
— Kincses, Sárosi dr, Toldi, Déri, 
Gyetvai.

Az ifik: Körmendi — Nagy I,
Csermák —  Nagy II, Kornél 
BSzKRT, Steinbach — Suhai, Fiis-

F U T B A L L T
az ML Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS  P L Ö K L
sportáruházaiban, Ví., V ilm os csá 
szár, út 3 3 . és SV., Váci-utca 4 0 .

tös, Teller {Vasas), Kiss, Takács.
Toldi gólhelyzetbe kerül hamaro

san, de Körmendibe bombáz. Két 
szögletet ér el a széllel hátban ját
szó válogatott. Szépen, ígéretesen 
mozog a válogatott csatársor, csak 
kissé meddő. Sárosi dr lövés helyett 
cselez, majd kitörés után mellé lö. 
Aztán Toldi durrant mellé. Sárosi 
dr szép labdáját is hasonló sorsra 
juttatja Toldi. A 14. percben Sárosi 
dr kapufát lö. Majd Déri az ötösről 
a felhőket célozza meg a kapu he
lyett. Végre a 17. percben siker ko
ronázza a válogatottak támadásait. 
Toldi zavarja Körmendit, a labda 
hátrakerül Sárosi dr-hoz 'és ő az 
üres kapuba emel. 1:0.

A 22. percben az ifik meleg pilla
natokat teremtenek a válogatott ka
puja előtt, kapufát is lőnek s nem 
a válogatott védelmén, hanem az 
ifik ügyetlenségén múlik, hogy 
Csikós nem kap gólt. Két perc múlva 
szép Sárosi dr—-Kincses akció után 
Toldi érvénytelen gólt lö. Les volt...

A törekvésbeli Kiss nagyon meg- 
firkálja Pákozdit, Pákozdi csak dancs 
árán segít magán. A szabadrúgással 
vége is a harmadnak.

A k is  Sárosi ítélte ül 
fo lyik le  az utolsó  
Játékrész

A második harmad után Sárost 
III panaszkodik, hogy a bokája fáj, 
amelyre vasárnap rúgást kapott. (A 
játékán nem nagyon látszott meg, 
hogy nincs rendben.) A szövetségi 
kapitány fölmenti a további játék 
alól, majd rövid szünet után kihir
deti az összeállítást az utolsó har
madra.

Válogatott: Csikós — Pákozdi,
Biró — Király, Polgár, Dudás — 
Kincses, Sárosi dr, Szendrödi, Toldi, 
Gyetvai.

Ehhez még a következőket fűzte 
a kapitány:

— Ez még nem „a" csapat. Király 
játsszék nagyobb igyekezettel, mert 
eddig Szalag jobb volt nála.

Az ifi-csapatban Csintalan a ka
pus, Steinbach MAVAG a balhátvéd, 
a fedezetsor Nagy II, Kéri, Kónya.

Az ifik két g ó ljá ra  
Sárosi dr. csak  
eggyel vá laszo l

Kellemetlenül kezdődik a III. har
mad: Csintalan rávetödik Gyetvai 
lábára, a válogatott balszélsőt ki- 
inszik. Nagy az ijedelem. Szeren
csére Gyetvai hamar visszajön, sőt 
mindjárt lö is.

Az 5. percben Dudás és Biró ször
nyen rossz helyezkedése megbosz- 
szulja magát. Az ifi Kiss kitör és 
közelről gólt lö Csikós hálójába. 1:0 
az ifik javára. Szemre mutatósán 
kombinál a válogatott támadósor, de 
a lövés nem megy. Csak a 15. perc
ben látunk valamirevaló lövést 
Szendröditöl, Csintalan azonban ezt 
is fogja. Biró összecsap az ifik

jobbszélsöjével, az ifit ki kell vinni. 
Szögletet rúgnak az ifik. Ebből Kiss 
lövését a gólvonalról rúgja ki Biró.

A 19. percben a kapitány változ
tat a csatársor összeállításán: Toldi 
lesz a középcsalár és Déri a. balössze
kötő. A 27. percben az ifik jobb- 
szélsője, Suhai visszajön. Az ifik 
középcsatára a balszélen megugrik. 
Pákozdi hiába próbálja feltartani, 
őt is kicselezi és közelről a gólba 
gurít. 2:0 az ifik javára. Hej, véde
lem, védelem!

Két perc múlva Gyetvai rohanás 
után Sárosi elé fejel és Sárosi ár 
nyugodtan a bal alsó sarokba gurít, 
2 : 1 . '

Sárosi—Toldi— Gyet vai adogatás 
után Kincses rosszul lö jó helyzet
ből.

Aztán Polgár megunja a csatárok 
ügyetlenkedését és bödületes bombá
ját Csintalan csak szögletre tudja 
tolni. Majd Sárosi dr hagy ki nagy 
helyzetet. Az ifik csapatában most 
Molnár szöv. edző áll be középcsa
tárnak. Toldi jó lövést ereszt meg, 
de a kapus megkaparintja a labdát. 
Más már nem is történik. Vége a 
rostának...

Ax ille tékesek  
vélem énye

Az edzés után vitéz Ginzery Dé
nes szövetségi kapitány a követke
zőket mondotta:

—- Az ' első megállapításom az, 
hogy a válogatottak nagyon köny- 
nyen vették az edzést. Meglepetés
sel láttam, hogy Sárosi III. vissza
ment a formájában. Kissé nehézkes 
a mozgása. Ez bizony nem örven
detes újság.

— A másik megfigyelésem az 
volt, hogy Gazdag nem váltotta 
valóra azokat a reménységeket, 
amiket hozzá fűztem. Harangozó 
sokkal jobban mozgott, jobban 
passzolt és már egészen közel áll 
ahhoz a szinthez, amely a váloga
tott mértékét jelenti. A középcsatáv 
helyén, sajnos, sem Toldi, sem 
Szendrödi nem eszményi megoldás. 
Viszont egyik fiatal sem az! Ezek 
rutin nélkül nem tudják pótolni a 
régieket. De erősen figyelem a 
Serfőzöket, Jenőfiket, Adámokat és 
bízom benne, hogy rövidesen kiter
melődik a fiatalok közül az a ka- 
puratörő csatártípus, arnelyre any- 
nyira szükségünk van.

— Sárosi dr szép labdákat adott, 
közelharcba azonban nem bocsát
kozik és mozgása is lassúbb, mint 
amennyire azt a mai játékmenet 
megköveteli.

-— A fedezetsorban Szalag jobb 
volt, mint Király. Biró és Polgár 
közül az utóbbi jobban alkalmaz
kodott az utasításokhoz.

Tóth István szövetségi edző véle
ménye az edzésről a következő:

—• Az első harmadban nagyon 
sok csapkodott láttam, A második
ban már valamivel simább volt a 
játék, a harmadikban a sérülések
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Beérkezési határidő 
V. 22., déli 12 óra.

Gimma--Újpest (1:4) 

Taxi—Törekvés (1:2) 

Kassa—Ferencv. (1:8) .. 

Elektr.—Szeged (1:4) ..  

Kispest—Haladás (2:0).. 

Hungária—Szolnok (2:1)

SVSE—Egyetértés (0:4)

Pécs—Komárom (w. o.) 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
MTK—Tokod (0:4) ................

Álba Regia—SFAC (0:11)

Érsekujv.—Tatab. (1:2)............
(Zárójelben p legutóbbi eredmé

nyek)

Név* «*••«•»■•»••<*••••*•»•••*•••••*•

Cím*

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
19 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint Ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen Ide ke
resztet vagy csillagot)

i i m i x i i  1111 íi i  zxk  r r r a *
elővigyázatosakká tették a játéko
sokat és így sokszoi- kényelmeske
dés ütközött ki a játékukból.

Opafa Zoltán a kővetkezőket 
mondja:

— Szakja meg már a magyar 
közönség, hogy ás ilyen edzéseken 
látott játékra nem lehet semmit 
adni. Én sohasem tartanék nyilvá
nosság előtt ilyen edzést.

MIS lástunk a rostán ?
Több bérlésre tett volna hivatott fe

lelni f-z a roeíamérkozés. Elsösorbau arra: 
maíylk az a belsőhárraas, amelytől a 
legtöbbet várhatjuk a románok allén. A 
felelet azonban elmaradt: sem a Gazdag— 
Szendrödi—Harangozó, sem a Sáros! dr— 
Told:—Déri. sem a Sáros! dr—Szendrödl 
—Toldi belső hármas nem bizonyán az
igazinak. 11a számításba vesszük is, hogy 
válogatottjaink fékezve játszottak a ros
tán, akk-or is többet vártunk volna 
tólük határozottságban, a helyzetek ki
használásában, a támadások gyorsabb 4a 
egyszerűbb lelépi lésében. Legeredménye
sebbnek az első harmad belsőhármasa bi
zonyult, nem szabad azonban elfelejte
nünk. hogy ebben a harmadban Kéri, 
az ifik középfedezete elfeledkezett kul
lancs szerepéről. Ha, Szendrödi elhagyta 
a középcsatárok sablonos vonalit és ol
dalra ment, Kéri nem követte. így  aztán 
felborult az ifik egyébként jól működő 
angol rendszere.

Ha sorra vesszük a belsőinket, ezt 
mondhatjuk: Déri nincs termálján, H»; 
rangozó viszont pepecselő és forgolódó 
formában van. Gazdag lámpaláza* és 
nincs benne elegendő vállalkozó szeltem. 
Még aránylag Városi dr-tól és Tolditól 
tehetett látni néhány szép dolgot. Toldi 
középen ezúttal te jobbnak ' bizonyult, 
mint összekötőben. Szendrödi szép dol
gokat csinál, de még nem mer eleget 
kockáztatni. A csatársorban csak a két 
szélső biztos pont. Gyelvai is. Kincses 
ie igen jó  formában van a jelek sze
rint. A fedezetsorban Sáros! III  sérült 
volta ellenére Is jól végezte dolgát, szélső- 
f .idézeteink azonban — Sznlny kivéte
lével — mondhatnék: fütyültek a szél-
fcőkre.

Védelmünk külön fejezet:_ lyukas, 
mint a rosta. Egy húzással játszva át
törhető. Nyomát sem láttuk annak az 
emberfogásnak, amelyet pedig _ a svájci 
meccsen már elég szépen csináltak. Ha 
így lesz a románok ellen is, akkor baj 
lesz.

ltjaink külön dicséretet érdemeinek. 
Meglátszik rajtuk a tervszerű munka 
hatása. Némi kilengéstől eltekintve, 
szépen játszották az angol rendszert, 
különösen a harmadik harmadban. Az 
ifikapu előtt nem is alakultak ki olyan 
meglepetésszerü gólhelyzetek, mint a 
válogatott kapuja e lőtt.

Szombathelyi hozzá*
szólás a Hungária 
panaszához

Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a 
Hungária panaszt akar emelni a szövet 
Bérben amiatt, hogy a Haladás nem tel 
testtette a kék-fehéreknek a korábbi 
kezdésre vonatkozó kérelmét, Kömmel 
János, a- Haladón elnöke a, következőket 
mondotta:

— A Haladás eddig minden esetben 
eleget tett a társegyletek részéről fel 
merült ilyenirányú kérelmeknek, a Hun 
gária elleni mérkőzést azonban nem le
hetett i  órakor kezdeni, mert az Szí C 
2 órakor tombolajátékot rendezett s 4 
órai kezdés esetén a szombathelyi Kó 
zönség egy része nem láthatta volna a 
meccset Ezt idejében közöltük a Hun 
gáriával, tőlük azonban megértés he 
Ivett csak gorombaságot kaptunk, véle 
mányitok ezerint a Hungária válogatott 
játékosainak nem ártott meg annyira a 
féléjszakás utazás, hogy ez érezhető 
lenne a románok elleni játékukon. Mi a 
lövőben ia teljesíteni fogjuk a hasonló 
kéréseket, a pesti csapatok .azonban 
vegyék figyelembe a különleges helyi 
viszonyokat is. A Haladás például: örül
ne ha a Kispest elleni meccse fél 3 
órákor kezdődhetnék, mert akkor az 
esti gyorssal hazautazhatnánk, de nem 
megyünk panaszra, ha a Kispest nem 
teljesíti kérésünket. . .

(Érzésünk szerint a Hungária—Hala 
dás-'‘ügy" elkerülhető lett volna, ha a 
tárgyalásokba nem csúszik be egy. kis 
„haignem-hiba” , , ,1

A KÁKŐCZI-INDULÓ 
..Egy állandó olvasó (teljes. név 

cím) írja: A Bákóozi-indúló is ifozzé tar
tozik most már a himnuszhoz, tehát hely
telen, hogy egyes nézők felteszik a . ka
lapjukat, mire a zenekar a DáUóczi- 
tndulóhóz ér. Láthatnák pedig, hogy a 
rendőrük és a katonák továbbra is tisz
telegnek. A  románok elleni mérkőzés 
előtt nem ártana a közönséget erre külön 
figyelmeztetni.

TANACS A FŐISKOLÁSOKNAK 
Pásztor István ilr (Sándor-tér 4.) azt 

ajánlja, hogy a főiskolai válogatott ezzel 
a csatársorral álljon ki: Ortutay, Gás
pár, Itroíár, Kovács, Erdős fi. .A  ka
puba Zentait ajánlja, az öt védőjátékos
tól periig — nincs elragadtatva. Azt is 
ajánlja, hogy a kiszemelt játékosok azon 
a poszton játsszanak egyesületükben, 
amelyen a főiskolai válogatottban is^ját 
szana]í. íg y  például az FTC vezetősége 
no tegye Ortutayt a balszélre.

LE A RÉGI SZABÁLYOKKAL 
Börzs Ferenc és Plánky Gyula (Bicske)

a‘ miniszteri biztoshoz intéz levelet . a, 
DiMAVAG—Pereces-ügy bea. Remélik, 
hogy a pályán elért eredményt nem vál 
toztatják meg a zöldaeztataól. Helytele 
nítiik a régi szabályt, kérik annak eltör
lését, mert sportszer ültem lék tartják.
,Az utánpótlás érdekét szolgálja, ha e.gy 

másodikcvíapatboli fiatal játékos följut 
az, elsőbe.”  Ha már valaki két mérkőzést 
játszott, egyazon egylet különböző csa
patni ellen, akkor semmisítsék meg 
alsóbb csoportbeli mérkőzést és ne a fel
sőbbét.

A Haladás már 
a páiyafüvesfités 
m egoldási m éd
iáin goneEolliodik

„Helyesnek tartom a füvesítést és 
magunk is elkövetünk mindent, hog>- 
mlnél hamarább végrehajthassuk"

A Nemzeti Sportban csak a napokban 
jeleztük a miniszteri biztosnak azt 
kiadásra váró rendelkezését, hogy 
az NB-esápatolc részére az egész vona
lon elrendeli pályáik füvesítését és az 
őszi bajnokságban már csak a füve3 
pályával rendelkező NB-csápatok indul 
hatnak.

Szombathelyt nem érte váratlanul ez £ 
rendelkezés, legalábbis erre mutat Kö 
miíves Jánosnak, a Haladás elnökének 
nyilatkozata. Az elnök a következőket 
mondta:

— A Haladás két évvel ezelőtt stadiont 
akart építeni aszal a megoldással, hogy 
a mostani pályája mellett levő . városi 
területen építi ki új és as eddiginél is 
modernebbül jelszereit gyeppályáját 
míg a mostani pályát a leventék, cserké
szik, iskolák rendelkezésére bocsátja és 
természetesen azon rendezi be a téli idő
szakban a, jégpályát. A városnak jelaján
lottuk ennek a területnek — méltányos 
<ír mellett — az örokbevásárlását, rés 
ben pedig a bérlését, aszal a kikötéssel, 
hogy ha a város méltányos lesz, a Ha
ladás viszont as ifjúság sportját bisto 
sílja. Akkor a város 60.000 pengőt kért. 
Est mi nem tudtuk megfizetni és 
terv, legalábbis egyelőre, elbukott.

— Mi mindannyian helyesnek tartjuk 
a pályafüvesltés kötelező elrendelését 
Kern is vitás, hogy <i füves pályának 
mennyi előnye van. Annak ellenére 
helyeslem ezt, hogy a Haladásra bizony 
igen nagy terhet fog róni. Mi azonban 
nem várjuk be a hivatalos rendelkezést, 
hanem már most megtesszük az élőké 
szüleieket és már a pályafüvesítés mód 
jain gondolkodunk. Gráf Frigyes taná
csos úr, a Haladás ügyvezető elnöke 
máris tanulmányozza ezt a kérdést, öt 
bíztuk meg a leghelyesebb módszer h 
választásával és ha a terveket elkészítet 
tűk, a bajnoki idény zárás után nyombar 
megkezdjük a pályánk füvesítését..

— Természetes, hogy ez a füvesítést 
munka ,,kíkergette majd bennünket 
portánkról. Hogy hol fogunk játszani 
addig is, azt még nem döntöttük el. 
mi jóakaratunk megvan, most már majd 
csalt a miniszteri biztos úrnak kell be 
látónak lennie, ha az idénykezdetre még 
sem készül el a pálya. A gyepesítéshez 
idő kell és nem akarjuk, hogy idő előtti 
igénybevétellel elrontsuk azt, amit 
addig építettünk.

A SZEGED FC
csütörtöki edzéséről az első osapntbe.lt 
játékosoknak több, mint a fele hiány
zóit. Nem volt kínt Bihámy, Gyarmati. 
Bcrtók. Lukács, Marosi és Tóth. Bért ók 
Szarvason van, a többiek pedig Budapes
ten. SzAÍC-istált egészítették ki a csa
patot. Az ellenfél az SíVSE volt és a 
vasutasok fi.O (3:0) arányú vereséggel 
hagyták el a pályát.. Góllövő: Szokoii 
12), Szabó, Nagy, Baróti, Bognár. — 
Vasárnapi műsor: Sürgeti IC —KBAC.
előtte SzAK -SzVSE. A szegedi futball 
nagy seregszemléje!

ZÖLD-FEHÉR h ír a d ó
A Ferencváros vasárnap nem mérkő

zik Erőnléti edzésit tart, mégpedig kora 
délután az IMöt-üton, Más.'3 —4 Ferenc
város-játékossal erősitik az FTC Tatabá
nyára utazó csapatát. Más, Tátrait na
gyot. hívják vissza Salgótarjánba. Ebből 
azonban csak akkor lesz valami, ha a 
SalBTC bekerül az NB-be s ha a csapat 
proficáapattá alakul át, vagy megváltó?.-
i _ r _■ . ) . »  fPá 4 t*n i t í  trA'/á -

BALSZERENCSE
( J e l e n e t )

(Színhely: lelátó. Alkalom: egy
mérkőzés. Két néző beszélget.) 
Egyik: Figyeld azt a jobbszélsöt! 

Remek, remek! Csoda tehetség'. Fi
gyeld csak. (SzünM.) Sajnos, elha
nyagolják.

Másik-: Ejha, de szép lyukat rú
gott.

Egyik (idegesen): Ez nem sike
rült, tényleg. Várj csak. Figyeld 
csak.

Másik: Nézd csak, most kienge
dett egy szöktetést.

Egyik: Hosszú volt. Figyeld csak, 
majd ha jó labdát kap, akkor mit 
csinál.

Másik: Nézz oda, leszerelték! 
Egyik: Ejnye, ez tényleg nem

ment. Pedig remek játékos. Nagy 
tehetség. Figyeld csak.

Másik: Most leperdült a labda. 
Egyik: Ilyesmi előfordulhat az

ilyen száraz talajon. De csak rá.- 
vigyázz.

Másik: Most meg kapu mögé
adott be.

Egyik (majdnem, sírva): Lecsú
szott szegénynek a labda. Ez nem 
mérvadó. Nagy tehetség. Érdemes 
figyelni.

Má,sik: Ejnye, már megint mellé 
rúgott a labdának.

Egyik (elcsukló hangon): Balsze
rencse. Attól még nagyon jó játékos 
lehet. Figyeld csak, nem kell- vala
kit, mindjárt eltemetni.

Másik: Nézd csak, most rúgni 
akart és rúgás helyett leült... hol 
vagy?....

Egyik (sírva elrohant, hogy a 
legközelebbi folyóba vesse magát).

HÉTKÖZI URNÁM SZELVÉNY!

tatja az alapszabályait. Tátrni távozó 
sábs, természetesen a Fradi te beleszól. 
Az egész ügy még nagyon kezdetleges 
állapotban van.

Hiába óvnak a Kiskunságban. A  Kete- 
bisi LE a Kiskunhalasi MOVB, a Kalo
csai SC pedig a Dunavocsei SE elleni 
mérkőzését óvta meg, Varga Jenő ügy
vezető azonban mind a két óvást elutasí
totta. , ,  ,

Losonc—SalBTC barátságos mérkőzés 
lesz vasárnap Losoncon.

