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MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA
A  D u n a  K u p á é r t

FTC-pálya, tlllői-út, %6 óra.
Vezeti: Popovics (jugoszláv), Partjelző': Rónai és Classen. 

MAGYAKOKSZ AG: ROMÁNIA:

H á r o m  f r o n t o n  k ü z d e n e k  m a  a  D u n a  

K u p á é r t  a  m a g y a r  é s  a r o m á n  l a b d a 

r ú g ó  v á l o g a t o t t a k

Dudás
Polgár

Csikós Sárosi Hl
Fákozdi

Szalay I

Körmendi, Biró, Király,

Gyetvai Bindea
Vintilla

Harangozó Spielman Sfera
Toldi Barátki Juhász

Sárosi dr Reuter Lengheriu
Deinctrovies

Kincses. Popescu
Tartalék:

Szendrődi — Szadovszki , Felecan, Sitnatoc,

Dávid

leseu.

Kedden Temesvárott
játszik a B) gárdánk. A Budapest— 
Temesvár mérkőzésre Temesvár csa
patát Így állították össze:

Pavloviéi — Slivat, Fodor — Si- 
matoc, Kotormány,, Szaniszló — 
Bindea, Spielmann, Marksteiner, 
Beit’er, Dohai.

Én kiváncsi vagyok,
te kiwáncsi vagy,

ökiváncsi
arra,

hogy lál-e a magyar védők között;
a ro)nán csapat van-e olyan 
erős, mint a svájci, vagy a hogy.

ki fogja rúgni a gólokat ahorvát; magyar belsők közül: Toldi, a
hogy tank, avagy a két technikás

Barátki van-e olyan jó most összekötő, avagy pedig három
is, mint amikor még a. Hun- közül a negyedik . — a két
gáriában, avagy a. magyar szélső;
válogatottban játszott; hogy

hogy visszavágunk-e a román csa-
Vintila, a román válogatott patnak az őszi keserves fél-
mokány jobbfedezete hogyan sikerért;
fog megbirkózni ifjú óriásunk
kal, Gyetvaival; hogy

az ifik mérkőzésén látunk-e
hogy új Fogl-okat, Orlhokat, Bulco-

Sárosi III. Barátkival szem- vikat.
ben is meg tudja-e állni a he
lyét — fejelésben; Mindezekre a kérdésekre bárki

hogy feleletet kaphat ma délután azt
a gyors Bindea emberére ta- Ullöi-úton.

— Ha sáros, mély a talaj, 
akkor a nehezebb Szalay 
helyett a könnyebb súlyú 
Király lesz a jobbfedezet
— mondotta vitéz G inzery  Dénes 
szövetségi kap itány

Szombaton este beszélgettünk a 
szövetségi kapitánnyal. Az össze
állítás felöl érdeklődtünk:

— A csapat ugyanabban az össze - 
állításban jog kiállni holnap, ame
lyet csütörtökön délután a rosta- 
mérkőzés után közöltem a Nemzeti 
Sporttal, tehát Pákozdi — Polgár a 
hátvédpár, Szalay a jobbfedezet és 
Sárosi dr. — Toldi — Harangozó a 
belsöhármas.

•— Ez tehát már végleges?
— Mindössze egy változás lehet

séges. Ha ugyanis sáros, mély lesz 
a talaj, akkor a nehezebb súlyú Sza-

M illenáris sporttelep
S z a b ó  J ó z s e f - u t c a  3

Vasárnap, m ájus 19 -én , délután 
fé l 4  órakor

>z MKSz idénpyitó
repülő-és bukósisakos 

versenye
A legjobb magyar repülők és motor- 
vezetósos v e r s e n y z ő k  a rajtnál

F i l l é r e s  h e l yárak

lay helyett a könnyebb súlyú Király 
fog játszani. Ezenkívül a; vasárnapi 
ebéden meg fogom még kérdezni 
Pákozditól és Polgártól, hogy mit 
szólnának hozzá, ha helyet cserél
nének, vagyis Polgár lenne a jobb- 
és Pákozdi a balhátvéd. Ebbéli dön-

a bajnokságért
Az idei I. osztályú nűi csapatbajnok

ság sokkal értékesebbnek ígérkezik, mint 
a tavalyi volt. Tavaly a BEAC nyert, 
ahogy' akart. Az idén is elsőszámú esé
lyes az egyetemi csapat, de közel sem 
olyan mértékben, mint az elmúlt évben. 
A BBTE jó formában lévő együttesét 
még betörésre ts képesnek tartjuk. So- 
mogyi Klárit és Stsilvdssy Edithet itthon 
még nem láttuk versenyezni az idén. A 
BEAC két erőssége ugyanis a tavasz fo
lyamán Olaszországban aratta a sikere
ket. A BBTE-lányok idehaza versenyez
tek. Körmöczy Zsuzsi lenyűgöző fölénynyel nyerte meg a Budapest-bajnokságot. 
Jusits Ilonka pedig a most folyó Elektromos-versenyen győzte le Popp Mártát 
s ezzel a döntőbe került.

Külön érdekessége még az idei női te
niszcsapatbajnokságnak, hogy a két baj
nokjelölt csak az utolsó napon kerül 
össze egymással. Valódi rangadó lesz a 
találkozásuk.

A harmadik helyért a MAC, UTE és a BSE fog tülekedni. Mi az UTE-t várjuk 
harmadiknak. De az sem lenné nagy 
meglepetés, ha a MAC hódítaná el a har
madik helyet. A szigetiek ugyanis na
gyon megerősödtek. Az újra csatasorba

M ind enho l é lre
k erü lh e tü n k ,

de a B) é s  ifjúság! gár
dánk csak úgy, ha 
kapott gól né lkü l nyer

A DUNA KUPA ADDASA
A) csapatok:

1-2. Jugoszlávia 1 — 1 — 3:3 t
1-2. Románia 1 — 1 — 3:3 1

3. M a g y a ro rsz á g ------------------- :--------
B) csapatok:

1. Jugoszlávia 1 1 ------------- 1:0 2
2. M a g y a r o r s z á g -------------------- :— —
3. Románia 1 ------- 1 0:1 —

Ifjúsági csapatok
1. Jugoszlávia 1 1 ------------- 2:0 2
2. M a g y a r o r s z á g -------------------- :-------
3. Románia 1 ------- 1 0:2 —

.  ------------—<♦>— ----------

Olaszországba hívják 
az utánpótlás csapatát!
Egyre népsserúbb lesz  
kü lfö ldön  a Fábián- 
g árda
Szombaton levél érkezett az 

MLSz-be az olasz szövetségtől: az 
utánpótlás csapatát hívják Olasz
országba egy-két mérkőzésre. Az
olasz szövetség is rájött az utánpót
lás egyetlen helyes módszerére: a 
fiatalság körében kell végezni a te
hetségek kutatását. Hangsúlyozot
tan kérik az olaszok, hogy ebben a 
válogatott csapatban fiatal játéko
soknak adjanak helyet. Az olaszok 
is eszerint az elv szerint fogják csa
patukat összeállítani.

Gidófalvy Pál dr, az MLSz minisz
teri biztosa örömmel tesz eleget az 
olaszok meghívásának. Előrelátható
lag június 30-án, vagy július 7-én, 
esetleg mind a két napon Olaszor
szágban fog játszani a magyar után
pótlás csapata.

tésemet a két játékos válaszától te
szem függővé.

állt Zsitvayné nagyon megnövelte a MAC 
játékerejét. A kiesés szomorú sorsára 
.minden valószínűség szerint a BSE jut.

A II. osztály bajnokságát a MAFC és 
a BLKE is megnyerheti. Ezt hétfőn tisz
tázhatják is, mert az első. fordulóban 
összekerülnek.

Az I. osztály ma, a II. ég III, osztály 
20-án (hétfőn) kezd.

A női teniszcsapat bajnokság műsora:
Május 19-én. I. osztály: MAC—UTE,

BBTE—BSE (pihen a BEAC).
Május S0. I. osztály: MAC—BBTE,

BEAC—BSE (pihen az UTE)..
II, osztály: MAFC—BLKE. FTC—DSC. 

— III. osztály: FMSE—VÁC, Vízmüvek
—Unió.

Május 91-én. T. Osztály: LTTE—BBTE, 
BEAC—MAC (pihen a BSE). — II. osz
tály: MAFC—FTC, BLKE—DSC. — III. 
osztály: FMSE—Vízművek, VÁC—Unió.

Május 22-én. I. osztály: UTE—BEAC, 
BSE-ssMAC (pihen a BBTE). — II. osz
tály: BLKE— FTC. DSC—MAFC. — III. 
osztály: VÁC—Vízművek, Unió—FMSE.

Május 23-án. I. osztály: BBTE—BEAC, 
BSE—UTE.

Az előlállók a pályaválasztók. A mér
kőzések mindennap 4 órakor kezdődnek.

Ma kezdődik a női 
teniszcsapatbajnokság
A BEAC és a BBTE között nagy harc lesz

N e m z e t k ö z i  ü l é s  B u d a p e s t e n

Június 16 -án 
indu l a kis KK
Még ebben az évben 
befejezik az első DK 
küzdelmeit

Csak az első fordulót sorsolták ki 
a KK-ban

A magyar-román válogatott mér
kőzéssel kapcsolatban élénk nemzet
közi élet folyt az MLSz-ben. Szom
baton délután tartották mag a DK 
közgyűlését és megkezdték a kis 
KK közgyűlését. A magyar vezető
kön kívül a jugoszláv és a román 
labdarúgás képviselői foglaltak he
lyet a zöld asztal körül és tárgyalá
saik nyomán nagyjelentőségű hatá
rozatok születtek meg.

A Duna Kupa közgyűlését
Gidófalvy Pál dr., az MLSz minisz
teri biztosa nyitotta meg. Az 
MLSz-t ő képviselte a közgyűlésen. 
Jugoszláviát Andrcjevics Mihály dr. 
és Popovic. Kika, Romániát pedig 
Juga Livius dr.

Gidófalvy dr. elnöki megnyitójá
ban a három ország labdarúgósport
jának egymásra való utaltságáról 
szólott. Megállapította a DK nagy 
sikerét: a jugoszláv-román váloga
tott mérkőzés sportszerű keretek 
között való lebonyolítását.

A románok indítványára a köz
gyűlés elhatározta, hogy az Ifjúsági 
korhatárt 18 évről 19 évre emeli. 
Ezek szerint az 1921. évben születet
tek is játszhatnak a DK ifjúsági 
mérkőzéseken.

Több kisebb fontosságú ügy meg
tárgyalása után a jugoszlávok ja
vaslatára kimondotta a közgyűlés, 
hogy az első Duna Kupa küzdel
meit befejezzük. A befejező mérkő
zés november 24-én a magyar-jugo- 
szláv mérkőzés lesz Belgrádban. 
Ezután a közgyűlés átalakult

a kis KK közgyűlésévé.
Ezt is Gidófalvy dr. nyitotta meg. 
Bevezetőjében rámutatott arra, 
hogy mennyire fontos a jelenlegi vi
szonyok között a KK gondolatának 
átmentése jobb időkre. Előterjesz
tette a magyar szövetség kérését, 
hogy a 8. résztvevő megállapításá
ban a sorsoláskor vegyék figyelem
be a magyar bajnokság 4. helyezett
jét is. A román és jugoszláv kikül
döttek a Zágrábi határozatra való 
hivatkozással, nem teljesítették ezt 
a kérését. Ezek után csak a román 
és jugoszláv bajnokság 3. helyezett
je között sorsoltak. A szerencse Ju
goszlávia mellé állott és ennek foly
tán

a jugoszláv bajnokság 3. helye
zettje lesz a kis KK mezőnyé

nek 8. résztvevője.
Magyarország és Jugoszlávia ezek 
szerint 3—3 csapattal, Románia pe
dig 2 csapattal vesz részt az idei 
KK-ban.

Ezután a következőképpen alakult 
meg a kis KK intéző bizottsága:
v. Ginzery Dénes Magyarország, Po- 
povic Kika Jugoszlávia, Juga Livius 
dr. Románia.

A sorsolás megejtése előtt a jugo
szlávok bejelentették, hogy az or
szágos bajnoki döntő körmérkőzé
sük csak június 16-án nyer befeje
zést. Minthogy pedig a KK első for

dulója 16-án kezdődik, azt a kérést 
terjesztették elő, hogy

a jugoszláv csapatok az első 
forduló első mérkőzését a jú
nius 18-i, vagy 19-! hétköznapon 

játszhassak le.
A hétköznapi játékkal járó hátra* 
nyokat készek magukra vállalni és 
ezért eleve beleegyeznek abba, hogy 
az első találkozás a jugoszláv csa
pat pályáján kerüljön sorra. A köz
gyűlés a jugoszlávok kérésének ele
get téve a következőképpen ejtette 
meg

az első forduló sorsolását:
Június 16:

magyar XI.—román XI.
Június IS—19:

jugoszláv II.—román X. 
jugoszláv III.—magyar I. 
jugoszláv I.—magyar III.

Június 23:
az első forduló visszavágó mérkő- 
zései.
A'második forduló sorsolását csak 

június 23-án este ejtik' meg.
A játékosok résztvételi jogosult

ságát a kis KK-ban a következő
képpen szabályozták:

Június 9-ig minden szövetség kö
teles a kupabizottságnak beterjesz
teni a résztvevő egyletek igazolt, 
illetve szerződtetett játékosainak 
névsorát. Az amatörjátékosok leg
alább 4 hónappal e határnap előtt, 
már az egylet igazolt játékosai 
kellett, hogy legyenek, a profijáté
kosokra pedig az az előírás, hogy a 
jegyzék beterjesztése napjától szá
mított legalább hathónapos szerző
dés kösse öt egyletéhez.

Ugyanazon a fordulón belül a má
sodik mérkőzésre nem lehet új já
tékost igazolni vagy szerződtetni.

Minden következő fordulót 24 
órával megelőzőleg lehet új játékost 
bejelenteni. A KK küzdelmeiben 
ugyanaz a játékos csak egy egylet 
színeiben szerepelhet.

Ezután az ülést félbeszakították 
és úgy határoztak, hogy a tanács
kozásokat vasárnap délelőtt foly
tatják.

ii—  ■....... ..... .
Az utánpótlás tartalékjai — Gazdag 

BV.SC, Szűcs (Törekvés), Róják (Törek
vés). Szendrődi (Elektromos) —. hétfőn 
reggel 7 órakor indulnak a keletiről Ger- 
vay József vezetésével. Ugyanezzel a 
vonattal utazik a román ifjúsági váloga
tott ia visszafelé.