A FAT K hat tartalékkal állt ki vasár
nap a KEAC ellen. Ezért ért ei csak 
döntetlent.

Mi lesz
az ifjúsági bemutatón ?
A magyar-román mérkőzéssel 

kapcsolatban ifjúsági bemutató lesz 
az 111101-01011. A bemutatóra az if
júsági válogatott mérkőzés után, a. 
nagy mérkőzés előtt kerül sor. Ml 
lesz ezen a bemutatón? Erről beszél 
az MLSz egyik vezetője. Ezt mon
dotta:

— Ezen a bemutatón meg akar
juk mutatni a közönségnek azt, hogy 
nem elég a labdát rúgni, hanem a 
mérkőzésekre rendszeresen kell ké
szülni. Megmutatjuk, hogy ez ko
moly munka s ezzel a bemutatóval 
bizonyítjuk, hogy mi ezt a komoly 
munkát végezzük is. Bebizonyítjuk, 
hogy a korszerű labdarúgás meg 
kívánja ezt a komoly munkát. Ai 
MLSs-ben most edzőverseny folyik. 
Erre az edzöversenyre 38 edző ne
vezett 38 ifjúsági csapattal. A 38 
benevezett ifjúsági csapat közül 
több mint 10 vonul majd fel. Ez a 
bemutató nemcsak látványos, hanem 
tanulságos is lesz. Vasárnap érde
mes korán kimenni az üllői-útra. 
Nemcsak a bemutató kedvéért, ha
nem az ifjúsági válogatott mérkő
zés miatt is. Az ifjúságiak is játsza
nak a Duna Kupáért s szerintünk 
ezen az ifjúsági mérkőzésen a kö
zönség egészen kivételes jó játékot 
láthat majd. Érdemes tehát már 
negyed 3-kor kint lenni.

A bemutatón a következő csapa
tok: vesznek részt: WMTK, BVSC,
Postás, FTC, UTE. Zuglói SE, 
MPSE, DSE, FSC, MPSC, Törekvés 
Gamma.

•
Az MLSz minden vonalon ünne

pélyessé akarja tenni a vasárnapi 
válogatott napot s Így mindenre ki
terjed a figyelme. Például: a labda- 
szedő gyerekeket egyforma mezbe 
öltözteti. «

Az MLSz kéri a közönséget, 
hogy ne csak a himnusz alatt álljon 
vigyázzállásban, hanem az utána 
felhangzó Rákóczi-induló alatt is. 
Az MLSz kéri a közönséget, hógy a 
himnuszt ezúttal is énekelje együtt 
a zenekarral.

ELKÉSZf’ LT A BLASZ 1FIBAJNOK- 
SÁHÁNAK JÖVŐ ÉVI BEOSZTÁSA IS

A. BLASz 1940—41. évi ifjúsági bajnok 
ságáért a csapatok ez alábbi beosztás 
szerint fognak játszani:

Az I. osztályból , kicsik minden csoport 
11. és 12. helyezettje és feljön a l f .  ősz 
tálvhól minden csoport 1. és 2. helye 
zettje. , .................

A ír . osztályból anuri csapat esik, ki 
hosv a harmadik osztályból feljövő 
(4X2) csapattal együtt minden csoportban 
12 legyen a létszám.

Az ebben az évben visszalépett, vagy 
törölt csapatok «gy  osztállyal feltétlenül 
lejebb kerülnek. . . .

Az ifibajno'kságért UrtalókcsapHok is 
játszhatnak.

Ifjúsági évjárat a kővetkező bajnoki 
esztendőben-. 1921. 1922, 1923, 1924.

A kölyőkbajnoksághnu egy-egy csoport 
1 ét:,zárna legfeljebb 12 lehet. Kölyök 
évjárat: 192Í, 1925, 1926. 1927.

A Taxi ma erőnléti edzést tart 
szönylúti pályán. Vasárnap a Kispesti 
edzőtr.érkőzést tartanak. Czifra, a. csapat 
intézője a következőket mondotta: ,/Ta 
kácfi Géza megígérte, hogy az évad vé. 
géig a csapat, részére szaktanácsokat fog  
ndtti. Ezért semmi változás som lesz _ t 
vezetésben. Remélem, hogy a fiúk is at 
érzik nehéz helyzetünket, és jól fognál: 
játszani, mint legutóbb az Újpest ellen.

EBsűcsÉststlák
a spanyol

A spanyol szövetségi kapitány, Ocvrcia 
Salazar dr ugyanaz volt a spanyol labda- 
rúgásnak, mint Pozzó az olaszoknak, a z  
elmúlt húsz év alatt sok dicsőséget 
szerzett, a spanyol labdarúgó sportnak 
ó« most. hogy tisztségéből visszavonult, 
nagy ünnepség keretében búcsúztatták, a 
népszerű szövetségi kapitányt. Moscardo 
tábornok, a spanyol olimpiai bizottság 
elnöke gazdagon hímzett selyemzaszlpt 
nyújtott át az ünnepaltnek, akitol azutan 
a tömeg háromszoros Francot kiáltással 
búcsúzott. Az egész ünnepség ugyanis 
válogatott mérkőzés keretében játszódott 
le, amelyen a spanyol válogatott Castiiia 
tartomány válogatottjai ellen álltak ki.

A spanyol válogatott összeállítása ez 
olt- Pérez (Hercules) — Joacin (Se

villa). Ramoxi (Valencia) — Bertolx 
(Valencia). Soladrero (Sevilla), Franco 
(Barcelona) — (Oviedo).
(Espanol), Mundo (Sevilla), Garaté (Bil
bao). Gcroztiza (Bilbao).

A  castillai válogatott játékosait a 
madridi csapatok adták: Tcibalcs (Avia-
cion) — Mardones (Madrid). Quíncoces 
(Madrid) — Lecue (Madrid), Germán 
(Aviaclon), /pina (Madrid) — Hnrique 
(Madrid). Alonso (Madrid). EUcequi 
(Aviaclon), VaznucB (Madrid), Campos 
(Aviacion).

(Mennyi új név! A polgárháború ala
posan felforgatta a spanyol labdarúgást.)

Az I  félidőben Gorostiza beadásából 
Garaté 'gólt lőtt. Szünet után Campos 
egyenlített, majd Mundo góljával a nagy- 

álogátott szerezte meg a győzelmet 2:1 
arányban. (P. J.)

Változás a B) válogatott 
tartalékjaiban
Serfőző sérült — helyette 
Kiszely megy Bukarestbe

Fábián József, az utánpótlás ka
pitánya csütörtökön délelőtt szerzett 
értesítést arról, hogy Serfőző sérült. 
Aztán úgy határozott, hogy Kiszely 
utazik a "sérült Serfőző' helyett Bu
karestbe tartaléknak. Ezek szerint 

B) válogatott összeállítása a kö
vetkező: Kiss (Törekvés) — Kis
(Hungária), Bánkuti (Törekvés) — 
Négyesi (Hungária), Marosi (Sze
ged), Pósa (Ferencváros) — Várnái 
(Gamma), Nagy (Szolnok), Jenő fi 
(SalBTC), Laczkó (SalBTC), Tóth 
III (Újpest). Tartalék: Tóth (Sze
ged), Szödi (BSzKRT), Kiszely 
(Ferencváros).

A csapat pénteken reggel Indul
Bukarestbe. A  keddi temesvári mér
kőzésre hétfőn reggel még elutazik 
Gazdag BVSC, Szűcs, Róják (Tö
rekvés) és Szendrödi (Elektromos).

„f£P“ pálcásai XIV.
Beérkezés! határidő 
V. n .f déli 12 óra.

Gamma—Újpest (1:4) ............• • • * •

Taxi—Törekvés (1:2) ..

Kassa—Ferencv. (í^ ) ............ :•••■*

Elektr.—Szeged (1:4) ..  ,

Kispest—Haladás (2:0).............

Hungária—Szolnok (2:1)

SVSE—Egyetértés (0:4)

Pécs—Komárom (vr. o.)
Pót verseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el-
T/íTK—Tokod (0:4) ...........

Álba -Regia—SFAC (0:11)

Érsekujv.—Tatab. (1:2).. 
(Zárójelben r legutóbbi eredmé

nyek)

Név:

Cím:

Hét év után. . .
Takács Géza búcsúja a Taxitól

Kerek hét esztendeje, hogry Takács I. 
népszerű ..Mari néni’' abbahagyta s 

Fradiban a labdarúgást. Rögtön ezután 
átvette a Taxisok csapatának az edzői 
tisztjét és azóta egyhuzamban végezte 
szorgalommal és főleg sikerrel a csapat 
legfőbb irányítását. Áz elmúlt nagyságok 
példáján nevelkedett, de a mai kor min
den vívmányát figyelemmel kísérte. 
Szenvedéllyel ápolta és nevelte a labda
rúgó új nemzedéket. Igen sok játékost 
.fedezett*' fel. de kihozni belőlük 
.nagyságot’ * már nem tudta, mert az 

egyesülete anyagi okok miatt ezeket 
játékosokat eladta.

A Taxit újabban már csak úgy ismer
ték, mint a Takács-fivérek csapatát és 
most itt. a ..bom ba’ . Géza elhagyja a 
csapatot. A legutolsó edzést már csak a 
pólya szélén nézte és itt beszélgettünk 
vele.

— A vezetőség nagy elismeréssel var. 
az ön munkája iránt. Mi idézte tehát elő 
váratlan távozását? — kérdeztük őt.

— Az ezévi gyönge eredmény, — vá
laszolja őszintén Takács Géza. — A Taxi
sokat sok és igen fáradságos munkával 
sikerült a II. ligából felhoznom. ín  most, 
afc KB harmadik évében a vezetőség min
den támogatást megtagadott tőlem.

— A csapat a nagyszerű rajt után erő
sen visszament formájában.

— Itt van a „sírunk”  ásva. Nekünk 
mindig küzdenünk kellett a kiesés réme 
ellen. Az idei bajnokság rajtjához is 
került elég jó együttest összehoznom 
A cf-apat szép eredményeket ért el. Eh 
kor ért a meglepetés: értesítettek, hogy 
a jövőben csak amatőr játékosokat sze 
repeltethetek. Egy csapatra való játékos 
hagyott el ekkor minket. Csikós. Kiszely 
Tóth, Váradi, Szikár mind elsővonalbeli 
játékos \ Ezeket nem lehet máról-bol 
napra pótolni. így értek minket egy 
másután a vereségek. Ha nincs megfelelő 
támogatás, akkor nem lehet eredmény* 
elérni.

— Mi volt a legszebb élménye az NB 
küzdelmek során ?

A Fradi ellem tavalyi győzelmünk. 
Ezen a mérkőzésen sírtam és örültem 
egyszerre, örültem, mert sikerült a esa- 
patomat annyira feljavítanom, ho&v 
Fradit megverte. Sírtam, hogy a volt 
„nevelő atyám’* vereséget^ szenvedett. 
Hét esztendei távoliét a zöld-teher 871 
nektől még inkább kifejlesztette bennem 
azt az érzést, hogy én mindig „ide 5 
tartoztam. ,— Értesülésünk van arról, hogy on 
iránt több egyesület érdeklődik, van 
köztük NB-csapat isi

__ Van! — válaszol Takács. — Olyan
kedvező ajánlatokat kaptam, liogy na
gyon gondolkozom a dolgon. Egyelőre 
két vág vám van: egy kicsit pihenni és 
szeretnék egy Fraűi-mérkőzést mint egy 
szerű néző' Ó3 szurkoló végignézni. Kí
vánságom pedig az, hogy a Fradinak si
kerüljön megnyernie a bajnokságot.

O. L

Csikós jó formájának 
á titka

A múlt hiten beszélgettünk; • CHfcó# 
Gyulával, a Ferencváros kapusával aiioL 
hngy szerinte ml ez oka annak, hogj 
csak most került, ilyen pompás formába. 
Akkor Csikós ezt mondotta:

— Fon még egy ok, de ezt nem mon
dom. meg, mert nem akarok senkit sem. 
megbántani, ,

Most megtudtuk, hogy mi ez az ok.
Oimény Lajos, a Ferencváros edzője 

egészen különleges módon edz a kapu
sokkal. Először is a kapusok Is kötele
sek ugyanazokat a gyakorlatokat vé
gezni, mint a többiek, ínért mint Ot- 
mény mondja: . . .

— A kapusnak mindén poszttal tisztá
ban kell lennie, a- kapus élje bele ma
gát a csatár, a. hátvéd és a fedezet sze
repébe is.

Ezenkívül Dimény az edzések után kü
lön is foglalkozik a. kapusokkal. Ekkor 
néha több, mint félóráig is egészen 
valószínűtlen ívű labdákat is dőli és 
rúg a kapusnak, hogy az végül is holt- 
fáradtan megy az öltözőbe. Amikor 
Csikós elkezdte ezt az edzést, megkér- 
dezte: 1_ Nem less ebből semmi baj? Sn tgg
még sohasem dolgoztam.'

Valamivel később ezzel jelentkezett:
— öt kilót fogytam. Remélem, itenv
:ss baj belőle.
Dimény így nyugtatta meg:
— Nem, csak rugcmyosabb leszel.
Ma már Csikós is tudja, hogy nut 

köszönhet az edzőjének
Dimény edző maga Csikós edzéséről 

így beszél: . ' , ..— Minden így történt! Csak annyit 
teszek - még hozzá, hogy nem mindenki
vel lehet ilyen eredményt elérni. Ehhez 
olyan fiú kell, mint amilyen Csikós 
Gyula, Ilyen izig-vérig sportember. Mert 
Csikós úgy él, ahogyan az igazi sport
clubéi ek élnek.

Most azonban Csikós különleges be
osztást kapott s a zöld-fehérek félnek, 
hogy a remek formába jött kapusuk 
esetleg letör.

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényher én 
és forgalomban lévő használati au 
t* filléres bélyeget keli mellé
kelni. Aki hetenkint Ötnél tono 
szelvényt liilld. at tegyen ide 
resztet vagy csillagot:

Hol a boldogság
mostanában ?

{Egy készpénzzel rendel
kező kisegyesülelben...)

Csiripelő kölyökseregtől volt hangos
vasárnap délelőtt a vörösváriúti pálya. 
A BAC-kölyköknek. kellett volna bajnoki 
mérkőzést játszanioli. de nem jött ki a® 
ellenfelük. Többen közülük azért mégis 
megkockáztatták a kérést:

— Tótyú bácsi, levetkőzhetünk?
__ Minek? — hangzott a válasz —, hi

szen úgv sincs ellenfelünk: . . .
Tóth József, a BAC-köiykök intézője 

mondta ezt a fiainak, majd felénk for
dulva, örömmel mutatott a lelátón vir- 
gonckodó srácaira:
_ Tetszik látni, ezek a* én kedven*

fiaim, akikben nekem kedvem telik. Még 
pedig azért, mert szótőt: sutéi;. Eltettem 
a , Nemzeti Sport”  cikksorozatát, ame
lyet Feleki úr irt Angliából és annak as 
a lap ján  — csekély tapasztalataimmal ki
egészítve — az angol rendszerre tanttom 
őket. Látni kellene, milyen akarással nsi- 
nálják ezt a gyerekek, öröm velük dol
gozni . - .

— Van hozzá szerelésük?
— Négy csapatunk vau és négy új szerelésünk. Ezenkívül még három csapatr* 

való tartalékholmik . . .
—  Honnan szerzik ehhez a pénzt?
— Elsősorban tagdíjakból- Rendezünk 

nrntán egyesületi vacsorákat, táncesté- lyekel, társas összejöveteleket stb. Ez 
mind hoz valamit a ..konyhára” . Ott 
tartunk már kórom, hogy nincs egy flte 
lér adósságunk sem. sőt! 150 pengő 
készpénzünk van . . .

És széles mosolyra derült a képe. 150 
pengő készpénz bizony nagy sző a mai 
nincstelen kisegyesületi világban . _

Fiola megsérült a fején és a lábezár- 
csontján Is. A tavaszi Idény hátralévő 
részében már nem szerepelhet.

YASABNAP TOKODON JÁTSZIK AZ EJPEST
Solti kivételével valamennyi újpesti 

játékos részt vett n lilák tegnapi edzé
sén, amelyen különböző labdagyakorlato- 
kon kívül egy kis kétkapus játék is volt. 
Az edzés után kihirdették, hogy a csa
pat vasárnap Tokodon vendégszerepel.



Pántok, 1946 május 37. &sa
Mádon nőtt fel, önmagának volt 
a tanítómestere a kilencedik 
3erafeek,

c ixc iz J e n ő f i ,
a es'saejysr B) válogatott 2? éves wfonc
k@zépcsalára

A Hungáría-űü pálya játékosIejftrőJA- 
uál két futballista üdvözli egymást szer
dáid délután. Az egyik Bánkú ti, a Tö
rekvés hátvédje, a másik egyelőre ismeretlen előttünk. Őszintén szólva, először 
az volt a gyanúnk, hogy ez a vékonypénzű. madárarcú fiú nem futballista. 
Gondoltuk: valami szurkoló lehet, akikíváncsiságból kijött az edzésre. Csak 
akkor lettünk figyelmesebbek, amikor 
Bánkút! így szólt hozzá:No. Jerabek-komám, hát megy-e meg 
» gólgyártás, Beszel-e az idén is gól
király? , , , , ,— Egyelőre inkább az erdekel, nogy megyek-e a B)-válogafcottaL Bukarestbe, 
— hangzik a válasz.De hiszen akkor ez a fiatalember nem 
lehet más, mint Jenó'fi, az utánpótlás vá
logatott középcsatára. . .

*
Az öltözőben Jenőfi mellé szegődünk, s 

beszélgetni kezdünk vele. Kiderül, hogy 
az ,.újonc” középcsatár már Lem is olyan 
fiatal. 1912-ben született.— Hogyan lehet az kérdjük —, hogy 
Osak ilyen későn fedezték fele— Mert előbb nem vittek sehová, — 
hangzik az egykedvű felelet.Egy kis ,.közjáték” jön: Eaczkó, aB)-válogatott balösszekötője, Jenőfi salgó
tarjáni klubtársa kérdi;— Hány futballista volt a családod
ban?— Kilenc, — mondja Jenőfi. va
gyok á kilencedik.— Nagy család — tréfál ÜLaczkő. -

K itű n ő  
m in őségű 6ss9»as

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

f i l lér
p k M S a SF07Ó-K0LS

a Párisi Nagy Aruház épületében

Ha egyszer asztalhoz ülnétek mündany- 
nyíán, akkor a szomszédok nyugodtan 
bemutatkozhatnának egymásnak.Másvalaki pedig igy toldja meg a 
tréfát:—- Amikor még kicsik voltak a Jenőitek és éjszaka valamelyik leesett az 
ágyról, Jonőfi-tftta nem azt kérdezte: k i esett le, hanem azt, hogy k án  y
esett le.Frdekes: a .Tón 6ft-família kilenc fut
ballista tagja között kevés csatár akadt.

-- legtöbbje védőjátékos volt, —  ma
gyarázta Jenőfi.

—T-.S maga hogy lett csatár?■«—. Tudomisén. iftn mindig aú voltam. Tizenkét éves korom óta sose játszottam 
mást, csak középcsatárt. Valahogy annak 
nevelkedtem. , .Kíváncsiak vagyunk, vájjon mikor vet
ték észre először benne az ,,isteni szik
rát” . a tehetséget.— ISSjí-ig a BLK-ban játszottami ~  
fnr.séii Jenőfi —, akkor azt mondták: 
menjek profinak a Bak TK-ba. Talán 
akkor látták meg először, hogy van va
lami bennem, de akkor még nem úgy 
dákult a dolog, ahogy gondoltam. Két 
évig ettem a ki&profik kenyerét, aztán visszr-amatőrösíttettem magam és vissza
kér ültem a RLK-hoz.— Miért hagyta ott a profikat?— Nem volt érdemes. Soha többé nem 
inennék profinak ebben az életben.— S mikor fedezték fel másodszor?

—- Nem régen. 1937-ben. Akkor meglá
tott Tomccskó, a SalBTC edzője és elvitt Turjánba. Azóta kerültem igazában 
felszínre. A Stócében lettem gólkirály. 
Aztán fölfigyelt rám Fábián kapitány űr 
is. Egyszóval Tomecskónak köszönhetem, hogy most vagyok ,,valaki” ,.

— Régebben is ilyen jól ment a, gól
lövés?— Ment hát. A BEK-ban is én voltam a gólgyáros, dohát a BEK kicsi volt 
ahhoz, hogy észrevegyék benne az em
beri. Most is hallottam olyasmit, hogy 
az NBB-beu könnyű rúgni a gólokat. 
Csak azt szeretném tudni, hogy akkor 
más miért nem rúg annyi gólt, mint én...

— Nehéz-e középcsatárt játszani?
— Hát bizony van könnyebb mesterség 

is. A mai játék mellett, amikor nagyon 
■vigyáznak az emberre ég „nyírják” is 
olykor-olykor, nem olyan egyszerű a 
.góllövés.— TanítcHa-e valaki, hogy hogyan kell 
kőiépcsatáit játszani?

— Amíg a Sféúébe nem kerültem, senki. 
Csak Tomacskó kezdett velem komolyab
ban foglalkozni, ö tanított meg egy pár 
fogasra, hogy például hogyan kell ki- 
hgraíiom, hogyan kell folytonosan 
hadra játszanom magamat, hogyan 
felismernem a helyzeteket, hogyan

tolni, fejelni, labdát levenni....
— S azelőtt?
— Csak úgy magamtól jöttem rá a

írókra,
— Szokott Úfcáfitt is edzeni?

Edzeni? Amíg Tarjájába nem kerül
öm, csak meccset játszottam.

— Erőnléti edzést, futást, passzolgatást, 
**yesfélét nem csinált?

Nem én. Soha semmit.
— l)e talán más középcsatároktól csak 

lesett ©l valamit?
. N-ki én! Mikor lestem volna, ©1? Nem 
^tem én, kérem, arra rá, hogy más 
mérésekre járlak. Nekünk is volt mccs- 
éfiünk mindig, a  :

7~ Nem látott nagy csatárokat az NTB- 
mer közése ke u ?Mondom, én nem jártam ilyenekre. 

í>o válogatott meccsét csak látott?
— Egyro emlékszem, valami angol-* 

"Jegyárrá, amely azt hiszem O:0-ra vég* t E&en azonban igen gyenge játék 
nm. Nem ige,i volt rajta mit tanulnom. 
(j k(fenség kifütyülte a játékosokat.Jenőii alighanem a magyar válogatott— 
■ olvovb a inpton mc ecset látta. Szeri?.)

— Mit gondol; miért megy mostanában 
J ? an. jét niagának a játék? Van talán 
iúi&ti kuIöüte8:es receptje a középcsatár

SZU*
kell
kell

d»l«

gyenge oldala és ahhoz: szabjuk a játé
kunkat. Mi ketteu már nagyon értjük 
egymást.

— Mi keli ahhoz, hogy valaki jó kö* 
zépesatár legyen?— Hát hogy legyen egy kis esze a fut
ballhoz., lettycn gyors, tudjon lőni és 
gyorsan ismerje fel a helyzeteket,

— Hány kilő most? — kérdjük,
— 67 kilő vagyok. Magasságom 173 

centi.
— Nem gondolja, hogy kicsit könnyű

súlyú?
—* Bizony, három-négy kiló még rám 

férne. Több nem, mert akkc-r nem lennék 
eléggé gyors.

— Nem érzi a hátrányát a könnyű sú
lyának?

— Nem* Nem olyan könnyű engem el*

nyomni. Leg’föllebb felvághatnak, d© fel
vágni sem hagyom magam egykönnyen.

— Sokat fejlődött, amióta Salgótarján
ban van?— Fejlődtem.... Bár azt hiszem, hogy 
már úgy 1935 körül is elérhettem volna 
azt, amit,most, dehát nem volt alkalmam, 
hogy megmutassam. Teljesen kétlábas 
vagyok, fejelni is tudok ég tudtam már 
akkor is.Játszott-e már kullancs ellen?

— Egyszer. Amikor a BSzKRT-tal ját
szottunk. Komisz dolog. Igaz, hogy így 
Is rúgtam két gólt. Ee lehet rázni a 
kullancsot, ha mozog az ember....

— Hallott-© arról, hogy a miniszteri biztos edzőtáborba akarja gyűjteni a te
hetségesebb középcsatárokat és ott taní
tani fogják őket a középcsatárjátók fortélyaira?

— Még nem hallottam, de okos dtolog. 
Azt hiszem, nem lesz rossz a fiataloknak. 
Tán még nekem sem. Elvégre a jő pap 
is hétig tanul.... ^

Befejezzük a beszélgetést. Jenőffnek 
már mennie keli a pályára. Mi ig Imll-a- 
gunk kifelé & közben eltűnődünk: Vájjon mi lett volna, ha az a sok Jenőfi a múlt
ban nem vadon nőtt volna fel, nem 
magától lett volna kénytelen „rájönni a 
dolgokra’’, bánom lett volna valaki, aki észreveszi bennük már zsenge korukban 
a tehetséget és rend szeresen, tervszerűen tanította volna őket. Akkor bizonyára 
nem fájna ma annyira a feje a szövet
ségi kapitánynak, amikor a belső hármas 
ö ss ze állítására gon elöl....

Orbán Mihály

Nem léinek a
sőt titokban 

ben is bíznak

iátéklioí?
, r í v 3 '" , cs .énekem . Esrysrerücn megbe- 
twiSuí01' ^"kóval, tatig » másik tts*- '-•'Otömmel, hos.5, aí ellenfélnek mi a

Bukarest, május 14.
A román játékosok hangulata 

meglepően nyugodt. Nyoma sincs 
már annak az Izgalomnak, amely 
„nagy" ellenféllel való megmérkö- 
zések előtt szokta a játékosokat el
tölteni.

— Nagy lesz ugyan most is az 
elleniéi -— mondják itt — de mi sem 
vagyunk már olyan „ kicsik

És igazuk van azoknak, akik ezt 
mondják. Még termetre 13 jól meg
termett fiúk ezek a román váloga
tottak. Legalábbis ez az első be
nyomásom, amint megpillantom 
őket a szövetség előtt. Éppen most 
hagyják el a „tantermet", ahol ma 
kapták az első elméleti oktatást 
Economu dr-tól. Barátky és Juhász 
jön éppen.

— Igaza van — mondja Juhász, 
a népszerű tank, akinek a mellkasát 
egy dtjbirkózó is megirigyelhetné. 
És kinek .van igaza? Economunak 
természetesen, aki éppen az előbb 
fejtette ki, hogy ma már nem lehet 
rendszer nélkül futballozni.

— És mégis — folytatja a közép
fedezet —• én nem tudok egész mér
kőzés alatt egyhelyben állni. Az uta
sítás szerint ügy kell őriznem a.s 
ellenfél középese,tárát, hogy... talán 
zavarba is jönnék, ha esetleg kiállí
taná öt a. bíró.

— Legfeljebb oda is utánamégy 
feleli komoly hangon Barátky.

A  válaszra felhangzik a váloga
tott középfedezet jólismert, „dalla
mos" nevetése, amely külön ismer
tetőjele. Utána rögtön elkomolyo- 
lyodik:

— Budapesten amúgysem én fo
gok játszani — mondja. — Mit is 
beszéljek?

Nem árulom el neki, hogy éppen 
az előbb beszéltem a szövetségi ka
pitánnyal és eszerint ma Juhász az 
elsőszámú középfedezet-jelölt, tehát

majdnem bizonyos, hogy mégis ját
szik. Inkább megkérdezem, hogy 
mint „kimaradó" játékos, hogyan 
vélekedik a budapesti esélyekről?

— Nem tudom, mit mondjak — 
feleli. —  Rómában azt mondta

Pozzo, hogy kétszer olyan jól ját
szottunk, mint Bukarestben az olasz 
válogatott ellen (Itt 0:1 volt az ered
mény) és nekem mégsem tetszett a 
rórríai játékunk. Mindenesetre az a 
véleményem, hogy Budapesten sok
kal jobban fogunk játszani, mint 
Rómában. A magyarok ellen bizto
san többet fogunk támadni és így 
a játéknak egészen más képe lesz.

■— Azt hiszem —  veszi át a szót 
Barátky ■— hogy amennyiben sike
rülni fog az összeállítás (ez arra 
a problémára vonatkozik, hogy a 
kisebbségi játékosokkal együtt, az 
úgynevezett legjobb csapatot lehet-e 
majd kiállítani. Szerit.), úgy egész 
komolyak lesznek az esélyeink. Erős 
és kiegyenlített küzdelemre tudjuk 
majd. szorítani a magyar váloga
tottat!

Barátky véleményéről meg kell 
jegyeznem, hogy nem. a fiatalos hév 
mutatkozott meg benne, hanem a 
komoly, rutinos válogatott harcos 
tapasztalata. Barátky jól ismeri a 
magyar csapat képességeit. De te
kintetbe kell venni egy Ilyen sok 
tűzkeresztségen átment játékosnak 
az ösztönös óvatosságát is, amikor 
jóslásokba bocsátkozik. Ha tehát 
Barátky minden szerénysége mellett 
egyenlő esélyeket ad a román csa
patnak Budapesten a magyarok el
len, úgy ebben már a román csapat 
komoly győzelmi lehetősége is benne 
rejlik.'

A  román játékosok véleményét 
nemcsak elfogadja, hanem túl' Is 
szárnyalja a bukaresti általános 
hangulat. Beszéltem egypár újság
íróval is, ezek kivétel nélkül sokkal 
jobb szereplést várnak a román csa
pattól Budapesten, nünt Rómában, 
holott az olaszok ellen ugynezeknek 
az újságíróknak a véleménye szerint 
a román válogatott talán a legjobb 
játékát mutatta.

8. N.

Á költő születik, a középcsotár 
— lesz!
A d ó m  ( K a s s a )  m a g á n ó r á i

Segítség.
(Jelenet a hirdetőtáblák 

előtt)
— Nem tetszik tudni, mennyin 

győzött a Bocskai?
— Semennyire! A Ferencváros 

győzött.
Azt se tetszik tudni, hogy a 

Szolnok mennyire győzött?
—  Azt se. A Gamma győzött.
— Köszönöm. Bs a Kispest hogy 

győzött ?
— Sehogy. De ha ezek után meg

kérdezi tőlem a Törekvés—Kassa, 
góllövöit, akkor megölöm!

foriiolat, irányváltoztatások, helycserék. Adám közben elmondja, hogy a „legkel
lemetlenebb’' kullancs, aki ellen eddig játszott, a szegedi Marosi volt.

Kíntán labdaátvételek 
következnek, feltételezve, hogy 8. közép, 
csatár mögött Őrködik a kullancs. Ádám egy kissé merev derékban, bizony ala
pos átdolgozásra szorul.

ICülönféle fejeléseket gyakorolnak. Hogyan kell a középcsatárnak jobbra-balra 
fejelnie a labdát, valamelyik összekötője 
felé. Ádám néha elvéti a labdát. Hátrafelé is fejel. Néha nem találja homlok
kal. Bizony ráfér a gyémántja a csi
szolás.

Nehéz gyakorlat következik. Egy há
tulról .elöreadatt magas labdára, rá kell 
futni és

egyből ki kell vágni a szélre.
Rövid próbálkozás utál.' ezt Adóm meg
lepően jól csinálja-

A fiatalember liheg, izzad, de Molnármegnyugtatja:— Nem baj, fiam, ezért jöttél Testre.
Most egy cselt gyakorolnak, a csel 

után a középcsatárnak, rögtön kapura

aválo- 
íeht ki

ed-
Az a szurkoló, aki egy órával 

gatott edzés . megkezdése előtt, m< 
tegnap a BSzKRT-pályára, érdekes 
zést láthatott.

Az edzés résztvevőinek száma mind
össze csak kettő volt.

Ezek közül az egyik az edző, a másik t játékos. Az edző Molnár Ignác, a játé' 
kos Adám (Kassa).Ez a kéttagú edzés r.em más, mint

az első lépés , szét" .középcsatár-tenyé- felé.
Az ötlet a miniszteri biztosé, A minisz
teri biztos elhatározta, hogy nem nyug
szik bele a csatái’inségbo. Ha nincs kü- 
zépcsatár, csinálni kell!

Észre kell venni mtnder; tehetséges fia
talt ás rendszeres munkával ki kell be
lőlük hozni mindent, ami bennük vart. Felhozatták Pestre a kassai Adámot, 
odaadták Molnár Ignác szövetségi ed- zöi.ek: tanítsa meg Adámot a mai kö- zépcsatárjáték titkaira.

*
Most folyik tehát a középcsatár csiszolása. Mindez újszerű a fiatal Adámnak, 

mert eddig edzőnek nem igen látta szí
nét. Vadvirág ő, csiszolatlaji gyémánt — és még egy sereg hasonló nevet adhat
nánk neki, amelyek mind ráillenek az istenadta őstchetségre. Ádám sem játszik kottából . . .

Először a bemelegítést végzik el.
Molnár Náci megtanítja őt egy sereg 
hasznos, lazító, puhító, ruganyosítő gya

korlatra. Közben lelkére köti az ifjúnak: 
— Ezeket a gyakorlatokat akkor is 

megcsináld ám, amikor én nem vagyok 
veled! Bemelegítés nélkBI nincs edzés. 

Először labda nélkül gyakorolják, 
hogyan kell megszabadulni a kullancstól.

Sok mozgás következik, villámgyors test

Icell törnie. De a kapuratörések után 
meglehetősen gyenge lövéseket ereszt kapura a fiatal csatár. Nem biztosak a 
mozdulatai. Kapura lövéseket is gyako
rolnak,

Molnár Náci pontosan elmagyarázza 
neki a fontos mozdulatokat.

Hogy aztán necsak az elemeknél marad
janak, Molnár Náci még azt a kapura- 
lüvési műfajt is megmutatja neki, ame
lyikben a csatár estében hátrafelé 13.Kapucnié jelessel fejezik be az edzést, 
majd könnyű levezető mozgás utáu men
nek be az öltözőbe. Molnár- Náci igy inti 
az ifjút;

— Remélem, ezeket mind felírod ott
hon magadnak, hogy ne felejtsd el! Eze
ket kell majd elvégezned akkor is, ha 
én nem leszek melletted. Sőt, ha egy
két kassai kölyök, vagy ifi kér tőled ta
nácsot, azoknak tanárja lehetsz.Hát Így folyik a. középcsatárelőálUtás-

S P O R T T E L E P E ,
BX., 0U .6 i.t5T  1 2 9 . jFTC_______________

DUNA—KUPA MÉRKŐZÉSEK
1940 május 19-én, vasárnap c! u. negyed 6 éra! heidellel

MMIISSZÉG-Mltóll
válogatott labdarugó csapatai
d . u. n eg y e d  3 érakor

MAGYARORSZAS—ROMÁNIA
ifjúsági válogatott csapatai mérkőznek 

A két mérkőzés közötti szünetben 10 ifjúsági osapat látványos, népszerű 
bemutatót tart a modern edzésről.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n  v á l t h a t ó k :
IV., kér, Emericaoa jegyiroda Egyetem-tér 5. V., kér. Pesti Hírlap jegyirodája Vilmos 
es. -út 78. OUolicsányi Hudolfné dohányé. Deák Ferenc-u. 14. Kralt jánosné dohányé, 
Zépolya-u. 38. VI., kér. Mojzes Mária dobAuvá,. Andrássy-út 2.. vitéz Szittya Ernóné 
dohánya. Aréna-n. 44., izv. Pribiil Károlyné dohánya. Tcréz-körút 6. VII., kér. EMKE 
dohányá. Errsébet-körút 2., „Pest" jegyirodája Erzsébet-körút 18—20., öz.v. Madaiassy GA- 
borné dohánya. Erzsébet-körüt 23 , özv. Ticsénszky Dezsőné dohányé. Erzsébet-lcörút 42., 
vitéz Sebők János dohánya. Dohány-u. C3., Br. Bálintftt Károlyné dohány*. Rákóczi.út 29., 
Pintér Ferenc doljányá. Rákéczi-út 88., Rausch Vilma dohanyá. István-út 10 , özv. Dongán 
Károlyné dobányá, Henjád-u. 31. Vili., kér. „Függetlenség14 „Uj Magyarság44 
„Esti UJoág44 jegyiroda József-körút 5., Beringer István sportéru-iizlet József-körút 44,, 
Cholnoky Lászlónó dohányé. Sándor-tér 2., Mesterházy Nagy Imréné papiriizlet Kun u. 12., 
lözsér Károlyné dohányé. Örömvöigv-u. 1., özv. Knnkovszky Edéné dohányé. Baroee-u. 1., 
Hfn'g Károly dohányé. Uaross-u. 70., Misléth Zoitánné dohányé, Baross-u. 120., Bőszei 
Ödönné dohányé. Baross-u. 334. IX., kér. Bzv. Koth Mihálvné dohányé. Ráday-u. 2., 
Czirfusz Károly dohányé. UllSi-út 46., Görbéit Alajosné dohányé. Üilől-út 53„ Kassay. 
Farkas Dezső dohánya. Üllői-út 103,, tVeckinger Józset dohányé. Üllöi-út 113., VÍV pálya 
ÜII6i-út 129., Pravotinszky V'ilmosné dohányé, üllői-ét és Orczy-út sarok,, Varga P&iné 
dohányé. Üllői-út, Valéria újtelep. X., kar. MTK pálya Hungária-kö.rút. XI.) kér. 
vitéz Csihás Endre dohányé. Horthy Miklős-út 0., Zsemlye Ferenc dohányé. Buda'oki- üt 10. 

Újpest: Újpesti TE pálya Megyeri-út. Kispest: Kedvezményes jegyiroda.

Rúgni, fejelni, labdát 
vezetni és—esni tanul
nak az elemísták
(B e m u t a t ó a M i l l e n á r i s o n ' )

Érdekes labdarugó-bemutató szín-1 tödési, esés! gyakorlattal termettek 
helye volt tegnap délután a Mille- talpon a gyerekek! 
náris-pálya. Bartos Géza testenvelő Végül az elemiiskolások
tanár előadást és gyakorlati bemu
tatót tartott a főváros nyolcosztályú 
elemiiskoláiban labdarúgást oktató 
tanítók számára a labdarúgás okta
tásáról.

Félöt után néhány perccel a beton
teknő mögött egy nagy fészerbe vo
nult az egész társaság. Bartos Géza 
először általánosságban ismertette a 
labdarúgás oktatásának alapelveit, 
majd a bemelegítés rendkívüli fon
tosságáról beszélt. Különösen azt 
hangsúlyozta, hogy a bemelegítés 
gyakorlatait az oktatás végzők úgy 
válogassák ősszé, hogy az a labda
rúgáshoz megfelelő legyen. Tehát 
legyen benne sok ruganyosítő, has
izom-, hátizom-, stb. gyakorlat, egy
szóval minden, ami a labdarúgásban 
fontos lehet.

Az előadás után az Egressy-úti 
polgári 24 tanulójával bemutatta 
Bartos tanár a bemelegítés gyakor
latait. A  gyerekek nagyszerűen vé
gezték a gyakorlatokat!...

Azután a labdarúgás „ céltorná- 
jára“  került sor. Bartos Géza elmon
dotta, hogy a labdarúgásban hasz
nálatos minden izmot, Ízületet elő
készíthetünk céltudatos tornagya
korlatok végeztetésével. A  partöobás 
nagyságát, a fejelés és rúgás erős
ségét erőteljesen fokozhatják, az 
ügyes, veszélytelen esést észrevétle
nül beidegeztethetik a gyerekekkel 
ilyen gyakorlatok tervszerű és ál
landó végeztetésével.

A kis polgárista lurkók be is mu
tatták ezeket a gyakorlatokat. A 
tanítók kara szorgalmasan jegyez- 
getett, szabad idejében elismeréssel 
bólogatott. . .  Érdekes volt, hogy 
egy-egy gyakorlatsorozat után, kü
lönösen, ha talajon, vagy a föld
höz közel végezték azt a gyerekek, 
egy-egy bukfenccel, vagy más ve-

reszere
kiadott labdarúgó tanmenetet is
mertette Bartos Géza. Egyes része
ket kiragadott belőle, rúgó, fejelő, 
labdavezetö gyakorlatokat és ismer
tette azok oktatásának, az oktatás 
felépítésének módozatait. Elmon
dotta, hogy először természetesen 
— álló labdába i-ugatjuk a gyere
keket, azután gurított, majd ugrá- 
lós labdába, végül jön a röptelövés 
stb., stb. A műsor utolsó számaként 
labdarúgó játékokat és váltó-verse
nyeket mut.attatott be Bartos Géza 
polgáriiskolai tanítványaival. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy a já
tékok és játékos versenyek még a 
felnőttek edzésén is nagy szerepet 
játszanak, hát még a kis elemisták 
labdarúgó-oktatásában!

«
Szakszerű, pompás előadás volt 

Bartos Gáza előadása. Ha Budapest 
székesfőváros korszerű elgondolásá
nak megfelelően az elemi iskolák
ban termékeny talajra ta.lál leg
népszerűbb sportágunk, a labdarú
gás, abban neki is lesz egy kis 
része.