E g y en ru h á t, 
p o lg á r i  ö ltö n y t

előnyös feltételek 
mellett késeit

Hagy Kannán
IV ., K o s s u / f i  C .-ti. 0
(Saját ház) Tel.: I-S3G-S9 
A l a p i t t a l o t t : j $ o 9.
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HÉTKÖZI, t'KNAPI s z e l v é n y

II 3CP“ pályázat XS¥«
Beérkezés! határidő 
V. 22., déli 12 óra.

Gamma—Újpest (1:4) ..

Taxi—Törekvés (1 :2) ..

Kassa—FéréncV. (1 :8)

Elektr.—Szeged (1:4) ..

Kispest—Haladás (2:0)..

Hungária—Szolnok (2:1)

SVSE—Egyetértőé (0:4)

Pécs—Komárom (w, o.) 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
tnérkózéö elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak bolt- 

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

Álba Regia—SFAC (0:11)

Krsekujv.—Tatab. (1 :2) ............: . . . .
'Zárójelben r legutóbbi eredmé- 

nyék)

yév*
Cím:

A beküldő aláveti maiját s félté 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
Pí foriraluiul'an lévíi tíásínálátlaf' 
19 fillére!* bélyegéi kell mellé 
kelni. Akt betéti felht ötnél több 
szelvényt kíiUl, az tegyen ide ke 
resztet vágy cpllliifcdls

Barátságoson  
©iverfék 
a Hungáriát

ELEKTROMOS—HUNGÁRIA 5:3 (1:2)
Uímgárza-út. Vezette: Szőlőssy* 

'Elektromos: Rákon — K&pocsi, J*áz-
xnándi — Lengyel II., Gajdos, Martonas 
— Ilnszár, líozsáli, G. Tóth, Fekecs, 
Pálizűiás (Buzási).

Hungária: Szabó (Vdgi) — Burkó,
Kalmár (Megyeri) — Sebes, Liszkai II. 
(Pintér), Kiöuczjki (Kalmár) — Titkos 
(Csömör), Vidor, Kardos, Müller, 
Szabó I li.

Szombaton délután Válogatottalk nélkül 
barátságos mérkőzést vívott a két jeles 
csapat Mindjárt a mérkőzés elején 
megérkezik a román válogatott csapat és 
közel félórán át figyeli a változatos 
edeőmérkőzést. A 20. percben van az első 
komoly * akció. Pálinkás elfut, beadását 
<>• Tóth közelről a bal sarokba gurítja. 
1 :0. Pompás Müller-lÖvéé után Szabó III. 
megugrik és a kifutó flakon mellett 
egyenlít. 1:1. Változatos játék után 
Kardos szép kiadásával Titkod egészen a 
hálóba sétál. 1:2. A szünet! csérék után 
az 5. percben Huszár egyenlít (2:2), 
majd a 13. percben G. Tóth, egy perc 
múlva pedig Fekecs lő nagy dugót. 4:2. 
A  30. percben Kardos egy csel után 
még szépít (4:3), de az i/lőközber: 
néhány MTK-játékossal gyengített 
Hungária már nem tudja megakadályozni 
Búzási közeli dugóját. 5:3.

Az Elektromos nagy harci kedvet 
mutatott minden részében, a Hungáriá
ban csak Kalmárról, Titkosról és Vidor- 
ról lehet ezt elmondani.

Elegáns
ruhát

Gauder-nél
EpasÁSseE-líőráiS 4 .
Telefon: 1 3 0 —8 5 4 .

A GAMMA
.tegnap délutáni edzésén a válogatottak 
kivételével minden játékos résztvett. 
Káda korábban kezdte az edzést és 
ezért .korábban be is fejezhette. Ma 
szabadnapos a csapat; együttesért kimen- 

•i.éfc a válogatottra. Toldi Gálának külön 
is szurkolni. A Gammában egyébként á 
balszerencsére panaszkodnak, amely a 
nagy csapatok elleni mérkőzéseken üldözi 
őket. Sohasem tudnak teljesen pihétit 
csapattal játszani. A Ferencváros elleni 
mérkőzés előtt csütörtökön a magyar— 
‘horvát volt. most az Újpest ellőtt! Trtéees 
-előtt a magyar-Momáii Van. yáradi az 
utánpótlás csápatával valószínűleg csak 
szerdán este fog hazaérkezni. Űrnapján 
egyébként bombámüSor lősz á BEAC- 
pályán: Gamnia—-Újpest. előtte pedig
Elektromos— Szeged!

A KISPEST NEM A TAXIVAL.
hanem az egyik cógesapalntl játszik ed
ző mérkőzést ma délelőtt fél 10 órákot. 
A  pirfte-feketék Kitto$e« nélkül így ,álí- 

, Ti n k fai az edző mérkőzés re: Boldizsár — 
Olajkár 1, Önódy — Odry, Zalai, Rátkai 
— Molnár, Olajkár IT. Cseh, Dóri, Kalo
csai. Víg á sérülése miatt még nerc 
játszhat. Nchics pedig vidéken tartózko
dik.

MÁTYÁS KIRÁLY" VÁNDORDÍJÉRT
•líüzáfctiek ró a j d a ^ ó g sn ln t Kisalföldi al
osztály &gtfé:ji6lé(éi. Eddi* o kn-.*Ikezp 
egyesületek uévrztok: ű-Kömároini FC.
y,eai:csófis'áí SKE. Gufal RE. Porbotei 
SE, Érsekújvár! SÉ, Tátuifgyeri SE, 
V.isrsnJiKíi 6C. Tornáéi AFC. L iv ii TE. 
MOVB Esztérgomi SE. KöÜrUkuti,, AC, Ga- 
jaTikrivesrii á r , Szenei TK és Ducasaar- 
ciahoiji TC,

JÖNNEK A BÉCSIEK
Levél érkezett az MLSz-be Ostmark 

labdarúgó vezetőségétől: Bécs A ), csapata 
feltétlenül jön június 9-én Budapestre. 
A B) csapatok Béesbeu mérkőznek 
egymással ugyanezen a napon, A bécsiek 
nem tudnak élegét tenni áss MLSz abbeli 
kérésének, hogy ifjúsági válogatottjukat 
is Budapestre küldjék.

ELMARADT A FIFA ELNÖKI ÜLÉSE,
amelyet pünkösdre hívtak össze a svájci 
Montreux-be. A mai nemzetközi hely
zetben teljesen bizonytalan', hogy a 
FIFA  mikor veheti fel újra működését,

Ilyen erős összeállítás
ban még nem Játszott 
a román csapat azldén!
Győzelmet vánmk a magyar tizenegytől, noha 
a iOmánoknak az olaszokkal és a kitűnő jugo- 
szlávokkal szemben elért idei eredményei tiszte
letet parancsolóak

UfániiétlásunknaH 
síelés tíoSga f@ss Bu« 
IcsrestSseíi, issár a d©ss- 
tetSen is siker ieneie

_____________ issa

A  Duna Kupá-íriérközéselt során 
első ellenfélnek a román csapatot 
állította szem be’ velünk a sorsolás. 
Vájjon  milyen reménnyel indulunk 
ebbe a küzdelembe? V ájjon  örömet 
hoz-e számunkra a ra jt?  Igazol
juk-e, amit hinni szeretnénk, hogy 
az új helyzetben a m agyar labdarú
gásnak jutott a veaetöszérep az 
európai labdarúgásban? Vájjon 
csakugyan áll-e az a tétel, hogy a 
m agyar labdarúgás csillaga újra 
feljövőben van s annak fényét nem 
tudják elhomályosítani nemcsak a 
régi futbaltriertlzeteki hanem az új, 
a feltörő, friss energiákkal és tehet
ségekkel rendelkező ország sem.

A  rotnán labdarúgás fiatalnak né- 
vézhető, miként fiatalnak síám ít a 
jugoszláv és a horvát futball is. Ez 
a. körülmény azonban nem jelenti 
azt, hogy lebecsülhetjük a románok 
képességéit, hogy  elbizakodottan 
állhatunk ki velük szemben. Nem 
egyízbén láttuk már, hogy csapa.- 
taluknak ugyancsak verejtékezniük 
kellett,’ ha akár jugoszláv, akár 
horvát, akár rom án csapattal ke>- 
rültek szembe. Klubcsapataink is 
kapták már jőnéhány keserű leckét 
ezektől á  feltörő labdarúgó nemze
tektől, de válogatottunk sem vívott 
velük szemben sétam érkőzést. Még 
élénken emlékezetünkben él az a so
vány egygóloS győzelem , amelyet 
Bukarestben aratott egy nagynevek- 
böl álló és nagyratartott m agyar 
válogatott, m ég soványabb ered
mény az őszi bukaresti döntetlen. 
Legutóbb legyőztük ugyan a ju go 
szláv és a horvát csapatot, de egyik 
mérkőzés sem za jlott le a magyar 
csapat egetvérő fölényé jegyében. 
Azért hivatkozunk ez utóbbi ered
ményekre is, m ert hiszen a román 
cse.pat körülbelül olyan játékerőt 
képvisel, mint a jugoszláv, vagy á 
horvát.

A  román válogatott a£ idén két 
érdekes és értékes eredményt ért el: 
Bukarestben 3 :3  arányban döntetle
nül végzett a jugoszláv válogatottal, 
Rómában pedig csalt 2 :l-re  kapott 
ki az olasz válogatottól. Mindkét 
eredmény tiszteletet parancsoló és 
Igen jó  ajánlólevél a román csapat 
számára, különösen akkor, ha tud
ják, hogy azokat a mai román csa
patnál gyengébb összeállítású ro
mán tizenegy é.rte el. A  mai, az elle
nünk játszó rom án csapat ugyanis 
erősebb, mint az, am ely a jugoszlá- 
vok és az olaszok ellen játszott.

és  a m agyar csap at?
Nem vagyunk elragadtatva a m a

gyar csapat összeállításától. Am ikor 
azt mondjuk, h ogy  a magyar csapa
tot egy árnyalattal jobbnak tartjuk 
mai ellenfelénél, akkor nem azt 
akarjuk mondani, hogy a magyar 
csapat tökéletes s hogy jobbat el 
sem lehet képzelni. Közvetlen védel
münk és fedezetsorünk egyénileg 
nagy-képességű játékosokból áll. Nem 
is féltenök őket, ha védelmi vona- 
laihknak már tökéletesen béicíeg- 
zett, tökéletesen kidolgozott és m eg
győződéssel já tszott hadiréndje vol
na, Sajnos, efröi szó sincs. A  sváj
ciak elleni m eccsen láttunk valamit 
ezen a téren, azóta  azonban nem 
fejlődtünk, inkább hanyatlottunk 
taktikai tekintetben. Csatársorunk
ban csak a két szélső élvezi bizal
munkat teljes mértékben, a belső- 
hármas felépítésében megint nem 
látunk figyelem re méltó elgondolást. 
Itt továbbra Is a  többé-kevesbé jó í- 
rosSzul bevált, de  különlegeset nem 
ígérő régi, k itaposott utakon halad 
a kapitány. A z ellenfélnek meglepő 
összeroppanása, v a g y  vaiami egé
szen váratlan, k irobbanó nagy fo r 
ma kellene ahhoz, h ogy  ettől a hár
mastól nagy já ték ot kapjunk.

Am ire m agyar győzelem  várását 
alapítjuk, tíz a kővetk ező : 1, Itthon 
játszunk. 2. Játékosainknak nagyohb 
a nemzetközi rutinja.. 3. K ét jő, 
gyors és kapuratörő szélsőnk van,

Ami á két csapat taktikáját, illeti: 
mindkettő m eglehetősek zavaros 
taktikai élvekéi követ. Inkábh az a 
kérdés, m elyik lesz  kevésbé rossz 
« hem az. h ogy  m ely ik  & jobb. Mi —  
elégedettek lennénk m ár akkor is, 
ha a m agyar csapat azzal a taktiká
val játszana, am ellyel a  svájciak 
ellen játszott. í g y  is közelebb ju t
nánk a győzelem hez. Nem hallgat
hatjuk el azonban, h ogy  győzelm ünk
höz m ég vaiami k e ll: az, hogy a m a
gyar csapat legalább olyan akarás
sal és küzdőkedvvel játszék, mint a 
svájciak ellen. E z t  is féltéteiezzük, 
amlkor

3 :l-e t  jósolunk a  m agyar csapat 
javára .

A miigyár .B) válogatott igen nshez lec
két kapott Bukarestben. A magyar csa
pat igen tehetséges játékosokból áll, leg
többje azonban még újonc < s így tarta
nunk kell attól, hogy az idegen környe
zetben lámpalázzal fognak küszködni. A 
hu karcét! különíiinéaybfcn. csupán Ivis 
(Hungária), Kiszeíy, Tóth III s talán 
Várain diccsé kedhetik némi nemzetközi 
•rutinnal. Ezzel szemben a román csapat- 
bán egy sereg ismert, nagy név szerepel. 
A román B) válogatott .iá fék őséi közül 
Fetfescu, ílasínáru. Lupas, Pioesteánu, 
Bodcla, Jordacho többszörös román válo
gatott. Nem akarjuk loliicsinytlni után
pótlás unkát. Egyáltalán ném tártjuk eket 
kisebb tudásunknak a románoknál, csupán 
féltjük őkét. at idégóa köimyezeifői.
Biztosak Vágyunk benne, hogy idehaza
győzelmesen óltoák még a helyükét vizel 
a román 'osapatfdl szemben i.e, idegenben 
ááonbon igen jelentős súllyal esik a latba 
a. rutin s ezért nem váramh fiáinktól négy 
eredmönyt Bukarestben. Már az is komoly 
siker lenne, ha döntetlent érnének eh

Jóslatunk:
2:1 a román B) válogatott javára.

ifjúság] váio'iaioffiimk
már átesett a. füzpróbin a zágrábi ifik 
cl lettében éspedig -j* sikerről. Éppen 
eztérl bizalommal küldjük őkét harcba a 
rom in ifik éllén, A magyar ifjúsági vá
logatott igrer.- jó, ést bebizonyította a B) 
válogatóit cUM jálrsZoH rcMümórho2ó&rii 
i'N. A sráinsrorű ércdjncuj\t mev.iósolm.i ne
héz vólrin, híszéri a román ifjúsági csa
pat „sötét, ló.’* Nagy kérdés, kinek hasz
nált például a körülíhény, libgy ezen 
a mérkőzésen — a románok kéréséro — 
nemcsak a 18, hancfíi a 1Ö évesek is játsz
hatnak. Bizonyos, ho-gy a magyar ifjú 
sági csapat ezáltal lényegesén mégercsö- 
döfct néhány gyenge pöütjáH. lía az éred- 
ményt nem is merjük ezámszerfilcsr meg
jósolni, egyet biztosan Ígérhetünk a kö
zönségnek: a, két ország jövő remény
ségéitől szép és jő  futballt fognák látni 
azok, akik erre a meccsre is kíváiiosiaik 
letszniok....

Réfzfetes műsor
A DUNA KUPÁÉSf #

MAGYAR ORSZÁG—ROMÁNIA 
Üllői-út. jriegyfed 6. Popovies (JososkIAtiá)
(A csapatok összeállítását lapunk más 

helyért közöljük)
MAGYAR IFJ. VAL.—ROMÁN IFJ. VAL.

Ü13ői-űt, négyed 3. Kiss TÁ. E.
Magyar ifj. vál.: Dósai — Szűcs,

Lőrincz — Kovács, Bakos, Kéri — 
Hollósi, Borbély I., Berzi, Ftársányi, 
Turbéki.

Román ifj. vál.:' Draghicscu — Catana, 
Maritiéscii, —: Beleírt, Kovács, Sperlea — 
Bittér, Mioc, Mladin, Mariaii, Yodá. 
(Tartalék: Gpeltz, Ardreescu).

KÖB
Dunántúli csoport

Soproni VSE—Egj'etértés, Sopron, 5. 
Palkó.

Amatőrbajnokság
I. oSütály

Északi csoport: URAK—ZsTE, URAK- 
pálya, fél 11. Tetnesfői. — Főv. T lför— 
Slcktroms II., Váci-űt, 12. Szőke II. — 
BLK—III. kér. TVE, Váci-út, 10. Ohcr- 
nyák, — TTE—MSC, Tatai-út. 10. Vof?el.
— IIAO-M AV Kiőre, Ssönyi-út. I. Kő
halmi. — MFTR—MFSC, Népsziget, 1. 
LanioS.

Keleti csoport: DSE—BSzKRT II.,
Tárna-u., 9. Moldovár.yi. — WSC—BRSC, 
Wekerletelfcp, 10. TJjváfy F. — Hálókocsi 
—KAC, Rendessy-telep, 10. Závnri. — 
NSC—Filtex, Tatai-út, 12. Lukász. — 
SzFC—PSC. MiktŐS-telep, 3. Sárost Itnrfe.

Déli csoport: KSSE—SAC. Oyömrői-út, 
11. Nagy Lajos. — MAFC—BMTE, Ber
talan.!!., l’él 2. Novotny. — FSC—MAVAO 
II., Budafoki-út, fél 11. Szigeti L. — M. 
Posztó—Hungária, Csepel, 10. Rajtár X.
— PeMTK—KTK. Erasébet-u.. 1. Vass 
A. — ETC—KTC, Erzsébet-U., 11. K. 
Nagy Pál.

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

Előre-t>.. 1. Pécsi. — Gázgyár—UFC. 
Aquincum, fél 11. Korbuly. — ÜMTE— 
Pannötiia, Szent Lászlo-tér. 10. LBniböS.
— B T K -V I. kér. SC, Pozsonyi-út, 10.
ifj. Stefancsik. - -  UTE II.—B. Magyarság; 
Megyeri-út, 12. Szigeti J. — OTE—TLK. 
Vörösvári-út, 11. Galambos. — IJVASC— 
Compactor, Szer.t Lászlő-tér, 12. Kár
páti. '

Keleti esoperi: Autótáxi—'KTK. Szönyi- 
út. fél 12. Szabó II. György. — KSO— 
SzKTC. Gergely-U., 11. Platt. ~  k m TB 
—SzNSE, Állami telep, fél 12. Pa.pp. — 
K, TörekvtW'^Sp&rta. Allaní! télép, 1. 
Himler. — BAC—-Köb, AC. Rátóopalótá., 
1. FHedváJsíky, — ISétes—ZAG, Főét - 
újhely. 12. Becskö.

Déli csoport; FSB—Gamma II , , Sohels- 
?árl.út, 12. Jtólhár I. — Tipőgr^fia.—> 
Goiaberfcw II., Sir»őr-uíea. 12. GáTűönyL 
Kalapos—,.3S’ ’FC, Slmór-útea, 10, Budáé.
P. Juta— FVSK, Vágóhid-utca. 1.
Máeeal. — BIK—IC’FO. Budafok, 1. 
Hyross. -  KAOE—P éilT K  II., Sofok- 
sári-út, 10. Neméskéfi.

III. oszlály
Nj-ngatl csoport; tó. Textil— NTCl, 

Aquincum, fél 1. Dobos. — BSC—Test^ 
vériség II., NágS*szdrtibat-u.. 1. Molnár 
I. — VÁC—Pannónia II. Hajdu-ii., fél 1, 
Mocsári. — WoSC—III. kér. TVJSL II.. 
Attiia-u.. fél 11. Bácskái, — OTE II.— 
MSC II., Vörösvári-út, 0. Czigáty.

Északi csoport: PATÉ—KS8ID II.,
Béke-u., 12. Hernádi. — JIKSfil—Juta. 
Fiy.-tt: 12. Natfy II. P. — Postás II.— 
BVSP II.. LÖveréertytóf. 16. fánéós. — 
KEAC—PMTK, Győmröi-út. 9. Latorcai.
— MÁV Előre II.-R E SC . öv-u., 1. 
Kuck V,

Kélctí ésopoft: WSC II.—Cs. MOVE 
íí.. Wékérietelep, 8. Plánky. — FTC II. 
—Gattz II... Forii.yák-U., fél .1. Plasz. — 
NJTC—FVSK II. Zágrábi-üt, 1. Istenes.
— SÁG II.—Függettónéég. Soroksár. 1. 
Halász í ’ . — SzFC II.—SzTE. Miklős- 
telép. 11. Sóös. ■

Déli csoport: MAFC II.—BMTE II..
Bertalan-u.. fél 10. Skuítéty. — FSC II. 
—BBFC, Budafoki-út, fél 9. Figyelmest.
— LoFC—Goldbérger SB III.. Fehérvári
ért. 32. Andódi. — tó. -Posztó II.—33 FC 
II., Csepel, 11. Fehér B. — BEAC II.— 
Kélénvölgy, BEAC-pályá, 12. Mátrai.

IVt osztály.
Nvogati csoport: URAK IX.—BAC,

URAK-pálya. 9. Mágori. — Főv. TKör
11. —UTE III., Váci-űt, 8. Németh L. 
WoSC II.—Vasas II.. Attila-u., fél 9. 
Paulik. — HÁC I I — Fodrász, Szőnyi-űt.
8. Stifft. — UMTE II.—PSC II., Szent 
Lászlé-tSf, 8. Buzr.a.

Északi csoport: Gázgyár II.—UFC II,, 
Aquincum, fél 9. Duffek. — BTK II.
P. Remény. Pozsonyi-út, 8. Bernáth. — 
Juta II.—VI. kér. SC II.. Szekszárdi-út, 
8. Újlaki. — NSC II.—Vízművek, Tatai- 
út, 8. Pirók.

Keleti fcsopott: Autótaxi II.—WSC III., 
Szőnyi-űt, fél 10. Ráeís A. — KMTE II- 
—SzRTC II., Kispest, üllői-ut, fél 12. 
Szántay. — Főv. Altisztek—SzNSE ír., 
Nagyszombat-u., fél 12. Csányi. D. 
Hargita II.—Szondy, Sashalom, 12. Púu- 
lusz. — Kistex, II.—BRSC II., Kispest, 
Üllői-út, 8. r.iv.'iry A.

Déli csoport: HEAC—ETC II.. Gyáli-ut,
12. Kocsis. — Kalapos II.—S'kotok, Sí- 
mqr-u.. 8. Scharle. — WMTK II.— 
MAVAG III.. Csepel, .8. Gyergyöi. — 
KFC II.—Hungária II., Kelenföld, 9. 
Pálos dr.

V. osztály:
Nvogatl csoport: PTSC II.— NTC II., 

Szentendréi-út, fél 9. Mészáros J. — 
PSC II.—BAC II.. Nagyszombat-u.. 8. 
Szántó, L. — BLÍÍ I I —B. Magyarság II.. 
Szekszárdi-út, 12. Benedek. — TTE II. 
—Fodrász II., Béke-u., 8. Borszéki. — 
MFTB II.—RESC II., Népsziget, 9. Sá-

ÉSzákl csoport: VÁC’ II.—BSzKRT Ili., 
Hajdu-u., fél 9. Péterka. — Főv. Altisz
tek II.— BVSC III., Nágy3zómbat-u., fél 
10. Zsa.fi.ó'ftzay. — RÁC II — Spáftá II. 
Rákospalota, 8. Pongrácz. . .

Keleti csoport: K. Tör. II.—HEAC II, 
Állami telep, 8. F.hrlich, — WMTK III.— 
Ganz III.. Csepel. 8. Teli. — NJTC I I . -  
Szondy II.. Zágrábi-űt, 8. Bömök. — 
Hálókocsi III.—Filtex II., Rendesíy- 
telep, 8. Verebély. — SzFC III.—P. 
Juta II-. MiklósteleP, 9. Szakács L.

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

HÉTKÖZI, ŰRNAP! SZELVÉNY

„ICP“ pá8yázat XIV.
Beérkezési határidő 
Y. £2., déli 12 óra.

Gamma—Újpest (1:1) ..

Taxi—Törekvés (1:2) .* ,.,..5-.í*¥

Kassa—Férencv. (í:8) ............

Élektr.—SzegecL (1:4)

Kispest—Haladás (2:0)..

Hungária—Szolnok (2:1)

SYSE—Egyetértés (0:4)

Pécs—Komárom (w. o.) 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mlrkozéé eünarádása esetén kerti! 
számításba, egyébként csak holt

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

Álba Regia—SFAC (0:11)

firsekujv. —Tatáb. (1 :2).. 
iZárójelben r legutóbbi eredinó* lâ ék)
Név: ..••«»«
Cím:

A beküldő aláveli magát a félté 
teleknél!- Műiden szelvényhez ép 
éj forgalomban lévő használatlan 
19 filléres bélyeget kell mellé 
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld. az tegyen Ide ke 
résziét vagy csillagot:

Előlsészítő osztály:
Déli csoporti Postád III.—VlfSE H.,

Lóversenytér. fél 9- Szabó L öy . — 
OSOS II.—Spártai III., Budaíoki-ut. fél L  
Androvics. — BTC II.—Törekvés IV., Bi- 
hái'i-üt, 9. Szakács J.

BAKÓT SÁL OS MÉUKŐKÉSEK 
WMFC—Zugló. Csepel, régi pálya. M. 

Gélez.
Vasas—KAFC, Békc-u„ fél U. , '

Egy kis vita Economu dr. és 
a román csapat rendszeréről

A román csapatban mind a három 
fedelet vagy támad, vagy védekezik

Szombaton délelőtt érdekes csóporto- 
Fulás támadt az egyik fővárosi szálló 
csarnokában. Jól megtermett, oörotvftlt 
arcú, sasorrú, szemüveges úr két kiterí
tett falitábla előtt magyarázott nagy 
lelkesedéssel a körülötte c3oportosulók- 
nak.

Econotnn dr,, a román szövetségi kapi
tány világította meg rajzók segítségével 
a román csapat különleges taktikai rend
szerét :
’ Ezen a táblán látható a mani/ar csa
pat védelmi helyezkedése, ha a csapat — 
mondotta — támad. A ssélsöjedezetelc 
ottmarádnak az elleniéi szélsői mellett, 
n két hátvéddel együtt tehát négy ember 
marad hátú!, mert csak a küzép/edezet 
vonul üyénkor előre. A mi rendszerünk 
ezen a másik táblán látható!

És a pirosinges magyar játékos-alakok
kal szemben kékre festett román játéko
sok megoszlása világosan elárulja Eco- 
noinu dr. taktikai rendszerét:

— Ha a román csapat támadásban van. 
akkor hátul csak a két hátvéd marad az 
ellenfél előretolt három csatárának őrzé
sére. Mind a három fedezet elöremegy a 
támadás megsegítésére! A szélső fedeze
tek befelé és előrefelé vonulnak.

— És mi történik akkor — vetjük
szem be —L, ha egy hirtelen és hosszan 
élő re vágott labdával a szabadon hagyott 
ellenséges szélső megszokik? ............

.— Ez neín fordulhat elő — állapítja 
meg határozottan Econonm dr.

— Miért nem történhetnék meg?
— Mert a mi fedezeteinlt tudják, hogy 

csak Hadit) ván a Csapat támadásban, 
amíg valóban nála van a labda! Hiába 
állnak tehát csatáraink az ellenfél tizen- 
hatosa elOtti ka már csak fenyeget is az 
a lehetőség, hogy ellenfélhez kerül a 
labda, akkor a szélabfedezetelnk köteles
sége > máris visszafutni az ellenfél szél
sőihez.

— De a jól elrúgott labda gyorsabb, 
mint a legsebesebb játékos 1

— Ez igaz, de, (íz én fedezeteim idejé
ben vissza tudnak c'r«i, Nem is csak a 
szélső fedezetek futnak ilyenkor vissza, 
hanem á középfedezet t.s köteles vissza
rohanni az ellenfél hÖzépcSatárdra.

— és ez a nehéz művelet megy a gya
korlatban is? — hitetlenkedtünk tövább,

Econömu dr. nyomban szállította a bi
zonyítékokat: először Barátka jött és
szólalt fel:

— Kezdetben nékem is ugyanaz az 
aggályom volt, rle Éinnomii dr. meggyő
zött ié ma válóban az a helyset, hagy 
fedéséieinknék már nagyeeertiers megy és 
a játék.

— Hány1 méterre távolodnak el a ra
más (Séls6íAd«0ei«k az ellenfél szélsőitől, 
áiníkof a róniá.n csapat, támadásba megy?

Bátrúiky némi habozás ú ti*  így vála
szolt :

— ItörSlbéKl ö -t-ő mététüyi.ré,
— Hát akkor nem vonulnak annyira 

előre, mint ez a rajzon látható.
— Ea nagyon beéeorítjuk az ellenfelet, 

akkor nagyobbra is megnő eS a távol- 
sdg.

Álóst bekapcsolódik á vitába ifalor és 
Albu. két régi válogatott is. most mind 
á, kéttö névés edző. Mind a kettő bizo- 
hyitgátja. hogy ez a román rendszer 
nagyszerűen bevált a gyakorlatban és 
hogy us egyletek Romáüiábán már ezzel 
A rendszerrel játszanak.