— —

Kiiilili bapisápk állása
OLASZORSZÁG-

1, Arnlroaiapa 27 18 4 S 31;22 »
2. Bologna 2T 35 8 4 41:21 SS
S. Lazio 27 10 11 fi 40:30 31
-1. Genova 27 13 3 !) 54:41 31
S. JurcffltUs 27 l í 5 9 40-38 31
6 . Torino 27 12 6 9 40:35 30
7. Milano 27 *Ö fi 11 43:33 2-6
8 . Tricstina 27 in 5 12.56:39 25
9, Sovara sr n 3 13 25:31 75

10 . Roma 27 9 7 .11 22:28 25
1 1 . Venezia 37 9 fi 12 31:43 St
12. Bari 27 S 8 11 28-41 24
13. Fiorentína 27 8 6 13 33:41 22
14. Lisraria 27 6 10 11 24:40 22
1 ö. Napoli 27 8 5 14 22v38 21
16, Mo4t*a 27 5 7 15 31:41 lt



ÍSSa Péntek, 1940 május VL

A Szeged-SzAK egyesülés 
i lehetőségeket nyit meg
^Pompás eredménnyel zárja a 

"ízeged FC a íolyó bajnoki. idényt. 
>z élmezőnyben, jól összekovácso- 
'.ődott csapattal várja a jövőt a
iszaparti város csapata. Az össze- 

"ovácsoltság legnagyobb bizonyí
téka, liogy a csapat alig érzi meg 
yz eltávozott Harangozó hiányát. 
Pedig, amikor elment, sok szegedi 
szurkoló felsóhajtott:

— Ki fogja ezentúl előkészíteni a 
góljainkat? Végzetes lehet. Haran
gozó hiánya.

És nem lett végzetes. A csapat 
egysége diadalmaskodott.

Az elért eredménynél is jelentő
sebb azonban a Szeged és a SzAK 
egyesülése. A  vidéki profiegyesüle
tek gyakori nagy hibája, hogy nincs 
megfelelő utánpótlásuk. Csak kész 
játékosokkal tudtak valamit kez
deni, de a kész játékosoknak min
dig nagy volt az ára. Ha a vidéki 
profiklub bármilyen ok miatt 
anyagi zavarba jutott, rögtön a já
tékoseladás kétesértékű fegyveré
hez volt kénytelen* folyamodni. Uj 
játékost, pedig csak nagy áldoza
tokkal lehetett szerezni, erre nem 
volt fedezet. A  csapát tehát mind 
gyengébben szerepelt, a közönség 
elkedvetlenedett és lassan jött a 
végzet. Elég, ha a Sabaría, a Pécs 
Baranya és az Attila példájára 
hivatkozunk.

A Szeged—SzAK egyesülésnek 
nagy jelentősége, hogy a jövőben a 
Szeged saját nevelésű játékosokat 
szerepeltethet. Meglesz a lehetősége 
annak, hogy a tehetséges fiatal já
tékost korán megszerezze, a SzAK- 
han felnevelje az NB színvonalára. 
Mert régi dolog, hogy a saját ne
velésű játékos a legolcsóbb, de a 
legmegbízhatóbb is.

A Szeged az első vidéki profiklub, 
amely a saját nevelés nagy jelentő
ségét felismerte és egész biztosan 
élvezni is fogja ennek a felismerés
nek gyümölcsét. A jövőben a tehet
séges szegedi játékosok nem fognak 
elveszni a névtelenségben.

Ha ehhez hozzávesszük a Szeged 
FC régi álmát, a saját pálya remé
nyét, akkor nem látszik indokolat
lannak a szegediek bizakodása a 
még jobb jövőben. Szegeden remélik, 
hogy z OTT pályaépítési akciója a 
Szegednek is juttat pályát. Nem. is 
kellene új pálya, csak a Temesvári- 
körúti sporttelepet kellene korszerű
síteni. Ez azután hatalmas lökést 
jelentene a szegedi sportéletnek.

V id ék i m ésor
NCTGAH ALSZÖVETSÉG

7, osztály. Győr: GyAC—DAC (Zeit.
ler). Szombathely: SzFC—II. kér. SC(Kamaréll). Várpalota: Unió—PPSC
(Horváth Gy.). Komárom: IJKFC—FÁK (Kotluska). Magyaróvár; Hubertus—SSE 
(Tóth A ).

77..osztály. Kapuvár: KSE—MTSE (Il
lés). Mosom: KOSÉ—PPSC II. (Miekl). 
CelMömölk: CVSE—SzKE (Mikőczy).
Sopron: Sotex—SSSE (Kelemen). Kő
szeg: KSEJ—Haladás III. (Szakos).
Szombathely: SssFC II.—MÜVE ZSE
(Csertőn). Várpalota: Unió II.—Hajmás- kén SE (Szalay). Székesfehérvár; Előre 
IT.--FAK TI. (Takács JA. Pét: PKSE ~ VTC (Csáder). Mór: MBE—ARAK II.
(R'affay).

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
7. osztály. Kiskunhalas: KAC—Kelebiai 

LE (Lerkefi), K. MOVE—Izsáki MOVE 
(Hoffmann). Kiskőrös: KLE—Soltvod-
kerti Turul (Váradi). Kecel: KLE—Kis- 
JtUnmajsai MOVE (Szabó A.). Dunavccse: 
DSE—Kalocsai SC (Szitkovies).

II osztály. Soltvadkerl: S. Turul II.— 
KAC IX. (Bodoglári).
KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG

T. osztály. Cegléd: C. MOVE—RTK
(Kollár). Monor: MSE—VTÍE (Kecske
méti). Vác: Vb'E—TCSC II (Dénes).

I. B) osztály: Szolnok: SzAK—N. MOVE
(Földvári). Vecséss VBC II-PdTE (Szi- 
rá-ki). llaclód: M. MOVE-I. MOVE (Ba
lázs). Érd: ÉPLE—IITSE (HoreesÖ). 
Rákoscsaba: RTK TI—B. MOVE (Lovas). Kákoskércsélur: RTE II—RVSE (Bakos). 
Kisalae: KSE—FSK (Csima). Dorog.
I)AO 'i f—VRE II (Lendvai), Gyömrő: 
OvSE—PÁC (Küvesdij. Törlikszentratklós: .TFC—SzMTE (Száraz). Alag: ASC-NISE 
(Kerényi). Felsősöd: FTK—V. MOVE. 
(Faragó). Vác: VSF. II-TPSE (Tanai). 
Nagykőrös: NPTK—SzCASE (Vörös).

II. osztály. Rákoskeresztúr: I1TE ITT—
Gr. VOUFi (Deák II). récéi: PÁC II— 
CTK II (Péntek).

Síödi-dij: Félsfígöd: FTK TI-VSE III 
(Kohl). Dunakeszi: Magyarság II—Alsó- 
god -(Dunai). Szödligét: SzTC— ASC II 
(CigelécU).

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG
I. osztály: Eger; ETK—OYTK II.

(Adorján).
II. (H-ztily: Eger: ETK II.— OVTK III.

(Sípos). — Sa? ószentpéter: 13BTK—
FOTE (ÍZeiday).

Barátságos; Diósgyőr; DíMAVAG— 
DTE (Fehérvári). — Gyöngyös: GyÁK —DíMAVAG II. (Halmai).

Hírek a válogatott nappal kapcsolatban:
’A. Duna Kupa bizottság jugoszláv tagjai 
— Pnpovies és Andrejcvics — szombaton 
.'-rkozu-.k Budapestre. — Gervay József 
fogad in a magyar határon a magyar szö
vetség képviselőiében a román labda* 
rúgócsapatot. — A B) válogatottat Bu
karestbe a következők kísérik: _ Barclay 
János, Fábián József és Takács Béla 
f izó. A B) válogatott ma reggel I óra 
20 perckor indul a Keleti pá’yancivarróL

román s*«s«jy válogatott
rem ek Játékkal 4  sí aráw fbaii 
legyőzte a  romén 11} csapatét
Mindkét c s a p a t © !  összeállították — Ma reggel 
indulnak és e s t e  é r k e i n e k  m e g  a  románok

Bukarest, május 16.
Csütörtök délelőtt kapta a román 

válogatott az utolsó elméleti okta
tást. Már úgy megyünk a román 
szövetség irodahelyiségeibe, mintha 
iskolába mennénk. Táblák és rajzok 
vannak a szövetségben s a szorgal
mas tanulók ülnek és figyelnek.

A katedrán most is Economu szö
vetségi kapitány ül. Éppen két nagy 
rajz van előtte. Mindkét rajz piros 
és kék csapatokat ábrázol, egymás
sal szembeállítva. A  pirosak a ma
gyarok, a kékek a románok. Az 
egyik rajzon a pirosak támadnak 
és a kékek védekeznek, a másik raj
zon kékek támadnak és a pirosak 
védekeznek.

Economu mondja:
— Rengeteg taktikai hibával ját

szik a magyar válogatott.
Mi ezt mondjuk neki:
— Mondjon például egyet,
—- Nézzen ide. Támad a magyar 

csapat, de csak egy fedezet támo
gatja a csatársorát. Ez az egy fe
dezet Sárosi III. A másik két fede
zet védekezik. Itt van egy másik 
kép: ■ támad a román csapat és 
mindhárom román fedezet támogat
ja a román csatársort! Most nézze 
meg a román hátvédeket védelcezés 
közben. Mindkettő itt van a 16-os 
táján s mindkettő bármely pillanat
ban kiugorhat és lesre állíthatja a 
magyar csatárokat..

Economu már nagyon belemerült 
a magyarázgatásba, ezt most hirte
len észreveszi s így szól:

— No, többet nem mondok. Van 
a magyar csapatnak még egy óriási 
hibája, est azonban majd csak «  
mérkőzés után mondom meg.

Economu nagyon érti ezeket az 
elméleti dolgokat, főleg a saját el
méletét és rendszerét. A román vá
logatott ugyanis Budapesten nem 
olasz, vagy angol, hanem Economu- 
féle rendszerrel játszik majd.

A tanórának vége. A  játékosok 
is beszélhetnek már. Bindeától meg
kérdem :

—  Hány gólt rúg Budapesten?
— Ha kapok, négy jó labdát, ak

kor kettőt. Ennek a négy labdárvak 
olyannak kell lennie, hogy én a hát
véd és a fedezet között lyukra sza
ladhassak. A labdát elém kell adni. 
Ha így adják, akkor akár befutok 
vele a. kapuba, is.

A  fiúk most meglátják nálam a 
Nemzeti Sportot s hirtelen elkezdik 
nézni a magyar válogatott keretet. 
Amikor Béri nevét meglátják, egy
szerre mindannyian/ezt mondják:

—  Déri biztosan játszik.
Economu magyaráz:
— A Kispest kétszer játszott, a ro

mán válogatottal s mindkétszer Déri 
szinte egyedül vert meg bennünket.. 
Déri már. á válogatottban is játszott 
ellenünk, sőt még amatőr korában 
is s mindig nagyszerű volt. Mindig 
egyedül vert meg bennünket, no de 
most már ilyesmi nem, fordulhat elő.

Sepci, a régi kapus így tippeli a 
magyar válogatott csatársorát:

•Kincses, Sárost dr, Toldi, Déri, 
Gyetvai.

Economu már elfelejtette, hogy a 
múltkor is kérdezte s most újra meg
kérdi:

— Balogh játszik ellenünk?
Úgy látszik fél Baloghtól. Azután

kihirdeti:
— Pénteken reggel 6 óra 55 perc

kor indulunk. Este érkezünk Buda
pestre.

A román csapatot hivatalosam Ma- 
rinescu tábornok, Fulga ügyvezető 
elnök, Juga főtitkár és Economu 
kíséri, de nagyon sokam utaznaik el 
a szövetségből nem hivatalosan is.

Délután fél 5-kor a. Rapid-pályán 
edzés volt. Economu már az edzés 
előtt elárulja: *

— A következő csapat utazik 
Budapestre: Dávid — Sfera, Leng- 
heriu — Vtntila, Juhász, Lnpas — 
Bindea, Reuter, Barátki, Spielmau, 
Popescu.

Majdnem pontosan ez a csapat 
áll fel a B) csapat ellen, csupán 
Ploesteanu és Bodola a két össze
kötő. A B) csapat (kék ingben) 
így áll fel:

Eeilínger. —  Petrescu, Slivait —- 
Siclovan, Rasitra.ru, Lupas — Ko
vács, Reuter, Cociuban, Spielman, 
Jordache.

Szeles az idő, élénk az iram. A 
pirosba öltözött első csapat tagjai 
nagyszerűen játszanak. Barátki át
adásából Ploesteanu gólt lő, de ezt 
Albu, aki a játékot vezet, les cí
mén nem adja meg. A  közönség 
tüntet. Utána Bindea Feüiuger, ke-

— Telefonjelentésünk —
zéből rúgja hálóba a labdát. 1:0, 

Economu bekiabál:
— Mondtam, hogy ne játszatok 

középen. Szélekre!
A második harmadra az összekö

tök csapatot cserélnek. Most Sza- 
dovszki védi az A) csapat kapuját, 
a túlsó oldalon Ghene a kapus, Fe- 
lecan a balhátvéd és Nistor a bal
fedezet. A  pirosak vannak fölény- 
bén, de a kékek rúgnak gólt. Ko
vács elfut, Cociuban átlépi a be
adást s Jordache bevágja. 1:1. 
Utána Popescu kapufát lő.

Azután Juhász szabadrúgását Po
pescu közelről begurítja. 2:1. Majd 
Popescu beadását Barátki kapásból 
bevágja. Most remek a román csa
pat.

A harmadik harmadra csak a B) 
csapat változik. Most Popescu rúg

gólt. Ezzel 4:1 az eredmény. Utána 
Barátky óriási helyzetet hagy ki.

Vége. Remekül játszott a román 
csapat.

Economu közli a Budapestre utazó 
tartalékok nevét: Szadovszki, Fele- 
can, Simatoc és Mihailescu. Majd a 
B )  válogatott összeállítását ismer
teti:

— Feilinger (Pavlovici) — Pet- 
rescu, Slivat — Siclovan, Rasinaru, 
Lupas —- Kovács 11, Ploesteanu, 
Cociuban, Bodola, Jordache. Tarta
lék: Dragomirescu, Nistor, Drágán, 
Befa, Orsa, Lukaciu.

*

A román válogatott beutazási en
gedélye megérkezett, tehát az uta
zás körül már nincs baj.

S. N.
- .—.v-v o  «i ■

UtfOt
PÉNTEK

III. osztály
Déli-csoport: Goldberger SE III.—

BEAC II., Budafoki-út, 5. Pusztay.
VASARNAT

Dnna-Kopa mérkőzések
Magyarország—Románia, 1)llői-dt, ne

gyed. 6. Popovics, Jugoslavia (Classen. 
Rónai).

Magyarország if}. vál.—Románia, ifj. 
vdl,, üllöi-út, negyed 3„ Kiss M. E. 
(Dobronay, Harangozó).

Amatőrbajnokság
I. osztály

ÉSZ& csoport: URAK—̂ sTE, URAK- 
pálya, fél II.. Temesfői. — Főr. TKör— 
Elektroras II., Váci-út, 12. Szőke II. — 
BLK—I-II. kér. TVE, Váci-út, 10. Pusz
tai. — TTK—MSC, Tatai.út, 10.- Vogel.— HAO-KmáV’ Előre, SÍönyi-út. 1. Kő
halmi. — MFTR—MPSG, Népsziget, 1. 
Lantos.Keleti csoport: DSE—BSzKRT II.,
Táxna-u.. 9. Moldovár.yi. — WSC—BRSC. 
Wekerletelep. 10. Gárdonyi. — Hálókocsi —KAC, Rendessy-telep, 10. Záron, — 
NfíC—Filter, Tatai-űt. 12. Lukász. — 
SzFC—PSC, Miklós-telep, 1. Sárosi Imre.

Déli csoport: KSSE—SAC, Gyömrői-út,11. Nagy Lajos. — MAFC—BMTE, Ber
talanul.. fél 2. Novotny. — FSC—MAVAG
11., Burafoki-űt. fél 11. Szigeti L. — M. Posztó-—Hungária. Csepel, 10. Rajtár I.— FeMTK—KTK. Erzsébet-u., 1. Vasa A. — ETC—KTC, Erzsébet-n., 11. K. Nagy Pál.

II. osztály
Északi csoport: TSC—UTSE, Tatai-út. 

Elöre-p.. I. Pécsi. — . Gázgyár—UFC, Aquincum, fél 11. Korbuly. — UMTE— Pannónia, Szent László-tér, 10. Lombos.
— BTK—VI. kér. SC. Pozsonyi-út, 10- 
ifj. Stefancsik. — UT'E II.—B. Magyarság,
Megyeri-út, 12. Szigeti J. — OTE..TLK.
VörösvárLút, 11. Rudas. — UVASC— Compactor, Szent László-tér, 12. Kár
páti.Keleti csoport: Autótaxi—RTK, Szonyi- 
út, fél 12. Szabó II. György. —, KSC— 
SzRTC, Gergely-u., 11. Platt. — KMTE —SzNSE, Állami telep, fél ]2. Papp. —
K. Törekvés—Spárta. Állami telep. 1. 
Segesdi. — RÁC—Köb. AC, Rákospalota,
1. Friedvalszky, — Kistex—ZAC, Kis
pest. tillöi-út, 2. Ijécskő.Déli csoport: FSÉ—Gamma II., Sorok- sári.út, 12. Molnár I. — Tipográfia— 
Goldberger II., Simor-u., 12. Ujráry F.
— Kalapos—33 FC. Simor-u.. 10. Mics- 
kei. — P. Juta—FVSK. Vágóhíd-u., 1. 
Mácsai. — BIK—KFC. Budafok, 1. Galambos. — KAOE—PeMTK II., Sorok- 
sárl-út, 10. Nemeskéri.

III. osztály
Nyngati csoport; M. Textil—NTC, 

Aquincum, fél 1. Dobos. — BSC—Test. véri ség II.. Nagyszombat-u.. 1. Molnár
I. — VÁC—Pannónia II. Hajdu-u., fél 1. 
Mocsári. — WoSC—III. kér. TVE II., Attila-u., fél 11. Bácskai. — OTE II.— 
MSC II., Vörösvári-út, 9. Czigány.

Északi csoport: PATE—KSSE II.,
Béke-u., 12. Hernádi. — JIKSE—Juta, 
Fáy-u.. 12. Nagy II. P. — Postás II.— 
BVSC II. Lóversenytér, 10. Táncos. — 
KEAC—PMTK, Gyömröi-út, 9. Latorcai.
— MÁV Előre II.—RESC, öv-u., 1. 
Ruck V.

Keleti csoport: WSC II.—Cs. MOVE
11., Wekerletelep, S. Planky. — FTC IT. 
—Ganz II., Forityálc-u., fél 1. Plasz. — NJTC-FVSK II., Zágrábi-út, 1, Istenes.
— SAC II.—Függetlenség, Soroltsár. 1. Halász F. — SzFC II.—SzTE, Miklós- 
telep, 11. Soós.

Déli csoport: MAFC II.—BMTE IT.,
Bertalan-u., fél 10. Skultéty, — FSC II. —BBFC, Budafoki-út, fél 9. Figyelmes!.
— LoFC—Goldberger SE III., Fehérvári- 
út, 12. Andódi, — M. Posztó II.—33 FC
11., Csepel. 11. Fehér B, — BEAC II.— Kelenvölgy, BEAC-pálya, .12.

IV. osztály.
Nyugati csoport: URAK II.—BAC,

URAK-pálya, 9. Mágori. — Főv. TKör 
II-—Uránia, Váci-út, 8. Németh L. — 
WoSC II.—Vasas II.. Attila-u., fél 9. Paulik. — HAC ír.—Fodrász, Szőnyi-űt,
8. Stiíft. UMTE II.—PSC II., Szent László-tér, 8. Buzna.

Északi csoport; Gázgyár II.—UFC TI., 
Aquincum, fél 9. Duffek. — BTK II.— 
P. Remény, Pozsonyi-út, 8. Beruáth. — Juta II.—VI. kér. SC II.. Szekszárdi-út,8. Újlaki. — NSC II,—Vízmüvek. Tatai- 
úh *, Pírok,

Keleti csoport: Autótaxi II.—WSC III 
Sssőnyi-út, fél 10. Ráca A. — KMTE II. —SzRTC II., Kispest, üllöi-út. fél 12. 
Szántay. — Főt. Altisztek—SzNSE II.. 
Nagyszombat-u., fél 12. Csányi D. — 
Hargita II.—Szondy, Sashalom, 12. Pau- 
lusz. — Kistex II,—BRSC II., Kispest, 
tílíői-út. 8. Ujváry A.Déli csoport: HEAC—ETC II., Gyáli-út, 12. Kocsis. — Kalapos II.—Siketek, Si
mor-u.. 8. Scharle. — WMTK II.— 
MAVAG III.,. Csepel,. 8. Gyergyói.
KFC II.— Hungária II., Kelenföld, 9 
Pálos dr.