Economu űr. véleményt kér tőlünk. 
Megadjuk neki:

— Rendszef-ébén meglát szik az a (B- 
i-ekvéé, amely a rég Déváit badáhzáti él
vet igyekszik bevinni a játékba. Eszerint 
az győz. aki a számbeli fölényét mindig 
ott tudja felvonultatni, ahol a döntés

megtörténik. Tehát ha támadásban van 
a csapat, ott összpontosítja főerőit, ha, 
pedig védekeznie kell, gyorsan óda cso
portosítja át seregeit. Ha azonban ezt ;u; 
elvet a játékban alkalmazzuk, gondol
nunk kell arra, hogy bizonyos tóm ű. 
védőjátékost akkor is hátul kell készen
létben tartanunk, a-mikor a csapat elő! 
rohamoz. Hiszen ba ezzel nem kellene 
törődnünk, akkor előre lehetne küldeni 
a két hátvédet is az ellenfél Ui-osához a 
akkor még nagyobb létszámmal támad
hatnánk. Meg kell tehát találni a mérté
ket. amelyen túl hátsó csapatrészünket 
már nem gyengíthetjük meg túlságbu, 
vitt elörevezenylésekkel. Ennek a. helyes 
mértékét óz dngöí rendszer, találta meg 
és a gyakorlatban ez a rendszer való
sítja meg a legjobban — két támadó 
tólsŐfedezétével — a gyors átcsoporto
sítás lehetőségét.

De Bdénomu kapitányt nem abból a fái
ból faragták, amely könnyen hajlik. 
Szent rajongással tart ki meggyőződése 
mellett: az ö rendszere a legjobb a vilá
gén.

Még egy megjegyzést teszünk:
— Ez a román rendszer célravezető le

het Olyan cáüpaltal szemben, amelyben 
pepecselő, a labdával körülményesen 
bánó, rövid pauszokkal gurigázó, lassú 
csatárok vaunak. De ha korszerű futballt, 
játszó csapattal kerül szembe egy ilyen 
román csapat, könnyen ráfizethet erre a 
rendszerre. . Nem is kell angol rendszer 
ehhez. Hiszen ha Sárost III. megereszt, 
néhány hosszú. Kincses vagy Gyetvai elé 
kitett jó labdát és ez a két szélső csak 
félig-meddig formában van. szitává lehet 
lőni az ilyen rendszer alapjau védett rta- 
mán kaput..

Evonomu dr. csak mosolyog és be ii 
zárja a vitát:.

— Majd holnap meglátjuk!
Valóban! Ezúttal nem kell sokáig várni

•a vita eldöntésére. Reméljük, hogy a 
magyar csapat mellettünk fog bizonyít,> 
kot szolgáltatni!

JÁVOR NEM A K A R  JÁTSZANI 
TOVÁBB

Jávor, a Kassai AO jeles kapu védő jé 
bejelentette a KA 3 Vcz,ctőségéne.k, hogy 
abbahagyja a f át b fel kukást.

— 1924 óta já(fizom már, öreg vagyok, 
elég volt, — irta levelében.

A KAO vére,leüt, váiítloiml értó Jlvóf 
bejclentéso, cté biítl'áls ahbaiu. hogy a já
tékost sikerül még jobb belátásra bir» 
uioii. Jávort aligha nevű <us kcóWKWté ék 
hegy kimaradt ág utánpótlás ó&öpatáltől, 
pífüg rtir hété feliét flólétt h$?jióM|sá 
közölték véle, h%v 6 b  utazűk Bukarestbe.

t i  KöZáFFEDKZÍEÍE VAN At  
ALBA REGIÁNAK

A fehérvári zöld-sárgák hosszú idő ott 
kutatlak megfelelő küáépfcdezot utált. 
Jovin Mihály síMhélyében végre mosi 
megtalálták.

— Huszonnégy éves -agyők, — Tie.szrl 
martiról a Hörnáinából EöHörvfirra kerüli 
jeles játék ne. Az aradi Glóriában fírr.d- 
fem futballozni;, 1935-ban a bukaresti Ku
pi,] hoz kerültem. A következő hét évbeli 
négyszer voltam román válogatott. Már 
ffibh. niitit c f y  éve iicjii júlszbttaíii, d* 
ólluncióao edzésben vagyok s így a i 
Alftii líegía irgkljzclbbbi nrérkőzééóö tjrfi- 
godton vállalom a srereplést.

Jovin bemutatkozását na:gy érdoklődéw 
sel várják Fekérvárott. ,

l
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( ( D e t e l d Í M e t y h u j . )

1. fejezet,
amelyben a főhősnek egy ötlete 

támad
Félfülü Bili, a gengszter, nagyot 

‘köpött a kocsma padlójára és így 
szólt:

— Mert annak a Pozzonak az volt 
a, legnagyobb erénye, hogy titokba,n 
tudta tartani a csapatát. Ezért volt 
jó kapitány!

Nyomatékül kettőt lőtt Golt-piss- 
iolyával.

Meghallotta ezt a mondatot Misz- 
terk Iksz Diny és szorosabbra húzta 
gyeplőjét. Elgondolkozva mondta:

•— No lám! Lehet még belőlem jó 
kapitány, akárki meglássa!

2. fejezet,
amelyben a titok nem derül ki

Magas Sajtó, a fürge riporter oda
lépett Misster Ikszhez:

— Kapitány úr! Megkaphatom a 
csapatot f

Az egész város visszhangzott a 
kapitány ezüstös kacajától.

— Ez jellemző a Magas Sajtóra! 
Még hogy csapat! Hát elmondta va
laha Pozzo a, csapatát i Hát elárulta 
valaha Napóleon a csapatát t !  Hát 
elárulja egy kiváló kapitány a csa
patát"! Soha!

Magas Sajtó könyörögni kezdett:
— De, kapitány úr, kedves Poszo- 

Napoleon, legalább sejttesse!
— Azt lehet.

3. fejezet,
amelyben fölhull az álarc

Miszter Iksz föltette az álarcot és 
plváltoztatott hangon kezdte:

— Lehet, hogy beállítok egy ka

pust. Hogy kit, azt nem árulom, el. 
Megígértem Csikósnak, hogy titok
ban tartom. Jobbhátvéd...

Sherlock Potya köselhajolt Misz
ter Ikszhez és súgott valamit.

— Jobbhátvéd tehát — folytatta 
a kapitány — vagy Polbiró lesz, 
vagy Pákozdár. esetleg Birkozdi. 
Birgár játékára nem kerül sor. Ezek 
közül kerül ki a. balhátvéd személye 
is, de ezt csak közvetlenül a mérkő
zés után árulom el.

— Érdekli persze a fedezetsor is 
a Magas Sajtót. Nos hát lesz jobb- 
fedezetannyit mondhatok. S ha már 
jobbfedeset, legyen kövér! A közép
fedezet személye még egyáltalán 
nem biztos. A két testvér közül a 
kisebbik, azaz a nagyobbik lesz. Bal- 
fedezetnek egy összekötőt próbálok 
ki, aki eredetileg balfedezet, de én 
mint balösszekötőt válogattam be 
balfedezetnek. Balszélsönek mégsem 
Szendrödit, jobbssélsönek mégsem 
Darázst állítottam, be.

—- Ami pedig a belsőhármast il
leti, az csupa rejtély. Itt minden le
hetséges. Semmi sem lehetetlen! Le
het, hogy Izé játszik középcsatárt, 
de lehet, hogy hogyishívják. Bal
összekötő lehet Kiacsuda éppen úgy, 
•mint Mianeve. Szeretné tudni, mi?!! 
Hahaha!

Magas Sajtó föltette a kérdést:
— Egyszóval kapitány úr tudja, 

csak nem mondja meg ?
Utolsó fejezet,

amelyben csak a kapitány nyelve 
oldódik meg, a titok nem

— Ilát... — vakarta a fejét a ka
pitány — őszintén szólva ez olyan 
nagy titok, hogy edrg még saját ma
gamnak sem árultam el!

Jelmezes főpróba
áz i f j ú s á g i  b e m u t a t ó  m ű s o r á b ó l

A magyar—román mérkőzés előtt ifjú- 
ági bemutató lesz az üllői-űton. Ennek 
i, bemutatónak tartották meg a nagy 
élmézes főpróbáját szombaton délután.
Mialatt a csapatok öltöznek (egyesek 

I,, jélátó. .előtt . felöl tözye fejélge|nek és
(aggsolgatnak). addig Molnár Ignác 
íapusbemutatót tart Csintalannal y  
Seblosszerral. A pálya talajára kiváncsi 
omán válogatottak éppen most érkeznek is megértő szívvel figyelik a kapusok 
mfeláldozó vetődéseit. . '

Közben gyűlnek a résztvevők és ot 
,ra tájban már megkezdődik a fol- 
T.nulás, Fiuhár István Imngosanbeszélon 
rányltoa a csapatmozdulatokat. Egv- 
násután futnak ki á csapatok, párosával, 
epést tartva. Maga a miniszteri biztos, 
s vezényel az egyik csapatnak: egy.
:ettő. három; négy, egy, kettő, három, 
tégy.

Á pályán már zászlók jelzik az egyes 
■répátok helyét. A zászlók mögött 
letyczkednek el a csapatok két sorban. 
i pálya közepe a főpróbán üres, itt

S T E S T O R
K A P H A T Ó  M IN D .E N  

PÁTI KÁDAN,DROG£ Rl ABAN 
ÉS ILLATSZERTARBAN.

ipfcnck majd az FTC-isták. akik most kISÜK-mérkőzésen vesznek részt. Az 
TC-zászló mellett csak Király Tibor*
7. edző áll. „Mir.degyik csoportot az ■_ edzője vezeti, 
rjuk ide a résztvevő edzők nevét: 
WMTK — Hadrévi, BVSC — Kauser, 

’ostás -  Italas. FTC — Király, UTE *— 
[risobhoffer, ZSE — Proccnkó. MPSE — Sauchmaul, DSE — Rubró, FSC Sáros, 
IPSC — Török. Törekvés — Szeder, 
rámám — Gyulai.Kifutás után először hangosan a 
üszekegyet mondják cl a fiúk, azután 

bemelegítésre kerül a sor.
A válogatott mérkőzés kösöaséco ne 
várjon tornabemutatószcrti egyöntetű 

gyakorlatokat.
tindcT.' csapat másféle bemelegítő 
yakorlatokat végez, ezeket a gyakor
itokat a. csapatokon belül sem végzik 
gyüttesen a játékosok. Ez hozzátarto-
• ik a bemelegítő gyakorlatok egyéni tor-
lététéhez.
(A végén a bemelegítés a gyerek- 

átszótereken is népszerű lesz.)
A labdagyakorlatok első száma 

a labdavezetés.
íinclen játékos egyszer megkerüli tár
áit. Jó angol kiegészítő játék ez. 
mellyel Kávénak is sikere volt nálunk 
. r.yáron.

Fasezolán következik, 
t szembelevő párok passzolnak egymásai Jól fest a pályán a rengeteg pat- 
agő labda. A gyerekek nagy buzgalomnál passzolgatnak. Fluhár füttyszóval 
ielzi a gyakorlat végét, sor kerül a 
iövetkezö rnüsorszámra.

a toppolásra.
Ogymátmak dobálják a gyerekek a láb- 
lát és különböző toppolási módokat 
Hutainak be. Majd

páros fejelés
eienti a következő bemutatót, firdekca 
öts szórakoztató szóm a hátrafelé fejelő 
áltó. Bizonyos, hogy ez & száni nagyon og tetszeni a közönségnek. Érdekes a 
következő szám is,

a körbefejelés.
V gyerekek kört alkotnak és a középen 
ill az elosztó”. tf hoz té. fejelnek 
ninden labdát, ő fejel mindenkinek 

— Bátrabban gyerekek, hom lokkal.- harsog bele Pluhár a hangosanbeszélobe.
Most, egymással szemben a két part- 

fronalow állnak fel a csapatok, hat

csapat az egyik, hat a másik oldalra. 
A pályán keresztbe

együttes labdavezetés 
következik, minden játékos oda és vissza 
vezeti a labdát a pálya széliében.

Ez a műsor utolsó száma, ezután 
következik

a látványos búcsú.
A z edzők már a labdavezetés közben 
felállnak a középkörön. A labdavezetés 
befejezése után a csapatok edzőik mögé 
sorakoznak, elmondják a Hiszekegyet, 
majd feldobják a levegőbe a labdákat és 
így kiáltják .egyszerre:

— Szebb jövőt adjon Isten.
A Gsiuorn Palkót énekelvo vonulnak el 

a csapatok.
Hogy még jobban menjenek a gyakor

latok. röviden megismétlik áz egész 
főpróbát.

Annyi bizonyos, hogy az ifjúságiak 
munkáját

érdemes megnézni,
érdemes lesz korán kimenni az üllől- 
útra. Az ifjúságiak munkáját gyönyör
ködve fogja nézni minden olyan futball
rajongó, akinek jelent valamit a magyar 
labdarúgás.

AZ NBB ÁLLASA
Dunántúli csoport

1. Tokod 20 15 4 1 44:18 34
2. SFAC 20 12 2 6 64:34 26
3. Lampart 20 10 5 5 49:24 25
4. Egyetértés 20 11 2 7 47:34 24
5. Sopr. VSE 20 7 9 4 29:31 23
6. Pénzügy 20 8 6 6 35:28 22
7. Zugló 20 7 8 5 41:39 22
8. MTK 20 8 2 10 35:52 18
S). Dorog 20 6 5 9 37:45 17

10. Tatabánya 20 5 7 8 26:37 17
11. Komárom 20 4 6 10 23:3 5 14
12. Álba R. 20 4 5 11 40:55 13
13. Érsekújvár 20 5 3 12 21:38 13
14. Pécsi VSK 20 4 4 12 31:53 12

V id ék i bajnokságok  
á llása

KOZÉPMAGYAR AI,SZÖVETSÉG 
I. osztály

I. X). Magyarság IS .16 1 175:14 33
S. 5z. MÁV II. 17,13 3 2 35:10 28
3. V. Reménység IS 13 1 4 53:30 27
4. VSE 18 11. 3 4 42:13 25
5. VSC 19 10 2 7 49:38 22
6. GIK 19 10 2 7 31:45 22
7. C. MOVE 17 7 2 8 40:30 Ifi
S, RTK IS G 4 8 22:31 1G
9. TÜSC II. 17 7 — 10 21:46 14

10. MSE 19 3 3 13 12:63 9
II. DSC v i s s z a l é p e t t
12. BKSC v i s s z a l é p e t t
A Magyarság hátralevő ellenfelei: Sz,

MÁV II. (Dunakeszenl), RTK (Rákos
csabán). GIK (Duna készem és VSC 
(Vecséscnt. A Magyarság;—MÁV II. sors
döntő találkozó május 23-án zajlik le.

URNAPI VIDÉKI MŰSOR 
Nyugati alszövetség 

T. osztály. Győr: ETO II.—DAC (v. Lo 
vász). — Magyaróvár: Hubertus—Ki
nizsi (Gránási). — Szombathely: Hala
dás II.—SzFC (Vécééi).

II. osztály. Győr: MTSE--KÜSE (Sza 
bő) — Sopron: SVSE II.—SzFC II
(Gábriel) — Szombathely: Haladás III 
—MOVE ZSE (Csertőn). — Veszprém; 
MOVE VSE—FÁK II. (Horváth). — 

Siófok :: SSE II.—Unió II. (Takács),

M a g a  € s a k  m o n d t a  s o k s z o r  

„ e n y i e  G y u r k a ,  e n y i e  

G y u r k a " . . .
Szombat délutáni körséta a román
válogatottal

A román válogatottak pénteken 
este fél 11-koi- érkeztek Budapestre.
A két csapat (nagyok és ifik) rög
tön a körúti szállóba siettek, ahol 
szombaton elég késön keltek fel. 
Már csak egy kis sétára futotta s 
nem sokkal később ebédhez ültek. 
Ebéd után meg rögtön előállt az 
egyik nagy társas gépkocsi.

B e s s é l  L e ^ g s í ie r ly ,  
a  c s a t á r b ó l  l e t t  h á t v é d
A románok éppen befejezték az 

ebédjüket, amikor felkerestük őket. 
Sfcra, a jobbhátvéd meglát bennün
ket és messziről nevetve üdvözöl. 
Még a Vénus KK-mérköZéseiröl is
merjük öt. Mikor hogyléte felöl ér
deklődünk, Sfera egy kicsit gondol
kozik, majd tört magyarsággal ezt 
mondja:

■ Tudja úgy, mint amikor az 
ember kezdi érezni, hogy sok van a 
háta mögött.

— Szóval öregszünk?
— Az, az... De olyan öreg még 

nem vagyok, hogy a magyar csa
társort fel ne tudjam tartani.

Itt van a másik hátvéd: Lenghe-
in. Szélesvállú fiatalember. Tavaly 

Budapesten lábtörésen esett keresz
tül.

— Ugy-e, valamikor csatárt ját
szott? — kérdjük tőle.

- Igen, Gyulafehérvárott kezd
tem játszani, akkoriban középfede
zet voltam. Azután Nagyváradra a 
Crisanahos kerültem, ott középcsa
tár lettem. Bukarestben, a Rapid 
csapatában középcsatárt játszottam. 
Azután jött a sérülésem és amikor 
meggyógyultam, hátvéd lett belő
lem.

— Nehéz volt csatárból hátvéddé 
vedleni ?

— Nem. Már a negyedik mérkö- 
ésem után válogatott hátvéd let

tem,
- Mit könnyebb játszani, hátvé

det, vagy csatárt?
- Hátvédet. Noha hátul nagyobb 

a felelősség! Elöl a. csatár, ha lema
ad a labdáról, azt mondja, hogy 

nem jött ki a lépése. Ha. viszont a 
hátvéd marad■ le, akkor valöazinüleg 
gólt is kap a csapata.

Kicsit elgondolkozik, aztán hozzá
teszi:

— De azért mégis jobb hátvédet 
játszani, mert a hátvéd mindig 
szemben van a labdával, nem úgy, 
mint a csatár, aki sokszor háttal 
állva várja,

- Legutóbb a Rapid kikapott 
Aradon — mondjuk. — Ml lesz a 
bajnoksággal ?

- Jövő vasárnap less a. Rapid— 
Vcnus mérkőzés. Azt megnyerjük és 
mi leszünk a bajnokok,

— ön játszott a múlt hónapban 
az olasz válogatott ellen Rómában. 
Igaz az, hogy az olaszok most gyen
gék ?

— Dehogy gyengék. Háromszor 
olyan jók, mint voltak tavaly ta
vasszal, amikor Budapestről jöttek 
Bukarestbe.

— Ml a tippje a holnapi mérkő
zésre ?

— Vagy győzünk, vagy egy góllal 
kikapunk. Más nem lesz. Ez biztos!

M e g j ö t t  a z  e l n ö k ü k
Gábriel Marinescu tábornok, a 

román szövetség elnöke autón tette 
meg a Bukarest—Budapest utat. 
Szombaton délben érkezett meg fe
lesége társaságában.

E c o n o m u  v á l t o z t a t
A körsétára gyülekezik a társa

ság, amikor megkérdjük Economu- 
tól. hogy miként áll fel a román 
válogatott. Helyesebben mi mondjuk 
el a valószínűnek tartott csapat
összeállítást s helyeslést várunk. 
Economu azonban nem helyesel. Ezt 
mondja:

— A két összekötőt tessék felcse
rélni, Spielmann less a jobb- és 
Reuter a balöszekötö.

A kapitány nem ad magyarázatot 
s erre Sferától kérdjük meg:

— Mit jelent ez?
—  Semmit. Mindkettő balösszc 

kötő. Mindegy, hogy melyikük ját
szik jobboldalon.

I n d u l á s
Negyed 4 tájban elindul a nagy 

gépkocsi. Esni kezd. Lengheriu szó 
morkás hangon megjegyzi:

— Itt is úgy esik folyton, mint 
nálunk, Bukarestben.

Megyünk végig az Andrássy-úton, 
áthajtunk a Hösök-terén, kime

gyünk a mutatványosok utcájába, 
onnan vissza végig az Andrássy- 
úton a Bazilikához. Onnan a Lánc
hídon át fel a várba, majd a Ha
lászbástyához.

Vadnai) a Hungária egyik szur
kolója ül elöl a gépkocsiban, ö  ma- 
gyarázgat arról, hogy merre járunk. 
Románul. Az egyik román játékos 
megjegyzi:

—  Nem is tudtam, hogy ilyen 
furcsa a román nyelv.

Juhász nem kullancs
Juhász ül a hátunk mögött. Be

szélgetünk vele. Ezt mondja:
— Nagyváradról kerültem a Ra

pidhoz.
— Játszott már kullancsot ?
— Nem, nem is akarok. Nálunk 

csak az FC Carpati játszik angol 
rendszerben és folyton kapja a „sza
lá m i t K é r e m , az angol rendszer
hez két gyors hátvéd kell, de a Car- 
patinak nincs. És én nem akarok 
gyors hátvédek nélkül kullancsot 
játszani.

Sfera megjegyzi:
•— Ahhoz gyors közép fedezet is 

kellene.
Közben a románok mesélik, hogy 

a jugoszláv szövetség elnöke délben 
azt mondta, hogy Popovics nemcsak, 
a magyar-román mérkőzést vezeti, 
hanem őt küldik majd az Újpest— 
Hungária mérkőzésre is.

Későn kezd enek
A Halászbástyáról a Margitszi

getre visz nz utunk s- onnan meg az 
üllöi-útra. Esik még, borult az idő, 
négy az óra. A  játékosok megkér
dik:

— Tényleg negyed hatkor kezdő
dik a mérkőzés ? Ilyen borult idő
ben majd nem lehet befejezni! Miér: 
nem kezdenek korábban?

Nem tetszik a pálya
Az Üllői-útón rögtön a játéktérre 

vonulunk. Economu nézi, nézi, majd 
magyarul mondja:

— Nem jő.
Mérges, szinte háborog. Nagyon

keskenynek találja. Leméri. 62 mé
tert hoz 1U. Neki hiába mondják, 
hogy 66 méter.

—- Ilyen keskeny pályát! Rémes!
Juhász meg ezt mondja:
— De viszont nagyon hosszú.
A pálya talajának sincs sikere. 

Csak Juhásznak tetszik, mert nem 
puha, Sfera és a többiek azonban 
nagyon egyenetlennek találják.

Most Pluhár István jön velünk 
szembe. Economu háromszoros él 
jent vezényel az ö tiszteletére. Plu
hár meg van hatva s ezt mondja a 
játékosoknak:

— Tessék majd szépen játszani.
A játékosok azonban nincsenek

meghatva s Reuter ezt mondja:

— Mi szépen fogunk játszani, 
maga meg csak mondja sokszor, 
hogy „enyje Gyurkal enyje Gyurka“ .

Dávidnak nagyon tetszik Molnár 
Ignác kapus-iskolája. A kapus ezt 
mondja:

— így azután lehet jó kapnsok-> 
hoz jutni.

Dávid különben nem hajlandó tip
pelni. Azt mondja, hogy nem ismeri 
a magyar csatárokat, amikor azon
ban meghallja, hogy Harangozó 
jobb, mint Déri, akkor csak ennyit 
mond:

— Hü!

Az lükrő l
A román ifik közül csak néhány 

kapott engedélyt a körsétára, öle 
legalább élénken érdeklődtek min
den iránt.

Az Ullöi-útról a Hungária-útra 
megyünk, ahol éppen a Hungária— 
Elektromos mérkőzés folyik. Közben 
beszélgetünk Nicolae Popa dr-ral, 
az ifjúsági alosztály elnökével.

— Az ifiket mi csak most. kezdjük 
toborozni. Ezek nem is igazi ifik, 
mert legtöbbjük első csapatokban 
játszik. Győzelmet nem várok tőlük, 
de a jó játék meglesz.

— Az összeállítás?
— Azt csak holnap árulom el.
Azután meggondolja magát s a

részletes műsorunk számára mégis 
leírja a tervbe vett összeállítást. De 
előbb körülnéz, hogy a fiai közül 
nem les-e oda valaki.

A játékosok nézik, nézik a mér
kőzést, majd hirtelen megjegyzi va
laki:

— Menjünk már. Hétig még lehet 
valamit vásárolni.

Az egyik szurkoló meghallja ezt a 
lelátón s megjegyzi:

— Majd holnap „bevásároltok".
Bókái Mattanovieh Béla.

Űrnapján homo- 
Híják le a Szent
lészEó-mérkőzé- 

. sekef
A középiskolások országos vándor- 

dUáórt, a Szent László-vándordijért 
folyó küzdelemben már csak nyolc csapat 
„é l". Ez a nyolc csapat Űrnapján vívja 
meg a vándordíjküzdelem VI. fordulóját. 
A hatodik fordulóban a következő mér
kőzések lesznek:

Budapest: Szent István fk.—Érsek
újvár! g. Népligeti Diákstadion, fél 5. 
Vezeti: Újvári F.

Szeged: Szegedi Felsőipar—Békés
csabai fk. SzTK-pálya, fél 5. Vezeti: 
Vidra J.

Losonc: Losonci g.—Munkácsi fk.
LAFC-pálya, 3. Vezeti: Lakatos L.
(Fülek).

Kaposvár; Kaposvári g.—Magyar óvári
kegyesrendi g. Turul-pálya. 5.

ÉTI* S P O R T T E L E P E ,
Ü 1  4  IX.. ÜLLŐI.ÚT 129.

DUNA—KUPA MÉRKŐZÉSEK
•S94® m ájus IS .é n , va sá rn a p  d. u. n e g y e d  6 éra ! foosdoU ef

MMORSzáe-isoMáia
válogatott labdarugó csapatai 
d . u. n e g y e d  3  ó ra k or

m ag yar o r szAg- romAnia
ifjúsági válogatott csapatai mérkőznek 

A két mérkőzés közötti szünetben 10 ifjúsági csapat látványos, népszerű 
bemutatót tart a modem edzésről.

J e g y e k  e l ő v é t e l i j é n  v á l t  k á t é k :
IV., kér. Emericana jegyiroda Egyetem tér 5. V., kér. Festi Hírlap jegyirodá.a Vilmos 
cs. -út 78. Okolicsányi Kudolfné dohányé. Deák Fcrene-u. 14. Kraft Jánoené dohányé. 
Zápolya-u. 38. VI,, kér. Mojzes Mária dohányé. Andrássy-ót 2.. v.téz Szittya Ernöné 
dohányé. Aréna-u. 44., izv. Prlbill Károlyné dohányé. TerÉz-körút 6. VII.. kér. KMKE 
dohányé. Erzsébet-körút 2., „Pest“ jegyirodája Erzsébet-körút 18— £0., özv. Madarassy Gá- 
borná dohányé. Erzsébet-körút 23 . özv. Tlcsénszky Dezsöné dohányé. Erzsébet-körút 42., 
vitéz Sebök János dohányé. Doliány-u. 83,, Br. Bálintitt Károlyné dohányi. Uákéezl-Út 29., 
Pintér Ferenc dohányé. Rákóczi-út 88., Rausch Vilma dohányé. István-út 10 . özv. Dongán 
Károlyné dohányé. Hernád-n. 31. Vili., kér. „FllggeUenség“  „kJ Magyarság** 
„Esti ÜJság“  jegyiroda József-kűrút 5., Beringer István sportáru-ilzlet József-körút 44 , 
Okoltok? Eászlóné dohányé. Sándor-tér 2., Mesterházy Nagy Imréné papirüzlet Kun u. 12 ,
1 özsér Károlyné dohányé. Örömvölgv-u. t , özv. Kankovszky Edéné dohányé. Baroes-u. 1, 
Hónig Károly dohányé. ,Baross-u. 70., Mlsléth Zodánné dohányé. Baross-u. 120., Kössél 
Ödönné dohányé. Elaross-u. 134. IX., kér. özrv Roth Mihálvné dohányé. Ráday-u. 2., 
Czlrtnsz Károly dohányé. U116í-út 46., Görlicb Alajosné dohányá. Üllöl-út 53., Kassay- 
Farkaa Dezső dohányá. Üllöi-út 103., Weckjnger József dohányá. üllői-ót 113., FTC pálya 
ÜilöMU 129., Pravotinszky Vilmosáé dohányá. Üllől-ót és Orczy-út sarok., Varga Páiná 
dohányá. Üllői-út. Valéria újtelep. X., kér. MTK pálya Hongária-körüt XI., kér. 
vitéz Calhás Endre dohányá. Horthy Miklós-út 9., Zsemlye Ferenc dohányá Buda'okt- üt 10. 

Újpest: Újpesti TE pálya Megyeri-út Kispest: Kedvezményes jegyiroda.
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Hogyan vezeti le Tóth-Pofya válogatottjaink mérkőzés-
előtti idegességét

Közeledik a nagy mérkőzés a -.Sárosi dr?

tssa
jó másfélórds beszélgetési folytat- 
tarn, a játékosokkal. Géza ezt mondta 
nekem : jjPista bácsi jól ismer en
gem:, milyen vagyok} ha ott van mel
lettem. N em  less szükség, ‘hagy 
ráma Háljon a, meccs alatt/’

— Harangozó?
—  Péntekén este diskuráltam 

vele. Kellemesen lepett meg. Van 
benne egy kis elfogódottság, de 
emellett annyi önbizalom is, hogy 
azt hiszem : nem less baj vele.

— Gyetvai?

B u k a r e s t  j e l e n t i :

Pósa lázas, Sződi 
játszik helyette
Nem lehetett a magyar csapatra 
ráismerni, de a románra sem

nemzeti színek dicsőségéért. A  válo
gatottak egyre feszültebben gondol
nak rája. Már csak két nap... már 
oSak egy na.p.... már itt vagyunk az 
öltözőben.:; Mindenki öltözködik... 
Már csak tizenöt perc és a gárda 
indül kifelé a pályára... Fojtó nehéz 
levegő üli meg a szobát... Az edző 
járkál a játékosok között. Mind
egyikhez odamegy, mindegyikhez 
van szava...