V. osztály:
Nyugati csoport: FTSC IX.—NTC H.,Szentendrei-út.. fél 9. Mészáros J. — BSC II.—BAC II.. Nagyszombat-u.. 8. 

Szántó L. — BLK II.—B. Magyarság II Szekszárdi-út, 12. Benedek. — TTE II, 
—Fodrász. II.. Béke-u., 8. Borszéki. 
MFTR II.—RESC II., Népsziget, 9. Sá
rosi F.Északi csoport: VÁC H.—BSzKRT III., 
Hajdu-u.. fél 9. Peterka. — Főv. Altisz
tek II.—BVSC III., Nagyszombat-u., fél 
10. Zsan.'óczay. — RÁC II.—Spárta II., 
Rákospalota, 8. Pongrácz.

Keleti csoport: K. Tör. II.—HEAC II., 
Állami telep, 8. Ebriich. — WMTK III.- 
Ganz III., Csepel. 8. Teli. — NJTC II. Szondy IT., Zágrábi-űt, 8. Dömök. ■ Hálókocsi HL—Filtex II..- Rendessy- 
telep. 8. Verebély. — SzFC III.—P. Juta II., Miklöstelep, 9. Szakács L.

Déli csoport: FSC III.—Siketek IT.Fehérvári-út, 10. Samai. — LoFC II.— 
Gamma III., Fehérvári-út, 8. Zentai. — 
KAOE II.—FSE II., Soroksári-út, 8. 
Soós.

Előkészítő osztály:
Déli csoport: Postás III.—YKSE II,

Lóversenytér. fél 9. Szabó I. Gy. —- OSOS II.—Spárta III., Budafoki-út, fél 1. 
Androvics. — BTC II.—Törekvés IV., Bi- hari-űt, 9. Szakács J.

Vasotashajnokság
Törekvés TI.—Dombóvári VSE, Bihariu., 11. Rozgonyl.

MOVE-bainoks«5g
I. osztály

Testi csoport: T. Előre—MKSC, Tatai 
út. 11. Bereczky (Barb). — Rákoshegy- 
TSE, Rákoshegy. 5. Pintér (Bozóky). — 
Rákosliget—P. Rákóczi. Rákosliget. 5. 
Sándor (Barcs). — Szent László FC— 
KZsTE, Ceglédi-út, 12. Streicher (Pusz- 
tay). — ESzSE— PNTK. Attila-u.. ö. 
Scharle (Pálos). — Vili. kor. SE— BTSJ6. Rákosfalva, fél 10. Hercz I. (Csep- 
reghy). — RAFC— Kistarcsa, Rákosszent
mihály. 5. Balázs (Virczigman).Budai csoport: PilisVörösvár—PSzSfö
Pilisvörösvár, 5. Kér.oszt (Holkó). — 
PTK—ETSC, Pomáz. 5. Szűcs (Tubicsák
D.L — PISE--XI. k. ITE, Pilisszent 
jván. 5. Tamási (Lovas). — Szentendre— 
BKSE, Szentendre. 5. Tausz F. , (Faragó)
— TTC—Budatétény, Törökbálint, 5. De- 
dik (Karácsony).

Ét. osztály
Testi csoport : Szent László II.—KZsTE

II., Ceglédi-út, f. IQ. Márton. — VII. kér.—PNTK. Rákosfalva, fél 2. Virczig 
mán. — VIII. kér. SE—HTSE. Horthy- 
liget, 5. Czinkoczky. — P. Rákóczi II.
T. Előre II.. Vágőhíd-u.. 8. Faragó.Budai csoport; RFC—VTSE, Bécsi-út, 
fél 5. Szattelbei'ger.

Ifjúsági bajnokság; T. Előre—MKSC, 
Rákos-tér. fél 9. Barb. — Rákoshegy— 
TSE, Rákoshegy, 3. Bozóki. — Rákos
liget—P. Erzsébet, Rákosliget, 3. Barcs.
— Szent László—KZsTE. Ceglédi-út, 8. 
Pusztay. — ESzSE—PNTK, Attila-út, 3- 
Pálos. — VIII. kér. SE—BTSE, Rákos
falva, fél 12. Csepreghy. —- P. Vörösvár 
—PSzSE, Pilisvörösvár, 3. Holló. — Po
máz—ETSC, Pomáz, 3. Tubicsák D. 
FISÉ—XII. kér. ITE. Pilisezentiván, 3. Lovas. — Szentendre—SzJSE. Szentendre
3. Faragó- — Budakalász—Budaörs, Bu
dakalász. 3. Hercz. — TTC~-Budatétény, 
Törökbálint, 3. Karácsony.

Köly ökbajnokság: Csillaghegy—Rákosliget, Rákosliget, 1. Barcs. — P. Erzsé
bet—RAFC, Vágóhíd-u., fél 1. Wenzel-

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK
MTK—UTE, Hungária-út, 10. — MeSC —FTSE, Kvassay-út, 11. Pelsőczy.

KÖZINTÉZETI BAJNOKSÁG
(17-én): Tanítók—Igazságügy. Köbá-

nyal-üt, 4. — (20-án): Pestvármegye—
Földmívelésügy, Népsziget; fél 5. — KU1- 
ilgy—Gázgyár, Óbuda, 5.

ITT. KERÜLETI LEVENTEBAJNOKSAG 
Kiskorona-ii.—Urömi-n. 3:0 (0:0). VSrös- 

várl-út. Vezette; Józsa. A Kiskorona-u. 
jobb fedeze Gorának köszönheti a győzel
met. Góliövő: Dcszke. Juhász II és A,n- 
daházy (lt-csből). A játékvezető Siket 
•Ürömi juí Mseeiésért

A körzetbeosztás
tervezete

A Keresztény Nemzeti Amatőr Tábor 
elkészítette a tervezett körzetbeosztást. 
EJ beosztás elkészítését — amint arról 
már hírt adtunk — az tetté szükségessé, hogy a körzet elnöke és felügyelője a 
beosztott egyesületek kívánságait egy
szerűbben és gyorsabban tudja a BLASz 
vezetőségének tudtára hozni és ott kép
viselni, mintha minden egyesületi ve
zető külön jár el. Ezzel tehát alaposan egyszerűsítették az alszövétség adminisz
trációját.

A beosztás a következő (zárójelben a 
körzeteInök és felügyelő neve):

I. (Jngioza János, László István»
BEAC. BBFC,. FSC. Ck>ldberger SE, 
33 FC. KFC, KSC, KAFC, MAFC, Gam
ma, SzTSE. 'II. (Jónás Zoltán, Zentay János) BSC, 
Gázgyár, III. kér., M. Textil, OTE, 
FTSC, Sz. Júventus, BAC, IJFC.III. (Kárge József, Fábián János, 
Tteiterics Gyula) Főv. Altisztek. PATE, 
Fodrászok, VI. kér. SC. MTK, NSC, 
Pannónia. Postás, TSC, T. Előre, Test
vériség, TTE, BVSC.IV. {Bóka Lajos, Kraft I.. Kurta<*s I.) 
Autótaxi, BLK. B. Magyarság. BSzKRT. 
BTK. Elektromos, Főv. TKör. Jutái, 
MÁV Előre, NTC, TLK,, Vasas, HAC, 
Függetlenség.

V. (Domonkos B., Pavlovics Márton, König László) BTC, DSE, FSE, FTC, 
FVSK, Ganz, Hungária, HEAC. Kala
pos, KAOE, Köb. AC, KSSE, KTC, 
KTK, KEAC, KSC, MAVAG, NJTC, 
Spárta, Törekvés.

VI. (Paulik János, Goda József) 
MPSC, MFTR. MSC. UMTE. UVASC, 
UTE, URAK, WoSC, Vízmüvek.

VII. (Stancz Imre,' Szabó Lajos) PMTK, PSC. RÁC, RESC, P. Remény.
VIII. (Barabás L.. Szokodi István) 

Hálókocsi, SzAC, SzNSE, SzRTC, SzFC, SzTE.
IX. (Závori István, Steiner Ferenc) Cs. MOVE, WMTK, PeMTK, ETC, 

M. Posztó, SAC. P. Juta, VKSE.X. (Konyor Lajos, Nemeskéri Lajos) 
KMTE, KAC. KTSE, , WSC, Szondi- 
Köb. FC, FSC.

XI. (Bauer István, Gaál István), 
BRSC, Hargita, RTK, ZAC, ZSE, ZsTHÍ.

XII. (Hajdinyak. Gyula, M ogyorósi 
Sándor) BIK. BMTE, LoFC, Budafok,, 
Budafok-felső város.

Ungvárott vasárnap barátságos méri:#?* zést játszik egymással a két NBB-csapn.t. 
A 7nérk.őzésen az NBB-játékósokon kí' lil 
ifjúságiak is szóhoz jutnak. A vasárnap 
látottak alapján fogja összeállítani a két egyesület csütörtökre a csapatait.

A. Kispest csapata osiitörtökön vern 
tartott kétkapus edzést, , csaík , erőn lé ti 
gyako-rfatokát végeztek a játékosok. Ké- 
ezülnok a vasárnap délelőtt Í0 óra 1 or 
a KAC-pályára tervezett édKoniérkózésre- (Ellenfél — a Taxi.)

A FŐISKOLAI LABDABUOö- 
VALOGATOTT

20-án este 7 órakor indul Torlnőba.- 
A csapat tagjai május 19-én, vasára 
nap délig mind befutnak Budapest* 
re, itt Molnár Ignác szövetségi edző 
felügyelete alatt töltik el az utazá*? 
slg terjedő időt. Vasárnap délután, 
megnézik a magyar-románt, hétfőn 
könnyít edzést’ tártának. Bdzéá irtáig 
megbeszélés lesz, majd innen Indul 
a csapat a pályaudvara.

ÖKÖLVÍVÁS
PO D & N Y:
—  K e m é n y e k ,  | ó  v é r e i d  

kadöPc a  ro m án  
ö k ö lv ív ó k !

ökölvívóink egyáltalán nem vár* 
jak elbizakodottan a román ököl-* 
vivóválogatottat. A  temesvári .1:15, 
meg az 1937 és 1939-es BB-n látott 
tak alapján nagyrabecsüiik a román, 
csapat tudását.

Légsúlyú válogatottunk, Podórig 
Sándor résztvett két évvel ezelőtt, a 
gyászoséinlékü temesvári kirándulá
son. Poddiiy ezeket mondja a roiiiá,*- 
nőkről:

— Kemények, nagyszerűen verek-* 
szenek a román ökölvívók. Temcs* 
várott annakidején harmatsúlyban. 
Indultam. Radan, a román csapat 
mostani harmatsúlyű válogatottja 
volt az ellenfelem. Nagy harcot vív
tunk, végül is úgy éreztem, meg
nyertem a mérkőzést. Ki is hirdet
tek győztesnek. Egy idő után azon
ban megváltoztatták az ítéletet: 
döntetlen eredményt hirdettek ki. 
így sikerült egy pontot szereznie a 
magyar csapatnak. A  végeredmény 
ugyanis 15:1 volt a bánáti váloga
tott javára.

(— Igazságosnak tartotta ezt az 
eredményt? )

— Persze, hogy nem volt igazsá
gos. Rettenetes, mit müveitek ott a 
pontozók! A mi vezetőink többször 
is felugráltak a helyükről és le 
akarták vonultatni a csapatot, ele 
mindannyiszor lehiggadtak. Az igaz. 
ságos eredmény szerintem 8:8 lett 
volna. Ez is remek teljesítmény a 
bánáti válogatott számára, hiszen a 
ml csapatunk így állt fel: Bogács, 
Pg'dáhy, Monfera, Kaltenecker,
Bonc, Farkas IV, Varga, Nagy. Az 
akkori román csapatból a mostani 
válogatottban két ökölvívó szerepel: 
Wada.n és Lungu.

(— Mit vár magától és a magyar
csapattól?) ‘

— Nem. lesz könnyű dolgom, • ab
ban biztos vagyok, de — nem sze
retnék kikapni. A  többiek is ki fog
nak tenni magukért. Ha a pontozás 
igazságos lesz, biztosan győzünk!

A magyar—román Skölyivómérkőíés
visszavágása szeptember 15, vagy 22-éh 
lesz Román lábain. Ezzel a mérkózéssft
együtt három nemzetközi viadala lesi 
válogatottunknak szeptemberben- m oht- 
s-oX, sjssposzlávek és rtrm&ook «S«su. I



Péatek, 1840 május 17. S
Két semleges pontozó 

a m agyar-rom ánon (?)
és más hírek a válogatott viadal körül

X  román ökölvívó válogatott DéWcelet- 
Európa leigerő&ebb ökölvívóesapata. Eriről 
tagjai már több ízben bizonyságot tet
tek. A  Balkán-olimpián hatalmas siker
rel szerepeltek, a kitűnő csehszlovák csa
patot — annakidején — 10:6 arányban 
legyőzték. Ezen az utóbbi mértékem ké
résztől mérvé, a román együttes egyenlő 
erejű a magyar válogatottal.

A magyar—román mérkőzés semleges 
pontozója, az olasz Mazzia pénteken dél
előtt érkózlk Budapestre. Kankovszky 
Artúr, a Möftz ügyvezető alól nőké erő
sén foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 
a viadalt semleges pontozóval bonyolít
ássá lé. Ma&tián kívül a lengyel Rybar- 
czlk pontozná az egyes mérkőzéseket. -Éz 
mindkét részre megnyugtatóbb volna, 
mint 1—1 magyar, román, ill. semleges 
pontozó működése.

A. válogatott viadal mérlegelése szom
baton délben Jeez a románok szállóján. 
Utána komoly „c  vésze tel”  rend eshet nők 
a lefogyasztottak!....

*
A mérkőzés szombaton este fél 9 órakor 

kezdődik .a Városi Színházban.

A magyar-román ökölvívómérkő
zés jegyei elővételben a következő 
helyeken kaphatók: a Függetlenség 
kiadóhivatalában (József-körút 5), a 
Pesti Hirlap kiadóhivatalában (Vil
mos császár-út 78 és Erzsébet-körút 
1 ), a 8 órai Újság kiadóhivatalá
ban (Andrássy-út 47), a Boros hir
detőirodában (Andrássy-út 54), va
lamint a Színház jegy irodában (Te- 
réz-körút 7).

AAícrt nem tírt Louís
a délamerikaí Godoy^/aí?
(és más külföldi ökölvívó érdekességek)

Mint ismeretei?, a profi nehézsúlyú 
világbajnok Joe Louis nemrégiben a dél
amerikai Godoy-val mérkőzött. A  15 me
netes mérkőzést csak alig-alig nyerte 
.meg a ,,barna bombázó”  •— pontozással. 
Ameriaki uj.ságok hírei szerint az egyik 
pontozó 10:5 arányban Godoyt hozta ki 
győztesnek (10 menetben Godoyt, 5 me
netben luouist látta jobbnak). Szóval szó 
sem lehetett fölényes győzelemről. A 
mérkőzés után Louis így magyarázta a 
keserves - győzelmet:

— Nem lehet ezzel a dólamerikaival 
öklözni. Sohasem tudja az ember, hogy 
a következő pillanatban honnan jön az 
ütése. Minden szabállyal homlokegye
nest ellenkező módon öklöz. Nagyon kel
lett vigyáznom,

•

Tán ennek a. mérkőzésnek tulajdonít
ható, hogy Louia legközelebbi ellenfele 
,,valamivel”  gyengébb lesz Godoyixál. 
Jehnny Payckek a legközelebbi áldozol 
neve. Az egyik newyorki sportláp meg
írja, hogy a legutóbbi edzésén félholtfa 
verte őt az — edzőtársa. Igaz ugyan,

hogy Paychek az edzés után kijelentette:
— Edzésben nekem sohasem szokott 

ménnii az öklőzée, Nézzék meg majd 
Louis elleni

Az újságíró megjegyzi a cikke végén, 
hogy • ezek után — nem sok ■embernek 
^ 2 ,  kedve a „világbajnoki" mérkőzést 
végignézni.

*

Musina profi lett! Luigt Musána. a ki* 
váló ol-aisz amatőr i'éluohézsűlyn, kétsze
res Európa-bajnok bejelentett-e, hogy 
profi lesz. Brúnó Mussolini, az olasz 
ökölvívó szövetség elnöke — tokinteltél 
arra., liogy az olimpia és a helyette tér 
vezeti; világbajnokság elmarad — máris 
beleegyezését adta Mtisinia tervéhez.

Ve

Spanyol országban is éledni Vesd már 
az ökölvívás. A polgárháború utáni ú jjá
építés^ eorán lassan-lassan a s-porlókra is 
rákerül n ber. A spanyol ökölvívó szö
vetség az időn már bajnokságokat ren
dez. Legutóbb két. profi bajnoki mérkő
zést tartottak Madrid bar,

Máris ló formában vannak 
a német úszók

A téli úszóidény most már véglegesen 
befejezettnek tekinthető Németországban

. A németek nagyszámú fedéttuszodá* 
jukban egész télen át dolgoztak, renge
teg versenyt rendeztek, az úszók mun
kája télen-nyáron egyenletesen folyik.  ̂A 
téli és a nyári évad megkülönböztetése 
legfeljebb annyiban áll, hogy télen fe
dett, nyáron pedig nyitott medencében 
dolgoznánk. A helyzet tehát lényegesen 
eltér a magyar viszonyoktól. Nálunk té
len országszerte megbénul az úszósport 
s csak Budapesten van alkalom arra. 
hogy fedettuszodában dolgozzanak a ver
senyzők. Az idén azonban, mint köztudo
mású, ettől az egyetlen lehetőségtől is 
elesett a magyar úszósport. Ebben az 
esztendőben tehát különösen nagy hát
ránnyal indulunk a nemzetközi vetélke
désekben. A nyári úszóévad megindulása
kor nem lesz érdektelen szemügyre ven
nünk. mit végzett legnagyobb nemzet
közi ellenfelünk, a német úszósport a 
mögöttünk lévő télen, milyen eredménye
ket ért el. milyen teljesítményekkel áll 
a mi kényszerű tétlenségünkkel szem
ben ?

100 m. gyorsúszásban Hltziger 1 :00.2-eS 
eredménnyel áll az első helyen a téli tel
jesítmények között. Utána Fischer és 
Schröder következik. (Mindkettő 1:00.4-es 
idővel.) Ezekkel az eredményekkel szem
be magyar részről csak Eleméri a kö
zelmúltban elért nápolyi 1:00.8-as és 
Gróf belgrádi l:01.2-es ideje állítható. 
Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy 
mindkét versenyzőnknek ez volt ezideí 
első és egyetlen versenye, azt mondhat
juk, hogy a németek nem Tiagyon ugrot
tak meg ebben a számban tőlünk.

400 m. gyorsban Plath 4 :50.5-ös ideje 
van az élen. Laskowski 4:56.5 és Könin- 
K«>r 4:59.7 mp-es eredménnyel a harma
dik illetve a negyedik helyet foglalja 
el. ’ Nálunk csak Gróf belgrádi ered
ménye említhető meg (5:00.5). Nincs sok 
remény arra. hogy valaki versenyzőink 
közül az évad folyamán riaíh  klasszisát 
megközelítse.

Hosszú távon nem rendeztek versenyeket 
a németek, az uszodák méretéire való 
t.‘kiviteliéi (általában 25, vagy 33 m).

100 m háton Schröder 1:09.3, K lip p e l 
Nü&ke és Schlauch (mind 1:10 foglalja 
el az első négy Irályét. Magyar részről 
vertse n y c re dmén y ezery a távon még 
nincs, irigyclenire méltó azonban Galam-

t)SZAS

A $yzv& oroszlán
A nyitott uszoda kis medencéjé

ben müugró-sorozás folyik. Az elő
zetesen kiválasztott jelölteknek 
Nagy Károly, az MTK egykori ver
senyzője, előbb rövid lelki edzést 
tart. Azután szép sorban felmen
nek a delikvensek a három méter 
magasan levő deszkára és beleug- 
ranalc a medencébe. Nyújtott test
tel, oldalt kiterjesztett karral éppen 
csak bele kell esni a vízbe.

Szőke kislány van soron. Talán 
12 éves lehet. Nagy bátran neki
indul, de amikor rálép az ugródesz
kára, egy pillanatra megtorpan. 
Lenéz a „szörnyű" mélységbe, aztán 
keservesen odaszól Nagy Károly
nál*:

-— Karcsi bácsi... nem merek le
ugrani...