36 ■ voina tudni: vájjon miről fo
lyik ilyenkor a szó. Talán kérdezzük 
meg Tóth-Potya Istvánt, válogatot
tunk edzőjét. *

— Esek az úgynevezett utolsó si
mítások — kezdi mondókáját Potya 
mester. — Azt hi-szem, nem csoda, 
t ó  válogatott mérkőzés előtt, idege
sek egy kicsi', a fiúk, Feszült, ideg
állapotban várják, a. mérkőzés kez
detét jelző sípszót. Látom, hogy az 
egyik ásít s mindjárt tudom., hogy 
ez . a fiú. nagyon ideges. A másik 
kényszeredetten nevet, a harmadik 
ok nélkül hangoskodik, a- negyedik 
átá-fel sétál, az ötödik kezébe, te
meti fejét,, a, hatodik mereven néz a 
levegőbe, mintha■ szellemet látna. 
Mindez az idegesség jele. Meg kell 
próbálnom levezetni.

— Hogyan ?
— Embere válogatja...
—- Vegyük talán sorba mostani 

válogatofj.jamkat. Csikós ?
- -  Csikós kivétel, ö  egész nyu

godtan szokott, viselkedni. Tudom 
róla, hogy az a kis feszültség, 
amelynek Tulajdonképpen minden 
igazi versenyzőben benne kell lennie 
verseny előtt, az első labdafogás 
után elszáll belőle. Csikóst nem kell 
csillapítani: Legföllebb egy-két jó
szót szólok hozzá: .Nyugodt légy,
hiszen ismered saját magadat, is
mered az ellenfelet. Menni fog a já
ték. <

— Pákozdi ?
— Pákozdi fiatal csikó, akire in

kább egy kis féket kell rakni mér
kőzés előtt. Világért sem szabad 
tüzelni, ösztökélni, inkább le kell öt, 
higgasztani. Azt szoktam . mondani, 
neki: ,/Fia.nx, küzdj, de ne, akarj t.úl 
sokat, nyújtani." Pákozdi nem ide
ges játékos, inkább túlságosan bele
éli magát a, szerepébe.

— Polgár?
-— Polgáron nem szokott, látszani 

az idegességünk, az igalomnak a 
legkisebb jele sem. Úgy öltözködik, 
mintha bálba készülne. Igaz: nem 
■mindig volt így. Emlékszem, amikor 
eleinte Sindeídr ellen kellett játsza
nia, a,likőr bizony remegett egy ki
csit a, keze és idegesen sétálgatott 
az öltözőben. Túlságosan tisztelte a. 
fiú a. nagynevű Simáit. Mondtam .is 
neki: .Nézd, Dru.mil Hiszel te ne
kem, I Akkor hidd. el, hogy vagy te 
olyan, nagy legény, mint Síndelár. 
Te is meg tudod csinálni a. labdánál

>—  G yu ri. annyi nehéz csatát har
colt már végig, hogy fölösleges neki 
mérkőzés előtt bármit is mondani. 
Legföllebb szünetben hívom fel a fi
gyelm ét erre-arra,. ha valami, hibáz
tathat őt láttam a játékában, Érde
kes, hogy Gyuri m eg szokott kérni: 
meccs közben mondjam be, hány 
perc van még hátra.

Toldj?
—  Gésa a legidegesebb játékos 

hírében áll a futballvilágban. Én 
azonban minden elbizakodottság nél
kül állíthatom, hogy ha, én vagyok  
mellette, akkor nem ideges. Mond
hatnám: Gézát, én nagyon tudom
fogni. M ég akkor is, amikor nem  
voltam, a. Fradi edzője, ha valame
lyik Fradi-meccsen ott. voltam, ak
kor Toldi nem volt ideges. Pénteken

Már-már. teljes letargia, vett erőt a 
kassai NiB-csa.pat.on, amikor a vezetőség 
az asztalra ütött: ’ ,

— Most már elég volt, Fádig vem 
ment a játék: a. régi nagyágyúknak, jöj
jenek a fiatalok. ;

A következő héten már lehetett látni, 
hogy valami forr a kassaiaknál. Nem 
lehetett lelépni őket 5—6 góllal, sőt. a 
Taxisok elleni győzelmük után szárnya
kat kapott a. csapat. A. vérmes szurkolók 
azzal vigasztalták magukat, hogy még 
csoda is történhet, de a. tárgyilagos ve
zetők tudták, hogy m ár nem segít 
semmi; menthetetlenül kiesnek az NB- böl.

A csapat felfrissítését ' azonban nem
csak a szép halát miatt tették.. A Kassa 
csak átmenetnek akarja tekinteni a jövő- 
évi NBB-beli szereplését és minél hama
rabb. lehetőleg egy év múlva, már vissza 
is akar kerülni az NB-be.

A Kassa legnehezebb problémája az 
anyagiak előteremtése. Kevés egyesülef 
küzd. olyan súlyos anyagi gondokkal, 
mint a. kassai csapat, Ez természetesen a 
sportbeli teljesítményen is meglátszik. 
A Kassa társadalmi egyesület, nem áll 
mögötte iparvállalat, a tagok önkéntes 
adományából biztosítják a. sportolási le
hetőséget. Nemrégen a Kassa vezetősége 
mecénásokat keresett.. A  tiszteletbeli 
tisztségek légióit teremtette meg. de 
ennek az akciónak nem lett semmi sike
re, legfeljebb annyi, hogy sokan bele- 
beszéltek a hozzáértő vezetők dolgába. A 
megszámlálhatatlan tisztségek nagy 
csökkentése várható a közeljövőben.

Marad tehát« közönség támogatása. Ezzel 
nincs hiba! Nagy szeretettel figyelik a 
kassai szurkolók a fiatalok szárnybontoga
tásait. a hibákon nem rágódnak, hanem 
csak azt. nézik, hogy lesz-o a fiatalokból 
•jó futballista. Kasán már nem a. jelen
ünk cinek a szurkolók, hanem a jövőnek.

A szurkolóknak megvan minden Okuk 
a bizakodásra. A í»a,patnak van jövője. 
A védelme az NB-ben is megállta a biö-

—  Mondok neki egy jó tréfát, 
vagy elmesélek, neki valami régi hu
moros esetet s akkor kitűnő kedély- 
állapotban m egy ki a. pályára, Leve
zetődön az izgalma...

—  8  ha mindez nem használ —  
mondja tovább Tóth.-Potya —  ak
kor jönnék a „csodaszerek” :  a cuk
ros „csodapor", és a „ csodalimoná- 
dé“ , mint idegcsillapítók. S ha még  
ekkor is ideges lenne valamelyik, 
akkor rászólok: „öltözz gyorsan és 
melegíts be erősen!”  A  testmozgás 
ugyanis a., legbiztosabban levezeti, az 
idegességet.,

*
Hölgyeim és Uraim! Potya mester 

már kész. Nyílik az ajtó. A játéko
sok megindulnak a pályára. Kezdőd
hetik a nagy mérkőzés...

•v
lyét. A nehéz NB-mérközések alatt sok
szor erején felül is igénybe volt véve a. 
Kassa védelme. Ennek meglesz az az 
előnye, hogy a.z NBB-métközéseken a 
védelem már felvértezve várja-az ellen
fél .támadásait. A-fedezetsor nem tündö
költ, de csalódást, sem keltett soha. A 
Kassa Achilles-saria mindig a. támadó
sora volt. Adám az egyik- legtehetsége
sebb fiatal magyar középosatár, de a leg
több . mérkőzésen túlságosan magára, 
maradt s ezért kedvetlenül játszott. A 
felfrissítés visszaadta a Kassa támadó- 
sorának lendületét és ezzel Adám játék- 
kedvét is. Ha ez a sor jól összekoyá- 
esolódik, akkor az NBB-ben igen komoly 
szerepet „játszhat, a Kassa, sőt nem. utópia 
az NBB-bajnokság megnyerése sem. A 
tehetség melleit rutint, is szereztek a 
kassai játékosok az NB-ben, ez pedig 
aranyat ér az NBB-ben.

Ka.ssan most a Ferencvárost várják. 
Űrnapján utazik a Fradi Kassára, s a 
kék-sárgák szeretnének visszavágni az 
őszi 1:8 arányú vereségükért. Most alig
ha fog ilyen arányban győzni a Ferenc
város, sőt vannak. Kassám olyanok is, 
akik azt állítják, hogy a Kassa pontot 
szerez a Ferencvárostól! A Fradival 
szemben akarja megmutatni a Kassa, 
hogy az NB-ben a helyé.

Van ugyanis egy tervezet, amit a. kas
saiak szerelnének megvalósítani. A  hát
ralevő mérkőzéseken szeretnék megelőzni 
a Taxit és illetékes helyen kérni akarják, 
hogy a Kassa a lövő évben la t.i NB-ben 
kapjon helyet. Annyi bizonyos, hogy a 
Kassa, nagy hátránnyal indult aiz *NB 
küzdelmei ben és ezért, bíznak abban, hogy 
— ha. szépen végeznek — az illetékesek 
ezt a körülményt méltányolni fogják. 
Ha nem, akkor meg akarják nyerni az 
NBB-bajnofcágot.' ■ ■'

Ez azonban még a jövő zenéje. Egye
lőre pontot akarnak szorozni a Ferenc
várostól és meg akarják előzni a.. Taxiso
kat.

K A S S A :

1. Pontot szerezni a Ferencvárostól
2. Megelőzni a Taxit
3. Kérvényezni az NB-ben való 

bennmaradást

azt, amit, ö. Arról nem is beszélek., 
hogy Síndelár öreg bácsi hozzád ké
pest,"

— Bíró?
— Sanyi a. világ legnyugodtabb 

és légöntudatosabb játékosa. Még 
sohasem vettem észre rajta különö
sebb izgalmat, öt nem kell sem biz
tatni, sem nyugtatni.

— Szalay?
— P oly szem elég ideges gyerek, 

bar ez külsőleg nem igen látszik 
meg rajta, legföljebb abból látszik, 
hogy pislog és még a rendesnél is 
szóilanább. IIa azonban a pályára 
lép, akkor már vége az idegességé
nek.
—  Sárosi III?
— Béla nem, szurkol „ ő t  nem kell 

csillapítani. Legföllebb annyit szok
tam inondani neki: „Béla, nyugodtan, 
takarékos érőbeosztással játssz s ne 
kalandozz összevissza, mert ez sem 
neked, sem a csapatnak nem hasz
nál.”

—-K irály?
•w. A svájci meccs előtt így szólt 

hozzám: ,jPMa bácsi, azt hiszem, 
igen nehéz dolgom lesz.”  Természe
tesen nehéz dolgod lesz .— mondtam 
neki — de ettől no gyulladj be. Fog 
az menni. Minél többet, vagy játék
ban, annál jobban bele tudsz mele
gedni, minél több alkalmad, van a, 
hibára, annál több alkalmad van. 
arra, hogy kitűnj a. többi közül. S 
lám: Király a, mérkőzésen már nem 
félt a nehéz feladattól.

— Dudás?
— ő t  nem kell megnyugtatni, in

kább egy kicsit noszogatni kell. Nem, 
azért, mintha nem volna, benne kö- 
t élesség érzet, hanem azért, mert túl 
nygódfan. néz a játék elé. Akkora, 
önbizalma, van, mint. Bíró Sanyinak.

— Kincses?
— Neki, csak egy pár biztató szó 

káli,, semmi • más.

CÉGLIGABAFNOKSAG
I. osztály.

Fiat—WaSC 3:3 (IU». R.ákosfalva. Ve
zette: Skalitzer. A Fiat, jobb caatársorá- 
val győzött. Gőllövö: Ba vl inka, Jakab 
és Sirokki, illetve Hufnagel (2). Brizsin- 
szkyt. illetve Gált; kiállították.

DaSC—EnSC 4:3 (2:11). Símor-n. Vezet
te:, Vass A. A döntetlen eredmény lenne 
igazságos. Góllövő: Krátzli (2), Fekecs és 
Szabó, illetve Dinnyés, Pálos és Spanko- 
vies.

MVaSC-MáSC 4:1 (3:*). Előd-u. Vezet
te: Istenes. Változatos játék, szerencsés 
győzelem. Oóllövő: Frommor (2). Ha,nőid 
és Bclásoyits, illetve Balogh (öngól).

TVciss Manfréd—Growe 8:3 (4:1). Csepel. 
Vezette: (íerő. A  pompásam játszó csepe
liek ellen a Growe tehetetlen volt. Gól- 
lövő: -láger (4), Kiss (2) és Pintér (2),

. illetve Bánlaki (2).
TI. osztály

Opel—CsASC 2 :t (ÍJ,). Váei-út. Vezette. 
Czjgány. I-áSC—MRéSC 3:2 (2:1). Váci
ul. Vezette: Sándor. HiSC—DRSC 1:0
(0:0). Gergely-utea. Vezette: Bankó.
KRSC—ViSC 1:0 (1;0). Szent László-tér. 
Vezette; Strompf. Gamma—GöS0; 0:8. 
Bánát-utca. Vezette: Palásti. HaSC—
VaSC 7:1 . (3:0). Zágrábi-út. Vezette: 

■Saljai.- OeSC-HFSC - 1:1 (0:0). Ciprus- 
utca. Vezette: Csaba. KáSC—MíiSC 2:1 
(0:1). Félbeszakadt. - Fehérvár j-út. 
Vezette-. Dedik.

III. osztály
- PrSC—Stühmor -3:1 (2:1). : Szent Eászló- 

tér. Vezette; Thuróczy. UhSC—HrSC 3:1 
(2:1). Béke-utca. Vezette: Pintér. ZsTE-- 
FSCBSC 1:1 (1:0). Pozsor.yi-«St. Vezette: 
Ahdódy. EMSC—StSCi 4:1 (2:t). íjzőnyi- 
út.. Vezette: Gésmay. CsiSC—MMSC 2:1 
(1:1). Újpest. Attila-utca. Vezette: örléy. 
KRSC II.—CeoSC 0:3 (3:2). Kelenföld.
Vezette; Fehér M. Kistelet II.—KaSC II. 
1:1 (1:0), Gyömrői-út. Vezette- Szakács. 
TuSC—HaSC 3:1 (0:1). Gyömrői-út.
Vezette: Kádár. Standard—MPeSC 3:0
(0:0). Kén-utca. Vezette: Sziget: L-
PoSC—HuSC 1:0 (0:0). G yáli-ú t Vezette: 
Mihal kő. MeSC—Sé.hSC 3:1 (1:1).
Wekerjetelép. Vezette: Skultéty.. OMSC— 
MéSC 2:1 (2:01. Buda.tétény. Vezette:
Teuffei. -  KaSC—FrSO. 1:0. Iö:(i). Gyöm- 
röi-út. Vezette: Barabás. — SeSC—AFSC 
1:1 (1:0).. 'Soroksári-át. Vezette: - Koégga
m .  -  • OSC-JáSC 5:3i (lúl). Bixdafoki út. 
Vese ff*: - Streieher. -

Eigadij
| MeSC II.—SeSC II. 4:1 (3:0). Wekerle- 

tele.p. Vezette; Tublesák D. SaSC II.— 
DGSC 10:1 (8:0). Gyömrői-út. Vezette; 
Molnár.

a !»■......... . ■
Bán helyett Lázárt és Kézit próbálja 

k i' ma az UTE elleni barátságos rnérkő- 
zósen a DiMAVAG. Bán ugyanis Kassán 
tartózkodik és nem kap szabadságot.

Magyar játékvezetőt kértek a jugo- 
szlávok a május 23-i spalatói Hajdúk— 
Slavía bajnoki mérkőzésre.

A _WMFC ma délelőtt így ált fel a 
Zugló ellen: Tihanyi — Kállai, Korá
nyi I, — Keresztes. Gere, Szaiai — Bükk, 
Szirmai, Szabadkai, Deveeseri, Tóth III.

A Cs. MOVE ma a IV. osztályú csapa
tával játszik edáőmcrkózést. Ezen főképp 
a támadósort fogják több változatban ki
próbálni.

Ihász, a Hargita kitűnő kapusa a 
BBSC-be lép. A volt ifjúsági válogatott
ban igen jó  erőt nyernek a rákosfal- 
yaiak.

A Kiskunhalasi MOVE csapata minden 
tavaszi mérkőzését megnyerte, pedig a 
csapatban^ csupa gyerek játszik. Szabó 
nevű középesatára mindössze 15 éves. a 
csapat átlagos életkora pedig J8 év! A 
fiatal társaság angol rendszerben játszik.

A Taxisok ma nem játszanak edzőmér- 
közóst a Kispest ellen. 8zó volt a mérkő
zésről mondotta nekünk Cziffra intéző., 
a csapatom fele azonban- sérült és nem 
akartak a csapatot csetlrgcs súlvos'vere
ségnek kitenni.

FILMBE VESZNEK FEL
a jövőben minden válogatott, labdarúgó- 
mérkőzést, illetve annak, egyes jelene
teit. Az MLSz egyrészt múzeuma számára 
akarja megörökíteni a válogatott ' mér
kőzéseket, másrészt az ifjúság oktatására 
akarja felhasználni ezeket a filmeket.

Vasárnap az ifjúsági mintaedzésről is 
keskenyfilmct vesznek fel.

FONTOS KEZDÉS LESZ!
A vasárnap délutáni válogatott műsor 

..menetrendjö'' a. következő: 2.15: Az
ifjúságiak válogatott, mérkőzése. 4.15: 
Az ifjúságiak-mintaedzése. 5: A magyar 
és a. romám válogatott csapat púi vára 
tép. iidvöziésak, hímnusozk. 5.15: Magyar 
—román válogatott mérkőzés a- Du-pa i 
Kupáért-:' - - . . .  -I

Bulvár est, május 18.
A magyar B) csapat szombaton 

hajnalban, 0 óra, 40 perckor érkezett 
meg. A pályaudvaron Mát hé, a szö
vetség pénztárosa várta. A késői ér
kezés ellenére a fiúk már reggel 9 
órakor talpon voltak. Takács Béla 
szomorú arccal jött le:

—  Pósa beteg. Lázas. 37.5 fokon 
felül van a, láza. Tüszös mandula- 
gyulladást kapott. Aligha játszhat.

Nem sokkal később a játékosok 
az ANEF-stadionba, a mérkőzés 
színhelyére indulnak. Éjjel esett az 
eső s így most a pálya talaja vizes. 
A fiúk levetkőznek, de csak néhány 
tornagyakorlatot végeznek. Alig fél 
óráig tartózkodnak a pályán. Utána 
hazamennek. Délután társasgépko
csin Bukarestet mennek megnézni. 
Fábián József kapitány ekkor mond
ja. nekünk:

•—  Pósa láza 39 fokra emelkedett. 
Játékáról le kell mondanom. Ssödi 
játszik helyette. Milyen jó orrom  
volt, amikor éppen balfed,esetet hoz
tam tartaléknak. Ha minden húzá
som  ilyen jól sikerül, akkor nem le
het baj.

A  fiúk az egyik helyen kiszállnak

az autóbuszból. A túlsó sarkon egy 
csoportot látnak, de nem ismerik fel 
amazokat. Ezt mondják:

-— Micsoda, kiránduló társaság ajt 
ott?

Amazok nem ismerik fel emezeket. 
Mindkét csapat továbbmegy.

A másik csoport a román B) vá
logatott volt., ők Wetzer. vezetésével
sétáltak.

A román csapat összeállítása nem 
változott, tehát a két csapat így áll 
fel:

nománia: Foilinger — Petrescu, Slivái: 
— Siclov.au, Rasinaru, í.upa-; — Kováé*. 
IL  Ploesteanü, Coejúbaai. Bodcla. Jot- 
dache. Tartalék: Pavloviéi, Drótom,i-
reseu, Nistor, Drágán, Bófa, Orsa, Lu-» 
kaciu.

Magyarország: Kiss — Kis- Bánkút: 
Négy esi. Marosi, Sződi — VI rali, N«gya 
Jcnőfi. Laczkó, Tóth III . (Tartaleiss 
Tóth I. Pósa, Kiszely.l

A magyar válogatottak vasárnap 
a Csizmizio kertbe mennek sétára- 
Mint annyi másszor, most is itt kap*1 
ják meg a. taktikai utasításokat.

Ma elhatározták, hogy hétfőn dó.U 
előtt háromnegyed 10-kor indulnak 
Temesvárra.

Délutánra különben kiderült ar 
idő, vasárnapra jó időt jósolnak.

S .N .
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A bojnokság éüásfi
. AMATŐRBAJNOKSKG

I. oszt-ály 
Kelet! csoport

1. Ganz | 18 Í5 3 — 47:19 33
2. Törekvés H 20 13 3 3 63:29 29
3. BBSC 19 10 4 5 57:31 24
4. NSC 19 10 . 2 7 35:26 22
5. KAC 19 8 3 8 44:36 19
fi. Hálókocsi 20 7 5 8 41:49 19
7. DSE 19 6 6 7 29:33 18
8. BSzKRT II 19 6 5 8 35:39 17
0. PSC 19 7 3 9 34:38 17

10. Filtex 19 5 5 9 21:42 15
11. Hargita 20 5 4 11 30:51 14
12. WSC, 20 4 4 12 38:53 12
13. SsFC 19 -i 3 12 27:53 11

Déli csoport
1. Hungária 21 14 3 4 53:21 31
?. WMTK 19 14 2 3 76:23 30
3. froldberger 21 14 1 6 44:24 29
4. KTK 20 11 6 3 34:23 28
5. P&MTK 21 13 3 5 59:31 27
«. BMTE 20 9 5 6 41:40 23
7. Magyar Posztó 21 10 3 8 37:58 23
8. SÁG 21 10 2 9 46:28 22
9. MAVAG II 21 8 2 11 49:55 18

10. KSSE 20 7 3 11 33:53 16
11. FSO 18 3 6 9 24:30 12
13. ETC 21 3 5 13 31:52 11
13. MA FO 19 4 1 14 29:67 9
14. KTC 20 — 5 17 18:89 3

Északi csoport
1. Testvériség 20 15 2 3 54:21 32
2. BLK 19 12 5 2 52:18 29
3. MPSC 20 10 6 4 64:30 26
4. Elektromos II 18 12 1 5 81:28 25
5. I I I . kér. TVE 19 7 6 6 36:31 20
6. HAC 19 7 3 9 34:34 17
7. M. Előre 19 5 7 7 27:39 17
8. UR AK 20 6 4 10 25:57 16
b. MFTK 18 7 1 10 55:39 15

Ki. MSC 19 6 3 10 25:48 15
1L Főv. TKör 19 5 4 10 29:52 14
12. TTE 20 4 5 Ü 30:51 13
13, ZsTE 20 4 3 13 18:62 11

Ií. osxtály
Keleti csoport

1. SzNSE 20 14 4 2 62:29 32
2. KSC 18 14 3 I 75:23 31
3. Köb. AC 1911 4 471:3326
4. RÁC 19 11 3 5 54:35 25
5. K. Törekvés 19 8 6 5 33:34 22
6. ZAC 19 9 2 8 33:37 20
7. SzRTC 18 7 5 6 39:40 19
8. RTK 19 5 8 6 34:28 18
9. KMTE 19 5 6 8 34:50 16

10. Autotaxi 30 4 3 13 25:57 11
31. Spárta 19 4 2 13 31:47 10
12. BTC 20 3 4 13 24:57 10
13. Kistex 19 2 4 13 18:68 8

Északi csoport
1. UTE II 21 14 6 1 74:22 34
2. BTK 21 14 3 4 64:31 31
3. UFO 21 14 1 6 77:34 29
4. ÜMTE 21 13 5 4 55:27 29
5. Gázgyár 21 «  6 4 42:34 28
fi. OTE 21 10 4 7 46:57 24
7. TJVASC 21 10 3 8 34:38 23
8. VI. kér. SC 21 9 2 10 43:39 20
9. UTSE 20 6 4 10 37:43 16

1(1. Pannónia 21 5 4 12 34:43 l í
11. TSC 20 5 3 1 2 28:61 13
12. Compactor .21 6 l  14 32:75.13
13. B. Magyarság 21 3 5 13 28:67 1!
14.- TLK 21 2 3 16 24:69 7

1TI. osztály
Északi csoport

1. Postás II 18 16 — 2 55:20 32
2. l’ A TE 17 10 4 3 39:22 24
3. KKAC 18 10 4 4 43:44 2Í
4. PMTK 17 9 5 3 39:23 23
5. .Tufa. 17 9 5 5 36:28 21
S. BVSC u 17 7 4 6 35:35 18
7. KSSK 11 17 7 3 7 62:37 17
8. KSO II 18 6 3 9 22:36 15
í>. BESC 16 5 2 9 24 A5 12

10. M. Előre. H 18 5 — 13.27:61 10
.11. ífIKSE 17 3 2 12*1.7:43 S
12. DSE II* 22 3 4 16 '32:25 8

Törölve.
Nyugati csoport

1. MPSC II * 16 14 2 — 60:15 30
2 VaSO 15 13 — 2 73:16 -26

Testvériség II Í6 9 2 5 52:29 20
a\ BSC1 15 7 9 6 31:34 16
5. Pannónia II .16 6 3 7 50:46 15
6- VÁC H 5 3 6 28:54 1.3
7. M. Textil 15 5 o 8 29:33 12
8. NTC 15 5 í 9 18:54 11
9. III. k. TVE IT 15 *) 5 8 19:39 9

10. OTE II 15 3 3 9 26:55 9
1J. MSC TT 16 3 l 10 22:53 7

Ttélf csoport
1. LőFC .17 14 2 1 34:12■ 30
9 Goldberger SE III 18 13 3 2 58:33 29
3. KSO 18 9 1 8 39-32 19
4. MAFO II 17 7 4 6 37:35 18
5. Sz. Jnvantus 18 8 2 837:36 18
6. FSC II 17 8 2 7 36:39 18
7. BMTE II 16 8 1 7 30:28 ír
8. M; Posztó 17 8 1 833:32 17
9, BEAC II 17 5 6 6 27:30 16

10. BBFC 17 5 4 8 27:38 f-4
11. .,33" FC II 18 6 2 10 34:56 14
12. Sütők* 32 — 2 20 7:28 -2

• Törölve.

Kétezer jegyet, iffényell a S&1BTC 
június 2-ro kisorsolt T> i MÁV A G—Sa.H3TC 
mérkőzésére.

Joós és Nyíregyházid nélkii} kénytelen 
kjáll-nfi ma az Egyetértőd az ŐVSE eM-etk 
mert minőkét játékos katona. Nélkülük 
így áll fel a győri csapat: Pöldesi T 
— Pető, Bányík — PetŐházi, Kovács tt«f 
Tóth — Neitrer, Balogh, Földesi 17, 
Ösbótb, Kovács III. " -

ÖKÖLVÍVÁS

A magyar-román 
ökölvívó mérkőzés

A magyar-román válogatott ököl- 
vivő mérkőzés szombaton este ke* 
rült sorra a. Városi Színházban.

*
Mintegy 1500 néző előtt kezdődtek 

meg a küzdelmek. A tulajdonkép
peni válogatott viadal előtt két kö- 
lyökpár tartott bemutatót. Juhász 
WMTK és Eiéenbach BTK dönet-le* 
nül mérkőzött. Kovács WMTK győ
zött Brenner NSC ellen.

Utána rövid szünet következik. 
Majd felvonul a két csapat a szőri* 
tóba. Baloldalon a magyar, a jobb
oldalon a román Csapat. Heeger 
Árpád, a MöSz háznagya mond 
magyar-, majd francianyelvü üdvözlő 
beszédet. Constantin Aureliu. a 
román csapat vezetője válaszol fran
cia nyelven.

Valamivel 3 óra előtt lép szorítóh* 
az első pár.

Légsúl.v:
Podány (magyar) győz Chiriac (román) 

ellen.
A román veszedelmes _ horgolsat osan. 

Podány pontos halhorgai azonban több* 
szőr is találnál. A második menetben. 
Podány remek sorozása, arat nagy el
kért. Podány sorozásánál egészen rogy- 
gyant lesz  Chiriac.

Vezetünk: 3:«-ra.

Harmat,súly:
Bondi magyar győz Bábán román ellen.

Kemény mérkőzés. Bandi többet éft 
tisztábbakat üt,

A román szemhéja a második menet
ben felszakad.

Már 4:#-ra vezetjjnk.
" Lapzártakor a verseny még folyik.