Ezzel sarkon fordul és félig sírva 
lejön a szárazföldre. Enyhe nevetés 
fogadja a megfutamódást, de nem 
sokat törődnek vele, az ugrások 
mennek tovább. Csak Nagy Károly 
szól oda a kis gyávának:

—-  Na, nem is lesz belőled, soha 
műugró. Az csak bátor embernek 
való.

A kislány nagyon elpirul. Nem? 
Noshát, azért is megmutatja. Nem 
szól semmit, de máris rohan vissza 
a „vesztőhelyre", a toronyba. Meg
várja, míg rákerül a sor, előre 
megy a deszkára, nagy bátran ki 
tárja a karját, becsukja a szemét, 
aztán... hirtelen kinyitja, lenéz a 
vízre és lekiált Nagy Károiynak:

— Karcsi bácsi... mégsem merek 
leugrani.

Haüftérkerett a főiskolai vizila.bdacsa- 
pat. A tervbe vett római mérkőzött az 
olaszok lemondták cs érért a csapat Ge
novából egyenesen haza utazott..

1892-ben futották  
az  e lső  B u d a p est — 
Becs tá v v e rs e n y t!
N yilatkoznak az ost- 
m arki és a m agyar 
vezetők a s ik e r  
és a bukás o ka iró l

-1892-ben történt, hogy egy budapesti 
■építész, Schweigcr Gyula arra vállalko
zott, hogy kerékpárjával Budapestről 
Bácsim hajtson. Schweiger Gyula végre 
is hajtotta torvét és lő óra 45 porcos ve
rejtéken taposás után valóban f&lvoreked- 
to magát a volt császárvárosba, ahol 
ünnepélyes külsőségek között, rezesban
dával, diszszónoklattal és Sörrel fogadták.

Schweigcr Gyula volt az első, oki kc- 
rékpür.jávar Budapestet Beccsel összekö
tötte. Mert l’ hllipovics Emil. az akkori 
idők máeik vllágvándora 1887-bou magas 
kerékpárjával Óráénak hajlott, midőn 
Bárist tűzte ki vakmerő utazásának vég- 
uéljAnl.

A budapesti épitószu-ek közel tizenhat 
órára volt szüksége, hogy húszkilós gépé- 
t’él őzt a távot befussa. Ma ugyanezt a* 
torepet oda-vissza 14 óra leforgása alatt 
teljesítik versenyzőink, Itt—12 kg-os ffé- 
rokkcl.

1895-ben volt az első hivatalos Budapest 
~-Bócs városok közötti votieeny. Ezt a 
francia Luríou Maxim nyerte meg 
t-:ü8:30-as teljesítménnyel. Ezt az rred- 
Wényt' 1,898-ban Bauinler Ede szárnyalta 

U:30;22-ro szorította 1c a csúcsot. A 
**srkö»Mebbi Budapest—Bócr verseny 
1912^S várat magára. A MOKÉSz rendezi 
re Bánlczky ebben a nsmzoUtözi küzd-e- 
Ifau D a csúcsot 10:02:08-ra javító osztrák 

oltanék mögött másodiknak végez.
. A- Nemzeti Sport sorozatos tárgyalásai 
cuctové teszik, hogy a Bécs—Budapest, 

•*J?W,í ? k folyiouossága több, mint 10 
■tendos szünet után ismét, biztosíttassák.

,ÍU  eztán bárom esztendő kivételc-
b. ‘ minden évben lebonyolítja az osztrák 
rwvt+ ™a.Byar kerékpáros szövetség a Bnda- 

1 Béca távvensonye-ket, Ezok kezdot-

brn csak egyirányúak, kfeőbbcu mind a 
kút szakaszt magukba ölelik. Végül tavaly 
háromnapos mérkőzés lett a tornából s 
útvonala most má.r Bécs—Budapest—Grác 
—Bécs városok közötti szakoszon zajlott 
te. A magyaf csapat ebből a 11 válog.v 
tolt toirhúból kilencszer került ki diadal
masan és tízszer arattunk egyéni győzd 
mct.

•

Az ostmarki legénység hétfőn délben 
utazott el Budapestről, überst, a bécsiek 
vezetője elragadtatással beszélt a magya
rokról :

— Ezt a. nagy versenyt a fizikum és a* 
állóképesség döntötte el. A magyarok 
ezen a téren óriási fölényt árultak el 
Egyénileg Éles és Erőss tetszett a lég. 
jobban.

Ducii,a, az egykori világhírű bécsi re
pülő így nyilatkozott: — Meglepett az a 
bajtársi szellem és az a remek Összedől 
gozás, mely eddig nem Igen volt a ma
gyarok sajátja. Okosan, bölcs eröbeosz 
fással és szellemes taktikai játékkal fel 
őrölték amieieuk erejét fa idegeit, atty 
nyira, hogy a végén össze kellett omol- 
uiok a kisebb fizikumú bécsieknek. Éles 
világklasszis lesz. Stöger óriási meg 
lepetés.

Koeff, a bécsiek sporibell vezetője 
Chylik és Richlich elvesztése tette tönkre 
esélyeinket. Ha végigharcoljuk a ver
senyt, vereségünk korántsem lett volna 
Ilyen katasztrofális. El kell azonban Is, 
mernünk, hogy a magyar csapat ezúttal 
jóval többet tudott, mint az osmarki. Éles 
volt a mézöny lelke.

Szittya Ber.ső, az ittKSz kapitánya. 
Biztos voltam,a. győzelemben, ha erre a’ 
vneysemmisítő fölényre nem is számítot
tam. Pompás erőpróba volt ez a Magyar 
körverseny előtt.

— Sokan szememre vetették, hogy Lisz- 
kayt. nem tettem a csapatba. Kétségtelen 

Liszkay egyéni képességei révén a ma
gyar országúti sport legjobbjai közé tar 
tozik. De önzése nem képesíti arra. hogy 
résztvegyen a válogatottban, amelynek 
szellemét nem befolyásolja kedvezően. 
Sohasem mutatott egységesebb, összelő- 
góbi) 'erőt a magyar csapat, mint most. 
önzetlenül, a személyi siker teljes kikap
csolásával, kizárólag a nemzeti színekért 
küzdöttek, s ez a mód magyarázza fiaink 
döntő, mindent elsöprő fölényét..

S fa a  M e r j e n  is  ál©;sfi©ti 
17 msét©s*es lia fáE*t

3 TESTŐR
K A P H A T Ó  M IN Q E N  
PÁTI KÁBAN,DROGÉ RIABAN 
É5 ILLATSZERTÁREfAN.

bô üfl-kT ívz UTE kitűnő űszójűDíik )  ̂
cdzÓFóretlmónyc. (A mai! líétóii ,l:lÖ-ct 
úsr.ottl) Beméibe tő, üogy benue az euró
pai óli??ánláho25 tartozó versenyzőt kapunii 
már ebben az évadban. .

200 rrf mellúszásban. Bal ke az első 2:39.9 
mp-es idővel. Heina és Köb no foglalja 
el a második, illet vő harmadik helyet. 
(2:41.2, illetve 2*44.6.) Rajtuk kívül körül
belül húszra tehető azoknak az úszóknak 
a száma, akik 3 percen belül ússzak a 
200 m-t Németországban. Nálunk Angyal 
még mindiff. hem ‘ tud í’éodszcfcs edzést 
folytatni. Fábiánnak Nápol^hau sziut© 
ellenfél nélkül elért 2:53.8-as eredménye 
az egyetlen', amelyet niegremlítbelünk. 
Igruz, hoifry Fábián ennél az időnél lénye* 
ffrsen jobbat ja tud, de méigis sokat kell 
még javulnia, hogy a fen temlített ué- 
meiekuck komoly ellenfele lőhessen.

-< ♦ > -

A Ml’Sz (leli kerülete vasárnap Szege 
r|eu tartja caévi rendes közgyűlését. A 
közgyűlést követő ülésen megállapítják a 
végleges kerületi műsort ás terminus- 
egyeztetést tartanak.

VÍVÁS
Legjobb törözőink indulnak a MAC 

vasárnapi Hősök törem lék verseny én. Ne
veztek az összes HTVK-ista nagyágyúk 
és ott lesznek a küzdők között a MAC 
kiválóságai is. Eddig a következők, ne
veztek- Tilly J. BBTE. Bay dr és Rer- 
rich BEAC, Dabóozy BSE, Berti ETE, 
Dunay. Gei-ovich. Rajcsányi. Pestby éa 
Szmolár MAC. Szőcs PHTVSE, Palóca 
és Vasok UTE, Bedő, Gőzsy dr. Homo- 
ródy. Kőhegyi, Magyar. Massányi. Masz- 
ley, Mátéffy. Mcszlényi, Zirozy és Hát- 
szeghv HTVK. A  verseny egyszersmind 
válogatóverseny is lesz. A kardversonyt 
május 26-án bonyolítják le. A helyezet
tek értékes tiszteletdíjakat, fognak kapni.

A Kecskeméti AC II. osztályú orszá
gos hölgy versenyére eddig tizenöt neve 
zés futott be.

A MAC Űrnapján II. osztályú kard- 
versenyt reLdez.

A főiskolás válogatott vívók elutaztak 
Pádovába, az Ottani egyetem i.agy nem
zetközi vivóversenyére.

ATLÉTIKA
VÁLTOZTAT A MAC A BBTE ELLEN

A vasárnap nagy atlétika! eseménye a 
MAC—BBTE páros viadal lesz. A MAC 
a szerdai verseny lapuvz(illatai alapján 
és részben kényszerből (Dombóvárinak vi
dékre kell utaznia és nem tud idejében 
visszaérni) változásokat eszközöl csapa 
tán. A  jelenlegi helyzet szerint az alább 
MAC-Csnpat áll ki:

10b m: Gyorvos, Szakáié, — 400 in: Gye
né-,, Szabó M. — 800 ui: Iglói, Szabó M 
— 1500 m: Ifflói, FÜIÖp. — 5000 m: Cáap- 
lár. Németh. — 110 m gát: Szabó E. 
Siilc. — Magas: Zsurfku, Moór. — Távol
Somló, Dasnoki. — Rúd: Zsnffka. Kurl-o- 
vHs. — Súly: Darányi, Csányi.
Diszkosz: Né-metb, Darányi. — Gerely 
Várszegi, I’ upp. Végleges csapa tösszcál 
lítás azonban osak a helyszínen lesz é: 
a MAC ezért minden v&raenyzőjének 
lűegjelcn-faéro számít.

Itt em lítjük me-s, hogy a BLI:—TFSC 
mérkőzést n MAO— BBTE-vel párhuza
mosan rendezik a ■Margitszigeten. Az 
ügyességi számok együtt lesznek, a futó
számok egymás után, úgyhogy szinte ál 
la.idóan lesz majd futóverseny. A kettős 
vensony délután fél 4 órakor kezdődik.

VASÁRNAPI ATLÉTIKAI MŰSOR: 
Budapest: MAC—BBTE (MAC-púlya,

fél 41, TFSC -B LE  (MAC-pilya, fél 4) 
BSzKIÍT-UTE (BSzKRT-pálya, fél 101. 
FTC—MÁVAG (FTC-pálya, fél 10), MAFC 
-P ostás  (MAFC-páíya, 3). M TK-M OTE 
—MTE (MTK-pálya. fél 4).

Gyula: Kerületi verseny. 
Székesfehérvár: Kerületi IV. o. ver*

s<my.

Ragyogó eredmények a Southern Cnli'iornia -  
Síanlord viadalon

Los Angeles, május 4.
Az atlétikai idény egyik legna

gyobb eseménye az USC—Staníord 
találkozás volt. Az utóbbi években 
az USC fölényesen győzött, most 
azonban a Stanford-egyetem atlétái 
annyi kiváló eredményt értek el, 
hogy egyáltalán nem látszott biz
tosnak a honi együttes győzelme. 
Ennek köszönhető, hogy a iosange- 
lesi olimpiai stadionban

20.000 nézője 
volt a két egyetem összecsapásának.

A küzdelem nagy harc után az 
USC biztos győzelmével végződött. 
Minden számban kiegyenlítettek 
voltak az erőviszonyok, de a két 
gátfutásban 18 pont előnyt szerzett 
az USC és ez bőven elég volt a győ
zelemhez.

Pedig a verseny nem valami jól 
kezdődött az USC részére. Paul 
Moore, a Stanford egyetem hosszú 
középtávfutója 3:10-es három kör 
után 4:11.5 mp kitűnő idővel

legyőzte egymérföldön a verhe
tetlennek hitt Zamperinst.

Szoros hajrá volt, Zamverini ideje 
4:11.6, a harmadiknak beérkező 
Weedé pedig 4:12. A rákövetkező 
440 yardos versenyben is csak centi
méterek voltak a 47.7 alatt győztes 
stanfordi Shaw és az USC Uptonja 
között. Aztán jött a súlylökés és 
hiába lökött McNeil 15.67-et, nem 
tudta elérni, hogy Stan Andersen 
több mint egy métert rá ne verjen.

Andersen alaposan túlszárnyal
ta egyéni csúcsát és. 16.85-ös 
eredménye már a 17 méteres 

határt ostromolja.
100 yardon sem tudták megszorí
tani Jeffreyt. A remek vágtázó 9.8 
mp-es idővel győzött.

A stanfordi sorozat a magas

ugrásban szakadt meg. Ezt
Wllsón 393 e.m-e-3 pompás ered

ménnyel nyerte.
La Cava 198, Johnson, Wulff és 
Lincoln 195 cm-t ugrott. Szép átlag 
egy egyetemközi versenyen 1 Magas 
gáton helyre sem jött stanfordi 
futó. Hőmmel győzött 14.8 platt. 
Gerelyvetésben. Peoples 67.90-nel. 880 
yardon Keadina 1:55.7 mp-el győ
zött, a rúdugrást Dilis nyerte 426 
cm-es eredménnyel. Könnyön és 
Schaefer 418 cm-nél nagyobbat nem 
birt ugrani, öt yarddal nyerte 
Jefjrcy a 220 yardot (ideje 21.2), 
732 cm volt a távolugrásban gyöz- 
te.3 Eroion eredménye, 47.43 a 
diszkoszvetésben gyöztso Andersené. 
A mérföldé® mezőny találkozott két- 
mérfőldön is és a lassú iram után a 
hajrában

megint csak Moore bizonyult 
legkiilönbnek.

Zamperinit ezúttal Weed is meg
előzte. A verseny végképpen n 220 
yardos gátfutásban dőlt el. Az USC- 
hármas a rúdugró DWs-rzpA az élén 
elsöpörte az „indiánokat" (Így becé
zik a Stanford-egyetem hallgatóit). 
Dilis ideje 23.6 mp volt. Hiába nyer
te már meg a Shaw, Clark, Wüliam- 
són, Jeffrey váltó a 4x440 yardos 
váltóversenyt 40 yarddal (idő 
3:14.4), a pontverseny 71:59 arány
ban elveszett.

Amerika többi részében ma tar
tott versenyekről részletes jelenté
seket még nem olvastam. Csak azt 
tudom, hogy Ellerbe és Piker 9.8-at 
futott 100 yardon, Wblcott 14.3-at 
gáton, Don Blount 764 cm-t ugrott 
távolba, Boydston 198-at magasba, 
Ross 433-at rúddal, Blozis pedig 
16.91-re lökte a súlygolyót.. Egy 4:i- 
dorsen—Blozis találkozás jó kis ver
senyt hozna!

Kozma Oszkár.

Megdőlt a 4x440 yardos 
váltó világcsúcsa

(A kaliforniai hírek eddig is nehezen 
jutottak át Európába és losangelesi tu
dósítói révén már évek óta rendszeresen 
a Nenázeti Sport volt az ’ e lső ' európai 
lap, amely a remek kaliforniai eredmé
nyekről megemlékezett. Európa többi 
lapjai csak tőlünk, vették át ezeket az 
eredményeket. Egyedül a világcsúcsok 
voltak kivételek, mert ezeket a távirati 
irodák js rendszeresen leadták. A  há
ború megváltoztatta ezt a helyzetet. így 
csak most, több mint egy hónap múltán 
értesülünk Béla Miklós repülő-leveJéböl, 
hogy a Stanford-egyetem kísérlete siT 
került.)

Berheleyben Warmerdam■ 15 lábas rúd
ugró világcsúcsánál: napján a Stanford- 
egyetem váltójának sikerült megjavítania 
a Southern California-egyetem IjxhhO 
yardos világcsúcsát. A régi csúcs 3 :.tí.G 
mp volt, as uj pedig 3:10.5 mp. Ehhez 
Shaw f/7.5, Clark. 48.5, Williamson 47.}. 
Jeffrey pedig 47.3 mp-es részidővel já
rult hozzá. Az átlag tehát 47.0 mp!

B. M

Láttuk „szaladni*4
a lövő nagy közép- 
távfutóját

A TFSC tegnap délután fííi.skobii ver
senyt ren-tiezelt a MAC-pályán. A  TF 
csaknem valamennyi hallgatója ró,sziveit 
a versenyen, részben mint induló, rész
ben mint rendező. Még Hepp Ferenc dr 

'főiskolai tanár, ti MAS* szövetségi, kapi
tánya is „beszállt’ ’ , sőt hely-eafahez is 
jutott. A verseny esemény® av.onba.u nem 
az indulók nagy száma, nem is Aradi 
1000 méteren elért igen jó  ideje volt, ha
nem a MAFC új csillagának, a fiatal 
Nagyszalánemnk indulása 400 méteren. 
Nyolcán indullak a kinléretíen pályán, 
e,z élete első versenyét futó hosszú 
MAFO-lstét hamarosan az utolsó helyre 
könyökölték. Aa első fordulót a második 
pályán futotta, aztán elkésve, de hirtelen 
fölzárkózott fa a végrón a Tantossal vívott 
küzdelemben fél méterrel verve maradt. 
Ez azonban nem számít és minket néni 
is a kezdőtől eled rangú 53.2 mp-es idő 
hatott meg-, liánom az a könnyed moz
gás, at n nem is futás, hanem szalad
gálás. amit csak néhány egészen kiváló 
kiiifödHől, egy Lovoloektói, Woedcrson- 
tól, vagy Hafingtól láttunk. Az ú j 4— 
800-as tehetség kirmunkája cg-yelöro 
egészen hibás, de erről könnyem l«Eolr- 
hat. Még aa idén megközelítheti az 30 
■másodperéé*, jövője íredig beláthatatlan. 
Csak kitartásán múlik, hogy mennyire 
viszi. — Részletes eredmény:

100 m : 1. Tantos MAI-C 11.6, 2. Palásti 
TFSC 11.7, 8. Borbély TFSC 11.8. — 40<t 
m: 1, Tanto-S MAFC 53.1, 2. Nngyszc- 
lánci MAFC 53.2, 3. Rajcsányi BEAC
51.1. — 1000 W: 1. Aradi MAPC 2:S4.8,
3. Szigeti BEAC 2:44.2, S. Bálint MAFC 
2:47.8. Aradi 59.8. 2:03.1, részidők után
könnyen -nyert.. Jó idő. — 200 m gát:
1. Temesd TFSC 29.4, 2. Vajk TFSC 29.8.
3. Kákái TFSC 30.2. — Magas: 3. Buják 
MAFC 188, 2. Zsólér TFSC UH, 3. Hepp 
dr TFSC 160. — H. magas: 1. Becsi 
TFSC 135, 2. Rumpí BEAC 132, 8. Delev 
TFSC 132. — H. távol: 1. Dekv TFSC 
285, 2. Bakos BEAC 277, 3. Mocskonyl 
TFSC 268. — Rúd: 1. Ratfái TFgC 320,
2. Nyir.v TFSC 310, 3. Unják M AFC 300.
— Hármas: 1. Buják MAFC 12.47, 2.
Borbély TFSC 12.22, 3. Varga BEAC
11.51. — Súly: 1. Győrök TFSC 12.90, 2, 
Papp TFSC 12.09. 3. Koltai TFSC 11.55.
— Diszkosz: I. Győrök TFSC 37.43. 2.
Hetesül .MAFC 36.13, 3. Nyirv TFSC 34.45.
— Gerely: 1. Koltai TFSC 53.09, 2. Sze
nior TFSC 50,74, 3. Zsótér TFSC 49,60.

TENISZ

Jön a k is  iCas-arsa. . .  
Katona - Bán3 Lehel 

® :4
Az Elektromos tepiszrretsenyén csü

törtök délután Groschmíd Sándor dr 
szövetségi kapitány és Jankó József, a 
teniszszÖvetség alelnöke is kint ^volt. 
Mindketten Katonára, a tei.iszutánpótlás 
legtehetségesebb tagjára volták kiván
csiak. A kis Katona meg is hálálta az 
érdeklődést. Sima két szetben verte el 
Bánó Lehelt!

dúsíts Ilonka GalJnerncval több mint 
két óra hosszáig küzködött. Gallnerné'* 
nak a döntő szetben 5:4 állásban rácces* 
labdája is volt.

Néhány tehetséges fiatal is bemutatko
zott. Különösen Uárvy stílusa fejlődő- 
képes. Bródi elleni győzelme szép ered
mény. A hosszú idő óta először ver
senyző Zsitvayné kikapott ugyan Gergely 
Évától, de ez inkább csak annak az 
eredménye, hogy régen nem verseny
zett.

Eredmények:
Fórficgyes: Katona—B.ánó Uehcl 6:3.

6:4. A kis Katona nagyon okosan ver
senyzett. Mindig a kellő időben változ
tatta az ütéseit. Eleinte rövid kereszt- 
labdákkal futtatta Bánót. Amikor a 
BBTE-ista ezt inár megszokta, a hosszú 
labdákat vette elő. Stolpa—Majoros 6:8, 
30:8, 6:4, Frigyesi—Payer 6:3,- 6:4. Bol
gár—Steczovics 6:1. 6:2, Szent péterí—
Szász 6:0, 6:1, Ferenczy dr—Strausz 6:3.
6 : 8 .  6 : 2 .

Férfiegyes I. B) osr.t.: Talabér—
Adamasky 6:1, 6:3, Tau'o-—Szabó 7:5. 6:2. 
Bolgár—Payer 7:5, 6:4, Simon—Záborszky 
6:2, 6:3, Ungár—Korn 6:2, 6:2, Kertész 
—Pintér 6:4, 2:6. 7:5, Majoros—Senkel- 
bach 8:6. 6:4. Párvy—Bródi 6:3, 2;6,
8:6, Tornyai—Nagy 7:5, 6:0.

Férfipáros: Gábori, Csikós—Szabó,
Adamasky 6:2, 6:1.

Női egyes: Gergely—Zsitvayné 0:6,
6:4. 6:1, Jusits—Gallnerné 7:5, 3:6, 8:6-

Férfipáros kiz.: Hofmann, Fehér—
Adamasky, Szabp 6:3, 7:5.

j á t é k r e n d  m a k a :
3 óra.* Bácker—Németh; Mihalóvics Gy, 

—Gyárfás; Sándor—Sós (F); K aton a - 
Szász.

4 óra: Majoros—Hofmann (G) ; Csikós 
—Szentpéteri; Kis—Stolpa (D );, Bolgár— 
Dallos dr (A ); Hubert—Strausz; Balázs 
—Csink (H ); F—Dallos I I . ; Tornyai. 
Géezy—Mihalovics, Foi-da.

5 óra: Gábori—-Fri gyesi; Dallos I.,
Dallos II.—Backer, Payer (C ); A—Ka
tona: Pető. Strausz—-Tornya, Géc2y (B ); 
D—Ferenczy dr: Jávori—Gergely; G—
Taub; H—Párvy.

6 óra: Ferenczy dr, Stolpa—Máj Drog.
Steczovics: C—Katona, Cksink: Czékus—
Frank: B—Szigeti, Szentpéteri; Balabér 
—Kertész; Ungár—Simon; Popp—Jusits.

Asbótb. Szentpéteri, Katona és Csink
ját»sik. szombaton és va&á.rnap bemutatót 
Szoúxbátliel-ycn, A fővárosi '.ensenyzoket 
Jankó Józsicf, a teniszsző ve ts-úg ailéln öko 
kisóri d  Szombathelyre. A bemutató ér
dekessége Ásbótli és a kis Katona egy
más Glleni játóba lesz. Katona, m UTE 
17 éves nsgytchetsógu ver&cnjesőjc, Dallos 
II és Bánó Lehel legyőzésével igazolta 
a ̂ beH'ri'0 hívőkéi. A szakértők szerint egy
két evőn belül úgy fog tenítórani, mint 
A&bólh. A  stíluisa is azonos a fiatal 
magyar bajnokéval.
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n c y s ! Ap>©II©: 
tó S ÍS  SZÉP A VILÁG

Bűnügyi filmnek indul, vígjátékként 
folytatódik s közben pompás torzrajsot 
a d ' az amerikai magándetektívekről és 
költőnőkről. James Stevmrt a magán- 
tietek! ív. Az ügy. amelyben nyomoz, 
kissé zavaros, az egész bűnügyi história 
homályos, de hiszen ez nem is lényeges, 
mert ez csak keretül szolgát. Ami a 
kereten belül van, az igazam értékes, 
pompás szórakóztahó és legtöbbször ka
cagtató. A sikert nem az bitositja. amit 
eA a film. hanem EV, ahogyan adja!

Sokáig kell várni Claudette Colbertre,
& film igazi csiliagám. ő  a költőn*,). Azt 
hiszi, hogy fegyene karmaiba került. 
Tép, harap, rúg. Azután szerelmes lesz 
a . fegyencbe" és költ a természet lá,gy 
ölén. Maid rájön arr.% hogy a fegyene 
rendes ember . . .  A filmnek ez a része, 
a menekülés emlékezteit az Ez történt 
egy éjszaké-ra. Pazar az a jelenet, 
amelyben James Sirwcn't ellopja, egy 
cserkésznek a ruháját és felszerelését. 
Beöltözik. Ilyen csórni/a. cserkészt még 
nem láttunk.

Sok jó ötlet van # filmben. Ilyen pél
dául az. amikor a delek füvekkel együtt 
fépyképeztetik le magukat a menekülő 
bűnösök. A szellemes fordulatoknál csak 
a színészek játéka a jobb. Claudette 
Cólberthez pompásan illik a szertelenség, 
amellyel tele van a szerepe. Kifinomult 
művészétével ügy dörgölődik a, nézőhöz, 
mint a doromboló macska, James fi le * 
martot első pillantásra senki nem be
csüli annyira. mint amennyi benne van. 
Később egyre rokonszenvesebbnek talál 
j*ik természetes humora, kisfiús, eset
len' bája biztos sikert arat. Kétségbe
esett ábrázata! — csupa tanulmányszerQ 
lélekábrázolás — mind kiiiön is , a gro
teszk .humor csúcspontját jelentik.

Jól mulattunk.

R ad iu s:
n a p ó l e o n  k  Á z a s s  A g a

Nagyon nehéz lehetett vígjátékot 
írni Bonaparte Nopolsonról, akinek 
a szeme még akkor is komor ma
radt, amikor a szája nevetett. A 
film szerzője úgy könnyítette meg 
a feladatát, hogy a történelmi té
nyeket az egykorú angol pleiylcalé- 
kal fűszerezte.

Angol filmet látunk 13'tO-ben — 
a francia császárról. Többféle szem
pontból is csemege!

Napóleon és Josephine házasságá
ról szól a mese, amely mulatságo
san kezdődik, lírai hangon folytató
dik s tragikus hangulatban végző
dik.
, Jack Raymontl rendezése néha 
történelmi hűséggel kelti életre az 
eseményeket (például a koronázást), 
máskor hollywoodi bátorsággal ke
veri burleszkszerü helyzetekbe a 
történelmi személyeket.

Pierre Blanchar játsza Napóleont. 
A fiatal tábornokot pontosan úgy 
személyesíti meg, ahogy az ember 
emlékezetében él a szegény, isme
retlen, magabizó, sötét korzikai fia
tal katona képe. Blanchar végig re
mekül játszik, ezért még azt is 
megbocsátjuk neki. hogy alakításá
ban a. császár egészen a válásig 
karcsú marad.

Josephine megszemélyesítője, Ruth 
Chattert.on régi jó színésznő, aki 
inkább a császárnő nőiességét, mint 
exotíkus varázsát hangsúlyozza ki 
a játékával.

A mellékszereplők közül kiemel
kedik Napóleon anyjának megsze
mélyesítője. Rem ek színésznő.

Casino, City, Om ni a 
KACAGÓ WEEXENO

Walt Disney színes kisfilm jelnek
Úiabb sorozata Mikivel. Plútóval és Do
haiddal. A három kis malar nélkül . . .

Úgy jártunk ezekkel a kisfilm-soroza 
tokkal. mint: Mark Twnin hegymászója 
az alpesi jódJizókkal. Az elsőt még egy 
frankkal jutalmazta, a másodikat már 
csak fél frankkal, a harmadiknak nyolc 
efentat adott, a negyediknek hatot, az 
Ötödiknek négyet, a hatodiknak egyet, 
a hetedik, a nyolcadik és a kilencedik 
égy centet sem kapott, a többi jódlizó- 
nak pedig, akivel még a nap folyamán 
találkozott, egy-egy frankot adott — 
hallgatási díjul.

Nagy filmek előtt ma is szívesen néz 
zü.k Walt Disney egy-két kis remek
művét, de sorozatban . .  ,

Sföff
Több mint 100  induló áll rajt- 

hoz vasárnap a Millenárison 
az MICSz idény nyitó pálya - 
versenyén

M IfRK T HfJONFY. A COMBOT
Rooney a legkülönbözőbb szerepeket 

játssza. Most a Heardy-sorozat legújabb 
filmjében mint cowboy mutatkozik be. 
A  Heardy-család vadnyugatra megy 
fidülni s így kerül össze Mickey .a vad- 
lovakkal. Á film címe: Andy Heardy
csalódik a* nőkben. A megszokott szerep
lők mellett találkozunk a filmben a kis 
Virginia Weidlerrel, aki az Asszonyok 
című film gyermekszerepében mutatko- 
rótt be.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Ezúttal hot közben is lesz forduló. A

XI V.  forduló Kcdvcncszelvéuyét ma, ;■
X V . fordulóét vasárnap közöljük. — Big 
BÚI: Kendbep, számítása h-elycs.

KERÉKPÁR
HABOM MAGYAR VERSENYZŐ INIHIL 
VASÁRNAP A BÉCSI „RUND UM DAS 

RATHAUS” VERSENYEN
Most vasárn-ap dúl ol a hagyományos 

hóesi „Rund um dae Rathaus*' távver- 
ítény. A városháza körüli útvonalon és 

km-cs távon közel 200 induló fog ver
senyezni. Ez a mezőny 21-ezer kerüli 
rceg n városházát és minden teljesített 
kör után osztályozó-hajrát vív.

A  nagy erőpróba. mint értesülünk 
német (ostmarki, bajor), cseh. olasz, 
szdovák és magyar porfelhőlovagokat lát 
a reggel 7 órai rajtnál.

Az MKSz ma este dönt, hogy ki Vs 
gz a három magyar versenyző, akinek 
a rajtengedélyt a „Rund um das líat 
ba-us”  versenyben való részvételre m o 
ndja.

A Magyar Kerékpáros Szövetség hatal
mas előkészületeket tesz, hogy a vasár
napra hirdetett idénynyitó repülő és 
bukósisakos pályaversenyé minél nagyobb 
közönség- és sport.sikert arasson. _ _

Ezt a célt szolgálta akkor, midőn úgy 
intézkedett, hogy vasárnap délelőtt olyan 
országúti verseny jusson dűlőre, mely 
porfelhőlovagjainkat nem veszi _ túlságo
san igénybe, és így délután teljes felké
szültséggel tudjanak rajthoz állni a be
tonon.

Rengeteg új gép várja tűzkeresztségét 
vasárnap — a magyar mechanikusok re
mekei. Hír szerint ekkor tartja bemuta

tóját az Olaszországból rendelt korszerű 
kétüléses kerékpár is.

Tegnap délután motorpróba volt a Mil
lenárisán. Dórén* szövetségi edző tövi
ről-hegyire megvizsgáltá a pályát, s mi
után maga is futott azon két kort, meg
állapította, hogy az minden vizsgát'kiáll 
és egyaránt tökéletes repülő- és bukó
sisakos versenyek céljaira.

A tegnapesti nevezési zárlat pompád 
eredménnyel zárult. 118 induló jelentette 
be rajtját a vasárnapi repülőtornárá.

Az első közös edzést Lorénz vezetésével 
az MKSz egyébként ma délután tartja.

fk. Ecbltó-n’riiteá. Palásti. Rz-cn-t. •Tstvun 
fk.-_-tijpesti i'á- éV fémipari i-sk. Tánczos.

Vfilanrenuy i inérkczésS 5 órakor kezdő
dik.
A KISOK AliSÓSBAJNOKSAG MŰSORA: 

Május 17: Szent István fk.—Toldi g-
KlgOIC-stadion, 4 óra. Vezeti: Szigeti. — 
Májás 19: Szent István fk.—Árpád g.
MAFC-Pálya. 4. Stuiber. — Szent István 
g —Ref. g., FTC-pálya. 4. Szigeti. — 
Zsidó g.—Rákóczi fk., FTC-pálya, 5. Szi
geti.

A  KASSAI TANKÉRT LET T,ABRA
KÉ GOBA J NŐK S A G A

öldöklő hajrában, az utolsó mérkőzé
seken dőlt el a bajnokság sorsa. A baj
nokság végső kialakulása:
1. Munkácsi M. ICir. Áll.

Magyárorosz g. t ő
2. Beregszászi M. Kir.

All, g. 5
3. Munkácsi Zsidó g. *
-i. Munkácsi M. Kir. All.

Magyar g. 1
5. Ungvári Zsidó g. —

•Bzrök a-iöpján az országo 
kerületet á Munkácsi M. 
gyarorösz gimnázium képviselj.

2 1 16:4 12

1 2 14:7 11
2 2 8:8 10
3 4 3:5 5
2 <5 4:20 2
dönt(ükben a

Kir. Áll. Ma-

V a sá rn a pnegyve negyedszer:
200 km-es kerék
páros országúti 
na§|váitó !

A Magyarországon lezajlott első kér élv- 
páros országúti „Na.oy staféta*' 1897-ben, 
a BTC rendezésben dőlt el. 33? a torna 
abban az időben nagy divat' volt az 
egész világon — s azóta s^m ;• veszített 
népszerűségéből. Azóta mindén eszten
dőben megrendezi * az MKSz ezt a tornát, 
192ő-ig ló )  km-es, azóta 200 km-es 
távon. *

Most vasárnap negyvenegyedszer vár
ja  lebonyolítását a kerékpáros . országúti 
nagyváltó. Ezúttal a bécsi országút 10 
km-es kövétől, a 35 km-es kőig inga járat- 
szerűén zajlik le a torna.

A nevezési zárlat szerint 23 egyesületi 
négyes legénység áll vasárnap a Nagy
váltó rajtjához.

DERESEN. A  HOLLANDUS REPÜLŐ 
VILÁGBAJNOK A  HIVATÁSOSOK 

TÁBORÁBA VONULT
A leggyorsabb lábú hollandus repülő, 

Derksen eszion-dok óta sorra nyerte az 
amatőr vüiégversényeket. Legutóbb az 
öfcszínü mezt is magára öltötte. .Pünkösd 
vasárnapján átnyergelt a hivatásosok 
táborába. Rajtja Van VHct ellen azon
ban nem jött létre. A hadműveletek 
folytán a versenyt bizonytalan időre eb 
liaiaaz tolták. íg y  Berkien eahik a jövő 
a asárn a p u? uta th ? l.i a be tudását a p r o  
íikkrí rzémben. fCzékíccJ.. Berlinben iail'á’.- 
k oz ik s ot!* a szín tón híva társsá  vgj*. 
Rcrgorrjivái kell majd összemérnie erejét.

KÉZILABDA
A KÉZILABDA VÁLOGATOTT KERET
tegnap a Ciprus-utcában tartott kiadós 
edzést Kovács Kiülő szövetségi kápitáfiy 
és Doblcr Antal művezető irányítású vak 
A játékosok i neglepő f.rizsen, nagy
kedvvel mozogtak. A csapatszellem javu
lása is széruméi látható. Kovács Ernő 
szövetségi kapitány <és Doblcr Antal jo 
hangulatban volt az edzé« után.

—1 Négy hét óla. &okat javult a. csapat 
— nyilatkozott Kovács Ernő szövetségi 
kapitány. — Cseppet sem csodálom, hogy 
a csapat ilyen nehezen lendült bek. A 
késői .kezdés .miatt eddig mindössze há
rom bajnoki <Ss néhány . roetamcrkŐzés 
foglalkoztatta a -fiúké*. Az. igazi komoly 
munka, a. taktika kidolgozása csak inost 
van so ron.

Az előkészület Ic.gfohtos.abb része, a 
csa-pat taktikai előkészítése a világbaj
nok csapat ellen — Dobler Antal írni ve
zető feladata. Nézzük, mint .vélekedik ő:

— A g/áci már közében különleges ol- 
goinlo'iásban fogunk játszani — mondja 
Dobl-cr Antal. — Erinek az  ̂ elgondolás
nak „bepofozása*’ most folyik. Megjegy
zem, ez csak Grácrá érvényes, Uée^hen 
egészem másképpen fogunk játszani. A 
hátralévő két-három edzésem — gondolom

— teljesem ^bevágjuk" a némelek elleni
taktikát. . . . . .  .A V»ilogafőtt kézilabdaosapat jövő hó
ién a B) válogatottal játszik, utána köny- 
nyű levezető munka vám soron és 24-én 
indulás Gráeba....

Fegyelmez az MKKSz! Koson,baumot 
VÁC 1 hétre,'Földeit UTE 1 hétre. Rigót 
WMTK 4 hétre  ̂t'Uotta el a- játéktól a 
fcgyelimi egye^bíró.- .

Meg ér dérnél t sikert aratott 'pünkösdi 
szcrepil^éVpí a Tisza földvárt LE kézilab
da csapat,a. Különösen s-portszerü ni aga
in rt úá teiíín telében' adfen. t leckét,, a - v í-tiék i 
csn.po.t- sok főváraid og?y•«t t ^ ir é k -B U e -  
nür.k meglepő, jól •** játszott á TLJü — be
széli a bél fői . inórKCzéő-tol Bab-ios . József, 
az MP»SC vezetője., — Védelmük ;ió II. 
osztályú színvonalat képvisel. Támadó- 
soruk is ügyes, csak a l'öVőlvészségültön 
van még javítani, v??:ló. _

— Egyelőre néni lehel szó jugoszláviai 
kézi labda portyái'ól — mondja. Ujvá.ry 
Ferenc női ssövetsógi kapKány jugosaíá,- 
víai tapasztal a te iról. -— Szomszédaink fő
leg a hetes csapatokkal űzött házénál, 
játsziák, a kézi labdasport áLa'lános meg- 
«5zcrvez>éss c«ak most van soron.

Péntek, 1940 május TTv 

BIÍtSÖZAS "V
ptolsó napok a szabatí-
stfiusú b irKózóversenyen

.— 'A- rendezőség közleménye. — -
A döntésig menő harcok minden pil

lanatát ki kell használni a birkózóknak. 
mert a verseny már a vége felé közele
dik. A Városi Színház közönsége min
den este kitombolhatja magát a szabad- 
stílusú versény.ek láttán. Radu Lukacs a 
birkózó versenyeken kierőszakolta eddigi 
sorozatos győzelmét és úgy látszik, már 
megszokta, hogy a r in gén kívül ven 
meg ellenfelét. Ma, pénteken estq Radu 
Lukács végre emberére fog taláJni & 
nálánál még erőszakosabb Vilo Búrban. 
Az est szenzációja: Ali Ben Massaua
néger világbajnok Vdriy Sándorral fog 
döntésig menő harcot vívni Nino Efia- 
tor e olasz világbajnok a nálánál könv* 
nyebb. de erős, temperamentumos Gkt- 
vanov Pétert kapta ellenfélül. A szabad
stílusú birkózás minden szépségét és 
minden trükkjét Erdős LAszló  ̂?. emel 
Sándorral fogja bemutatni. Végül Andre 
Ámeronis Kamerás Józseffel tog rtlV ;t 
birkózni. A mérkőzések minden es.« fel 

órakor kezdődnek a Városi Színházban,

KOSÁRLABDA
A  KOSAB3LABDABAJ.VOKSAG K H E T I  

artSO B A :
Szombat: Műegyetem: 6 örakőr; I. o . : 

BEAC—MAFC iKöfmendy és Hera>. — 
7: II. o .; BEAC II.—BEAC teniszezők 
(Koltay és SzUés). — 8: TFSC II.—
Gamma fMészáros és Jánosházi). — ,9: 
I. o . : TFSC—PeSC (Paku és, Badacsonyi).

A BEAC javára írta a MASz. tanácsa 
a TFSC-vel szemben megnyert I. o. baj
noki mérkőzés két pontját.

Május 10-án lem az Olimpia-Kupa ne
vezési zárlata. A kupaküzdeimek szabad
téren''kerülnek sorra,

ITJÜSAG
EGY TI ÚTIT,I, ELHALASZTJÁK A 

BUDAPESTI KERTTjETI ATLÉTIKAI 
KIS O U>B AIN O K S A ú OT

A budapesti KTSOK-kerület aticíikai 
bajnokságát most pénteken ok-aríák meg
kezdeni. A KISOK-pálya, ideiirton** más 
irányú igénybevétele miatt azonban a 
verseny időpontját el kellett halasztani. 
A jelenlegi helyzet szerint a vr.pscnyt 
jövő pénteken. szombaícn és vasárnap 
tartják meg. Eddig a kővetkező intézetek 
neveztek: Érseki fi.., Itákóczi fk„.  Széche
nyi g „  WesMŰénvi fk., Vörösniarty g.. 
Jtet. g., Aranyosi fka,. Kegyesrendi g „ 
Pestújhelyi fk.. X. kor. tanítóképző, Me- 
zőffczdásági könápiekola.
KTSOK—BUDAPEST-KERÜLETI BAJ

NOKI DÖNTÖK MCSORA:
Május 17: Szent István fk.—Hunfalvi 

fk. Diák-stadion. Kékesi.
Május 12: Kossuth ík.—Kemény g.

OTE-pálya. Tihcméry."
Május Sí; Petítszeníerzsébeti g.—Ara

nyosi ík. FTC-pálya. Kőhallmi. Bihari- 
utea: Szent László g —Kölcsey g. Srageti. 
Nagrezon'hál-utca* Hunfalvi fk.—BákooZi 
fk. Mocsári. . .

Május 23: Elektroineeh.—Pestújhelyi

F Ő IS R 0I.A

Mlérí nem indült a TF
a főiskolai futhalihajnok- 
ságban

/.k i a főiskolái bajnokságok pünkösdi 
eredményéi között böngészett, meglepően 
állapította meg. hogy a . labdarúgó baj
nokságért küzdő csapatok soraiból 
hiányzott a TFSC cisapata.

Hogy világot derítsünk a TFSC csapa
tának a főiskolai .bajnokságtól való tá
volmaradására.. megkérdeztük érrevonat- 
kozőlag Szuliováihy Imre dr-t. a TF 
igazgatóját. Kérdésünkre a következői 
mondta: ,— Sajnos, kényszerűd körülményei: 
okozták a TF távolmaradását a főiskolai 
bajnokság küzdelmeitől. A  ̂ helyset 
ugyanis (is. hogy néhány sérültön kívül 
16" növendékünk kísegítötánár vidéki vá
rosokban. Többen szolgálatot teljesíte
nek, úgyhogy a sportkör vezetői magvk 
kérték, hogy ne vegyünk részt az idei 
küzdelemben, mert nem tudunk meg
felelő. ó&apatot kiállítani.

—- Pedig most., amikor a kultuszmi 
niezter úr a Szent László-vándordíj fel
állítását kimondó rendeletben olyan 
szép szavakkal méltatta a labdarúgó 
sport kiváló jellem- és testnevelő tulaj 
donságait, fontos volna, ha a főiskoláról 
kikerülő testnevelő tanárok minél job 
ban értsenek ehhez a nagy nemzetnevelő 
értékkel bíró játékhoz.

__ jVe legyén félreértés: mi továbbra
is a legnagyobb szeretettel foglalkozunk, 
a labdarúgósporttal. Most éppen külön 
sportszemináriumot állítunk fel, ezt 
Pluhár István vezeti.

— És La az említett zavaró körű ha' 
nyék elmúlva.1:, újra teljes evővel fel
veszi a TFSC csapata is a működést. 
De most, amikor a IV. évfolyam -har
minckét hallgatóid közül csak tizenkettő 
van benn, igazán nem tehettünk mást.

Bízunk benne, bpgy a TF kiváló 
igazgatója, aki egyébként a labdarúgó- 
sport igazi barátja, meg fogja találni a 
módot arra, hogy a legnépszerűbb és 
most már hivatalosan is fémjelzett 
sportág oktatását a legmagasabb szín 
vonalra emeli a TF-én.

A MAFC megóvta a főiskolai kardba.i- 
nokságbav a győztes Rosenberg eredmé
nyét. Indok: Rosenberg, mint mezőgaz- 
dászhallgató a MEFSOK szabályai sze
rint csak a. Műegyetem reprezentatív 
KPortegyesületébén indulhat főiskolai ver 
senyékén. (Rosenberg a BEAC, színeiben 
nyerte a bajnkságot.) . . .

A/, ezévi tornász főiskolai bajnoki via_ 
dalt vasárnap délelőtt rendezi a MEFSOK 
a TF. tornatermében.

A S Z T A L I  T E N IS Z
Losonc, város asztali teniszbajnokságá

nak győztesei: férfiegyes • 1. Boros
(Előre). — Férfipáros: Boros (Előre). 
Női egyes: Gfossmann (Losonc).
Vegyes páros: Krausz—Schönfierg. —
Csapatban: 1. Miskolci Előre. — Ifjú 
sági egyes: 1. Huszár (Balassagyarmat) 
— Ifj. páros: Schmidl—Lakatos (Lo-
sonc). A verseny kitűnő megrendezése 
TolVeth Gyula szakosztályvezető érdeme.

A MOZIK MŰSORA:
11 OVTDlTbSEK : Sz •=. szombat, V - vasár

nap, n ™ Vi, f  — J4, h “  bt 
Bemutató mozi!:

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
K, 18, ftO. Sz. V.: f4-lcór is. Kár volt 
hazudni. (Dunrie. Graut.)
CASINO Eskümt 1. T .:-383-102; fi, ti, fi. 
Sz. V.: flO-kor is. W alt Disney új csodái. 
CITY Vilmos császár-űt 35. T.: 11L540. 
]i4, li6, fik. Sz. V .: hlO-kor is. Wcekénd. 
(Walt Disney) stb.
COKSO Váci-utca 9. Telefon; IS2-S18. 
f.'i, fg, HP. Sz. V.: Í4-kör is. ’ Mynra.'Loy, 
\Villiam Povreil: UN és társa.
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 8, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dunáé, Graní). ó ik  het!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
.né, f8, hJO. Sz. V .: n4-kor is. Hulló 
csillagok. (Jouvet. Francén.) 3-ilc hét: 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.: 222-499. 19—24-ig folyt. M agyar-Foi- 
Mctrc-Ufa és rajzos-híradó. Walt Dísnry- 
és kultűrfiltn.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130-125. 5. n*. 
no. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Kacagó vockend.
(Walt Disney.) _  „  __
RÁD tus. Nagymező-utca 22. T.r 122-098. 
« ,  tó, hlO. Sz. V .: 14-kor is. Napóleon 
házassága. (P. Blanchar.)
ROYAL APOLLO Krzsébet-könít 4o. T : 
222002. n6, f8, hlO. Sz. V .: 4, S. 8, 10. 
Mégis szép a világ. (C. Colbcrt.)
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. n6, 18. 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Floridai kaiaifd. 
(Gary Cooper.) 2-ik hél!
URÁNIA. Uákópzi-út 21. T.-. 145-045. 5, n8, 
nn. Sz. V.: hS-kor is. Naaette. (Jenny 
Jugo.) 2-ik hét! V. d. e. 11: Cbölnofcy dr: 
A  tenger.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
f4, n .  . K ,  no. Sz. V.: f2-kor is. Andy 
Heardyt elkapja a szerelem. V. d. c. Ili 
A cailftgo* lobogóért.
CAPITOL. Baross-tér S2. T-t 134-SS7- 
f4, f6, fS, no. V .: 11-kor és fél 2-koí is. 
Halálos tavasz.
CORVIN Cilői-út 40. T .: 138-988. ti, ti, f8, 
ÍJO. V .: f2-kor ie. Az első csók.
ELIT Szent IStván-körút 16. T.: 114-502. 
4, S, 8, 10. V.: 2-kor. Trópusi mámor. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 8. T .: 142.455. 
f4, f6, fS, flö. V .: f2-korr is. Az első csók. 
V, d* t .  f i i :  Mi lee» reáed Andy Hwunfcr?

KAMARA Dohány-utca 42, V: 144-027.
11. 3, 4. 6, S. 10. A . Srorelem beleszól. 

LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4, 6, 8. 
10. V.: 3-kor- is. Az első csók.
PALACK Erzsébet-körút 8. T : 221-222. 11, 
2, 4, 8, 10. Gunga Din.
PATRIA Népszínház-ó. 18.- T .: 145673-

4. 6. 8. 10. V .: 2-kor is. A kis csitri. 
SAVÓT, Üllői-út 4.. T .: 1.46040. f4, f0, 18, 
flO. V .: tárkor' is. A kis csitri.
SIMPLON H orthy Miklós-út 62: T : 268-999. 
C4, Í6, fS, flO. V.: f2-kor is. Róbert Koch, 
a halál legyőzője.
STÚDIÓ Akácfa-utca. 4.: T:140r?40. 11, 2,
4, 6, 6, 10. Egyetlen éjszaka. 4-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Oömhótt-n. 11. T.: 355374. n4. 
n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. Semmelweis. 
V. d. c. 11: Azur-express.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.
4, 6. 8. 10 V .: 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 
Pénz beszél.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
ti, h7, 0. V.: f2. f4, f6, fS. flO. Tcxa-s.
1, rész. Az álarcos lovas, V. d.., e. f i i :
A. csúnya lány. -
F.LDORADO. Xépsz?nhiiz-u. Sí. T.i 153-111.
5, tiS, flO. V.: % 4, 6, 8, 10. Szerelmi 
vihar.1HÓM ERŐS. Hermina-út 7. T .: 296178.
h ó , '7, nlO. V.: f2-tő!. A tanger ördögei. 
IPOLY Osáky-u. 65. T . : 292628. « ,  f6, 
fS, flO. V .: f2-kor is. Pénz: beszél.
J Ó2SEFV ÁROSI Kálvária-tér 7. T :
134-644.) fi, fG, f8. flf). V.: f2-kor Is.
Pénz beszél. V. d. e. flO, tl2; Papucs hős. 
OLIMPIA Erzsébet-kirt 26. T.r 421-588. 31,
2, 4, 6, 8, 10. Indián eskü.
OTTHON Beniczky-utea 3. T : 146-417. n4, 
n6, nS, nlO. V.: n2-kor is. Texas. I. (Az 
álarcos lovas.) V. d. e. 10, fl2: Pajtán 
éj-s7,akf.
PHONIX Rákóczi-út 6*. T : 144-454. 11, 1,
3, 5. n8, flO. Texas. I. rész. Az álarcos 
lovas.
P.IALTQ Rákóczi-út 70. T .: 139-497. 11. 
1, 3, 5, n?, nlO. Sz. V.: 10, 12, 2,'* 4,
6, 8. 10. Pénz beszél.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, május 17.

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. —:710.90: Tikjtaki tacskó mosto
hát vállal. Irta Nyáry Andor. — 10,45: 
Cbúzo* betegek klinikai kezelés®, Irta

Dányl Mihály dr. — 12.10: Chappy-tánc- 
zenekar. Közben: Hírek. — 13.30: - ôn' 
tay-Rayner László magyar nótákat éne
kel, kíséri Csorba Dezső cigányzenekara.
— 14.30: Hírek. — 16.15: Híres magyar
iskolák: Az esztergomi hittudományi fű 
iskola Irta Marék Antal dr. - -  36.45
H írek ..— 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: A Rádió Szalonzene
kara. — 18- Növényegészséghgyi idő
szerű tanácsadó. — 18.30: Kedvelt hang
lemezek. Közben: Sport közlemények.
19.15: Hirek. — 19.25: „Alva Pál gazdag 
sága Endrődy. Béla. meséje, Polgár Ti 
bor zenéjével. Elmondja Szeleczky Zita.
— 20: Lengyel Imre dr németnyelvű
előadása. — 20.05: A Magyar-Jugoszláv 
Társaság , Liszt—Mubay hangversenyének 
közvetítése. Vezényel Matacsirs Lovro, a 
belgrádi Opera főzei.eigazgatója. Közre 
működik Anday Piroska (ének). Szent 
gy-örgyi László (hegedű). Károlyi Gyula 
(zongora) és a Budapesti Hangverseny 
Zenekar. Szünetben: Hírek. — Utána kb 
22.20: Hírek magyar .szlovák és ruszin 
nyelven. — 22.40: Tái.clemezek. — 23 
Hírék német, ol'asz, angol és francia 
nyelven. — 23.20: Murai Elek cigány
zenekara muzsikál. — 0.05: Hirek.

Bndapest II. (834.5 m.) 19.30: Gyors
írótanfolyam. — 20: Hirek magyar, szlo
vák és ruszin nyelven. — 20.80: Hang
lemezek. — 21.40: BSzKRT-zenekar. Ve 
zénycl Müller Károly.

Mai jelentősebb külföldi müsorrésiek:
7.15 ó; Bnkarest; Közvetílés az Opera 

házból.
8.10 ó: Dics: Bzimfónlkusok.
8.50 ó: Parts PTT: Ducas-emlékhang

ver&ny.
9 ó: Róma I: Maseagni: Paraaztbccsiilei

e. operája.
10 é.: Ikmdon: Brahms-efil.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé 

vei mindén nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bp. VIII.. Kökk Sziiárd utca 4 
-  Telefon 132—499 és 133-977. Levél 
cím: Budape.Pt 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula- — Fe 
Télőe szerkesztő: fioppe László. — Fele
les kiadó: Kultsá) István.

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

Nyomatott a Stádium Rt. kSrforgógé- 
«mtm, i.F<d<tós! Györy Aladár igazgató.

GYEPLABDA
A MAGYAR—NÉMET UTÁN

A magyar válogatott, csapat vasárnapi 
iátéka, mogionetést keltett. Kevés ctlaés- 
sél -kiéiWó válogatottjaink kitünően ját
szottuk. i

— Gyorsak, lelkesek és jól küzdenek a 
magyarok, — mondták .a. uémeb’k  _ a 
ípépk-őzés után. — ha még a botot is jo l  
kezelnék. Európa legjobbjai lehetnének.

Különösen a két hátvéd, fő.leĝ  Lifka T 
tetszett a németeknek, csak kiese túl Ke

rn y ne I; föláiHák. A. hátvéd,ótok kenvény- 
ségéi ekiősorban Kasom ram állapította 
még, akii a IT. félidőben Lifka I ,,ki
tett”  egyszer a gólvonalon túlra.

Konoróth <3,r, mint kutlancslíözépfede- 
zet jól mutatkozott he. Az I. félidőben 
még ölőrokaiandozott néha, d.o szünet 
uién nem tágított az „pipbepo”  rn-ellőL 
Panaszkodtak is emiatt a rémet csatá
rok. Azt mondták, hogy gyeplabdában 
ezt a játékm ódért: még uora ismerték. ,

— Do legközelebb mi is kipróbáljuk —
mondta Baum, a német középcsátá". 
(Vaiami, amit a németek tőlünk tan te
lük!! . _

A  talaj nem nagyon tetszett a vendé
geknek.

— Miért nem játszottunk jobb pályául 
— kérdezték.

Természetese n nem merte elárulni 
senki sem nekik, hogy a magyar gyöp- 
iabdasportuák jelénl-eg csajt ez az égj eL 
lem egy pályája van.

VASÁRNAPI MŰSOR;
Margitsziget: MAC—FTC, 9. Vczs-tif

Busoz.i. B B T E -A irc. 19.20. V nc*i: [ve 
Marin. BP.TE U - AHC II, 1Í.40Ö Ve,:Síi: 
Fónessy. KISOK-pálya- HHC—SzHC, 
9.30. Vezeti: Cerva.

T E K É ZÉ S

MAGYARORSZÁG EGYÉNI BAJNOK. 
SAGAI

A szövetség által rcnfl«wi;t hároriíriáí 
pos egyéni bn.iftóki v to M o o  , csoportja#- 
kém elért legjobb erédmínyek a kövelr 
kezök:

T. csoport. 1. Vcjm ob Ferenc A\7AITK 
(600, 288, 888). 2. Róprlsy Agosti-m WMTK 
(586Í 278.- 864). 3. Ada.núk Fcirralc BSzKKT 
(585, 250. 836). 4. Kalmá- Előre (576, 253, 
829). 5. Kéligcr HKV f583. 246, 829). _ 6. 
Kiricsi Előro (589, 2,5, 824). \ -011
WMTK (541, 280, 821). 8. Vecsernyés
Kerek. (536. 284. 820). 9. Stefik Elér*
(359, 258, 817). 10. Gtáhllz Előró (573, 243, 
815).

1t, csoport. I. Fejre Tibor HÉV -(570, 
037, 8°T) 3. M ötezer Előre (568,- 249, 817), 
3 Tóth J. WMTK <533, 275, SOS). .4. 
Murár József BSzKRT (542, 266, SOS). ,5. 
Tordav DII (378. 227, 805). 6. dr Bánk 
Közt.'Sz. (548, 253, 801). 7. Tökésl Ccjclíd 
(515 285, sofl). 8. Gábor WMTK. (Ali),
256. 795). 9. Máté DII (.350. 243, 793). 10. 
JuháóZ TI S. BSzKRT (535, 255, 790).ö "

III. csoport; 1. Czolter Kistex (545,'235. 
780). 2. Faltér Kistex (551, 228 . 779). .8. 
Kovács Gy. Bankliga (MI. 246 , 777). 4.
Maiul,a. WMTK (546, 251, 777). 5. Pilyl 
Köb. K. (543. 230, 775). 6- Szatai B.
WMTK (517, 257, 774). 7. Bódiás Kistex 
(529, 222, 751). 8. Tóvöiigyi WMTK (ált, 
2.26 , 730), 9. Gyér Cegléd (536. 208, 744). 
1Ó. Szén WMTK (542,0 201. 74#).

Corvin Mátyás Kupa eredmények; WM
Corvin 3164:2848. 100 t«M dobás, a KÉV-
pályáu- Pozdcrjrá 557, Wcincr 533, Máté

212, .Gábor 258, RőpAsy 295. Ytejmoía 225 
(9851, illetve Gombos 189, Wotb 204, ,Bóth 
309, Spsrílna 829. (851) fa. Vége-,-cdötény- 
hen a iolii dobásban 162, a tarolásban 154, 
ÖS*®C8CU 316 fával győz a WMTK'. -  
Kistex—DII 2885:2557. A 109 toli dobás 
eredménye 3 Füzér-utcai pályán:, /siói 
551. Czoilcr 484, Bódiza 497, Hidvcíri 483 
43915;, illetve Oravclz 544, Tordá.i. -MKL 
Fulnicr 488. Rocken’oauer 517 (S055) fa. 
Éhben a .játőkformábao a Díl 40 fával 
győz. A 190 tarolás erodmériyc »: Kistc-z- 
pályán: Vác/i 217, Varga 202, Törő 236, 
Falícr 215' (870), iHotvc Dócxi ISO, .Bíbor 
SOS, Máté 217. Banmann 139 (802) fa.- Itt 
a Kistex csapata 68 fával győz. Vég
eredményben a Kistox győz 28 fával.

Bajnoki eredmények- Nyolcas esiapalót 
II. osztály. WM F5>—DH 2948:29®, Le-- 
j-obb dobók: Sz.aini 392, Wciner 390, To- 
vötí-yi J81. Matuia 375, illetve Bnuntann 
585. Máté 584. Tnrdai 381. Oravotz 379 fa. 
Négyes csépel, I. csoport. WM A)—HPV 
3121:2114. Tóth ,1. 542. Huszár 507, fláhér 
539. Pozdcrka 588. illetvo KcMger 542, 
Milkovils 567, Fejes 568, Birkmayer 479 
fa. — Négyes csapni. II- csoport. WM 
B)—Hűvösvölgy 2129:2)20. Talamini 565, 
Tóvöfgyi 497, Sznlay 521, Weinap 546, ifi. 
Molnár 548, Ács 532, Szabó 521, W é bor 
519 te.

Ilalter-serleg eredmények: DH —Gazulák 
416 - 263. Első M.--Polgári B) 414—395.
Köb. Kasz. A)—M ok tár -194 -434.1 Föld hitűi 
—Köb. Kasz. B) 495—414, Polgá-ri A l
ii a n z 435—427 fa.

Legközelebb! bajnoki mérkőzések: AVAT
B)— Kistex (nyolcas, II . oszt.) májú# 
19-én délelőtt 9. Kistex-pálya. — DH— 
Vízművek (nyolca#, I I . oszt.) május 19-én 
délelőtt 8.30. Füzér-utcai pálya. — DH 
--MAVÁG B) (négyes, I . csop.), májua 
34-én délután 7, Füzér-utcai (pálya, , .