É-rseka.i'íár levente ökölvívói 13:3 arány
ban győzték le a budafoki levente ököl
vívókat Az úrsekujvárott, megtartott 
vieszavágójellegű mérközéB eredményei: 
Pavljcsek É gryőz Mcichl ellen, Szrudor 
L~Nagy döntetlen, Bárány B győz Ürg« 
ellen. Patyi II. S győz Rontó elled. 
Lendvay ft nyer Wapler ellet.'. Kovács fi 
erőfölénnyel veri Roszkószlt, Fujasz fi 
ellen a kétszer is földre került Mayef 
feladja a küzdelmet, Varagya. É ellen. 
Pa.pp feladja, Galió l! a 2. menetben 
k. oi-'val győz Vincbeim I. ellen. Aá 
érsekujvárl csapatból különösen Kovács, 
Galió, lendvay és Patyi II.. a buda
fokiból Nagy és Rontó öklözött tetszel 
tósen. A mérkőzéseket Tomcsányi .TózsfiÜ 
és Szilágy* Gyula vezette közmoga 
elégedésre.
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Poiyl Noore o háromnegyed 
mérföld utón ez egymér- 
földés világcsúcsot is 
meg akarja javítani

Lofc Angeles, május.
A kaliforniai atlétikai életkék legnép

szerűbb alakja ebben a pillanatban
Páni Mooré,

Jr stanfoTdi egyetem másodéves diákja. 
Moore barátunk azzal jutott el a iiép- 
szerüségnek erre a fokára, hogy komoly 
e?t , tőséggel készül Wooderson mérföides 
világosii esának meg javításába. Kalifor
niában mindig sok világklasszis volt. de 
SKMíí8'? ^ r ó k , dobók és vágtázok közül 
kerültek ki, Távfutó még egyetlen égy 
Sóm vélt- közöttük. Moore az első.

Pgy világcsúcsot már megjavított 
sí nyutgá stanfordi diák. (Moore 185 cm 
magas és 67 kiló.) Április 17-én Faló 
Altoban a San Jósé Staté College-vél 
vívott mérkőzésre beiktatták egy három- 
hegyed mérföides versenyt. Moore segítő
társa Girard volt. Mooré 57.8-ás első 
IJfgyédmérfölcUé után ő vezette a máso
l j  k negyedmérföldet 61. 4 mp-ré. Ezt 
r-ijjotiy. néni volt elóg erős, az iij stán- 
fói’di edző, Elliiigton áltál előirányzott. 
w  rópmél himdenecétfé gyengébb. Baj

A M IC -S E T E  8&IÉI- 
Ic-agásg á§S a?. ©g ê- 
siMéti pár©® ver- 
aonsrek élén

A vasársssp aSiifS&ai
i ? . U s © r á

Az egyesültéti piífősi vérsényók niá&ödík 
fordulóját, étgyest osztályokban a döntőjét 
fari.iák má. Ezek közül az t. osztály első 
bélyót eldöntő

MAC—BEtE
íá.látjlsozás a IpgérdékrKebh. Érdekes annak 
cllcarérc, lio .̂y különböző okok miatt mind 
A két g&apnt, ~  főként a BBTE — InHri- 
léko&án kénytelen kiálla.iij. Ha a BBTE 
kolóniái nem tudnak el.szálradúlni a vét- 
Kény ró, ok kór a MÁC biztosan győz, ha 
awóiibáü GÖrkól 6s a többlök indüHiot-. 
nak; a MAC-gyozelcm erősen kctsé.gessó 
Vá:l ik.

ICO méteren á.llítólág Kovács sem áll 
To.jthcz. íg y  Etabci\ G yen es és Szaké IS 
közölt áll a verseny. Lehet, hotijr az ifi 
gyö-z. 400-t>n á MAC Szabó Miklóst Véti 
harcba Góhy ellem. ha azonban Göfkói 
.■ölégjöh, n.k kór Sza bó 800 rné 1 Iáit 15ÖÓ* óit 
ándiil. 8<>Ó méteren a betegségéből ölig fel
épü lt' Harkányi a BÖTÉ jobbik órabére. 
Bár Márgó d«r rhógíélkdést csinálhat.. A 
MACf^ból itt. Szabó és T.glói indul. , 15Ó0 
ihéjer^éír a BBTB gyenge" az - Ij?lói--Szab4' 
^yágy. •.BiUiíp). pár ellen. v;írható
a nap legjobb versenye Cás;npiér--tjeién—'. 
Nemet h--Len dvai között. A győ&tés min
dén vátöszíiiűsóír szerint jt:5ö-cn jóval 
belül fut, do az is lehet, hogy a ,J)uda- 
j*K\s t i csúcs”  (Szabó I4:é9.4-es ideje) is 
megdől. 11Ö-e« gáton Sznbó Endre 1G inp-ótt 
br.Hil.i erwlímvnyt KZőrbUie elérni. Mngas- 
Tigrásbau Jász fi és Vermes jóbb ' Zsiiff- 
káüál és ' Moórnál. Távol ugrásban Vor- 
liTOíitöl várunk elsőrangú eredményt. t*ii«tit 
á’Z érettségiző Zaj ki Sora lovai küzdhet. 
A  rúdugrás Zisn fi káé, lehel, hogy négy- 
méteres eredménnyel. Súly lökésben n
Osányi—Darányi pár Mién a BBTE néni 
tud egyenlő erőt latba Vetni. (li&r.kósi!: ve
tés bem viszont a M AO-nnk nincs Kulitzy- 
val er/vivasú dohója. A két MAÖ-istál n 
második BBTE-dob(S (Babai va.gv rBóthI 
3k ntegVerlróli. Gerely verésben VYirSzégi 
ufárn kél BBTK-ieta következhet és pvéd- 
vélt-óban is vari annyi esélyük n budaiak* 
inak, mint a kék-srágáknak. (MAC-pálya, 
fél 4.) ‘

Spórlbclí jeléíitőséghéh na.
IT E —BBzKKT

iá tál kozd következik soron. A két egyesü
let között hajszáinvi különbség van esnie.

Jó .eredményt Várunk 400-oh áv IJTE- 
ftitóktól. 1000-ou Simon ellen Hírestől. 
Siep kiizcieicni lesz őíKKl-en is Bszíergmili 

rEpéí* között. Az f ig y e li? !  sbáraoklian 
rrtindkelfen g'yebgéhbek. csak suiyíökÁsr 
ben (Némethi és disiiko-szvetéaben (Mada
rász) várható jobb eredmény. (BSzívRT- 
pálya. főt 10.1

A MAC— BBTE-vcl párliüzatnosan bonyo
lítják le ü

BLE—TESC
ITT, osztályú döntőt. Itt Herényi, (400). 
Stefaiiovies 0500), Kálmánfi (fiOntf), Hiklsch 
(110-es gát), Jakab (távol), Máltai (rúd). 
Győrök (súly) és Ivottal .(gerely) érhet 
cl jó eredményt. Ügybsfeégi atlétái révén 
valÓKZínfl a TKSO győzelme. (MAC-pálya, 
fé l. 4.)

Azt ,
PTC—-MA VÁG

versenyen Gáspár és Töpper összecsapása, 
niagasugráshan, és Gyergyói idői érde
keinek (FTC-pálya, fél 10), n Portás— 
MAFO viadáíóu Aradi BÖO-ná és 5000-cs 
futása, Nagyszalánei 400-?ií: rajtja érdekes. 
(MArO-pályn. 3.Í Az FTC és a MAFC 
työzclruo Valósüínu. Az

UTK-M OTK-M IIC
Iiérmas ve.rsPByl nz MTK tî ’erl. (M TK-
p á ly i, 10.)

VlŐekcQ
Gyulán $■ GrtíAO rendezr vérsonyf. é déli 
körűiéi atlétái réézéré, SjékóétőBcy^'.irött. 
pédig zt ésrálnjüjgáti VorüIAt é^yépületei
hívják éi'ó^áéoá tv .  ókikilyú VéiT>cny1i-
kéL ' .... ,c

KiÜÍÖldÖn
Indül jü á ^ ö r  verséáyáö^ A mílnr'héíöl 

t-áfp&ón kérééídulí .fíitákban Kiss József, 
été MtK mar athéni bájnóka áll tá jíbó*. 
Ofzihtón e-zólvá bizaihlühk Jiem túlzott, 
Kiss á csapat kedvéért a rövidtávxí me- 
j f i ; bájn-ókságra készült, igazán hosszú 
t^Vra csak később tért át. A német táv 
fütógrlrda álapösán felkészült,( jó olaszok 

lesteék, Kísüs kilátásai tehát nem lm- 
gyök. Megelégszünk véle, ‘1.i jó  idővel 
M|ut át első .öt-hat, közé. (Tavaly Miicsi 
LtŐtii őrkzágös csúccisai léit más »dik tteú 
a vójn&oayen.)

KALAPACSVEfO f í i z t VERSENYT
ynridőá a MAC a hiai vérséíiy xitáft.
i?., bázlvérpenycn G&gfer, Bácí df, Séf* 
tarnn és Máyét indul. .

azonban nem lett a dologból, liiért az 
1 :59.2-es félmérföld utárt Moore szökött 
az élre és 59.5-ös utolsó köré'/el alapo
san megjavította Woodcrsoa 2:59.6 mp-es 
világcsúcsát.

Az eredmény 2:53.7 mp volt, 
amit a szabályok értelmében 2:58.8-ra 
kell kikerekíteni.

L11 ing;tón a verseny után. kijelentette, 
hogy Möore rövidesen mégkísérli a rnér- 
löldéö világcsúcs megjavítását is. Girard- 
dal felváltva 3 03-as három kört fognák 
vezetni (Girard a háromnegyed m ér- 
földes versenybén csak három yarddal 
maradt Moore mögött, tehát áz ő ideje 
is jobb Volt a régi világcsúcsnál) és

utána még mindig lesz éréjc Moore- 
nak 6i-é8 utolsó körre. 

Wooderson 4:06.4 ínp-éS Világcsúcsára 
tehát alapos javítás vár. Érré a rohamra 
azon bah- élőrélátbatólág majd csak a 
nagy egyetemi versenyek lezajlása után 
kerül Sor, mert ezeken Moore-tták á 
pontverseny kedvéért a mérföld m él lett 
még Vi vagy 2 mérfölden is kell indulnia.

K g .
g‘ggg3SE3aH —■ ■ i

f,A épért és atlétika, éredraéjiyéi, mint 
munJkat»Rlje8ftmények'‘ címmel tájt véti* 
tésekkél és bem ti látásokkal kísért 
élőadást az égyétem éléttáni intézetének 
(VIII, Esztérházy-utcá 9) táíitérmébén 
május 20-án. hétfőn este. 7 órakor id- 
Fííiáiy István dr tanácsadó mérnök,

SttTTGAÉTRAN  l e s z  a k é m é t — 
OLASZ VIADAL

A némát hátóeágök úgy döntöttek, 
hogy az augusztus 3—4-én Németország
ban rendezendő ném et-olasz atlétikai 
viadalt. Stuttgartban áz ottani / Adolf 
Hitler-pályán bonyolítják le.

KOLLMBCS TOJÁSÁT
találta ki Farkas Mátyás, a MAC edzője 
a rajtkészülékkeJ kápcéölatbart. Az 
amerikai minta nyomái. készített, meg
lehetősen körülményes, fémből és fából 
szerkesztett rajttámla helyett egysze
rűén . egy 'keményfatömböt csináltatott, 
amelynek egyik végét meredeken, a 
másikat lankásabban vágatta le. (Az 
egyik az elöllevő, a másik a hátsó láb 
megtámasztására Szolgál.) Alul három 
hatalmas szeg van a tömbbe erősítve. 
A használat rendkívül egyszerű, mert a 
tömböt egyszerű lábnyomással szilárdan 
a talajhoz lehet rögzíteni. A minták 
csütörtökön készültek el ég annyira 
megtetszettek Hepp dr-nak éá Bácsalmási 
dr-nak is, hogy azonnal rendelték 
belőlük a TF és a BÉAC résiéré hatot* 
hatot. .

HAT ATLÉTÁJA RÉSZÉRE
kért engedélyt á DiMAVÁG, högy * a 
május 25—26-1 Ki szövetségi eíőnyverse- 
nyen résztVehessenek. .A kérelem szerint 
Novák 100 méteren és l l  Ő-es gát oh, 
Bauer 800-on, Vérböczi 40Ó-as gáton, 
Horváth II. súlylökésben és diszkosz- 
vetésben. Havas súlyíökéáben. Szinyérl 
rúdugrásban indulná. A- MASz hozzá
járult ahhoz, hogy ezeknek a verseny
zőknek eredményei a vidéki egyesületi 
bajnokság eredményeibe beszámítsanak, 
a versenyre való feljövetel költségeihez 
azonban á szövetség nem tud hozzá
járulni.

— FORRADALMAT j e l e n t h e t
a magyar rúdugrás terén is az a cikk, 
amelyet Paul Christhmttn írt a Dér 
Leichtathlet legújabb számában — mon
dotta nekünk Vadas Iván. — Valamit 
értettem eddig is a rúdugráshoz, de 
mondhatom, hogy valósággal megdöb
bentett, amit a közölt képsorozat és 
Christmann hozzáfűzött magyarázata 
nyomán megértettem. Hogy nemcsak az 
én ismereteim bizonyultak hiányosnak, 
azt bizonyítja, hogy Bácsalmási Péter dr 
hasonló véleménnyel van Christmann 
cikkéről. Azt máris bejelentem, hogy 
készséggel elmagyarázok mindén rúd
ugrónak mindent, ha engem a szövetség
ben a-hivatalos órák alatt felkeres. Ezen
kívül mindent el fogok követni abban az 
irányban, hogy ezeket áz ismereteket á 
magyar altéták előtt közkinccsé tegyem!
A DÉLNYUGATI KERLLET FELNŐTT 

Ba j n o k s á g a it
má.jus 25-—26-rá írfa ki á kéfülét. Min
ket nemcsak a bajn oki vérséhy jen elé- 
Uésétték ilyéü szóka flánu) kórá.i idő
pontja lépett meg, ha,nem még inkább 
á?f. hogy ét: a nap a. Vidéki egyesületi 
bajiiókság napja, és PécSétt a. kiírás 
SZérlnt. áz egyéni bajnoksággá,í együtt 
akarják ezt az egyesületi bajnokságot ía 
niegtaftáhL Minden elismerésünk Kis* 
martóni dr*é, dé lem tudjuk elképZél* 
ni, hogy é.tt á, kettős versenyt jói le 
lehessen leboriyólítáiá. Eltekintve attól, 
hogy az egyesületi bajnokságban a 
kiírás szerint 3000 méteres síkfutás van 
és nem 5ÓÓ0 és hóg.V zz egyesületi baj
nokság számait egy táp alatt, a kerü
leti bajnokságot pedig két napra elosztva 
kéll íebööyofm ju. ázt sem értjük, 
hogyan fognak a döntőbe nérh került, de 
vil&melyik egyesület órapatában szereplő 
dobókkal még hármát dobatni stb. 
Csodáljuk, bőgi' a ssövétség központja 
hozzájárult éhhez a furcsa kiíráshoz, 
mért fiz a nagy jöv őre . hivatott és más 
elképzeléssel alapított egyesületi bajnok
ság gyors lejáratásához vezet.
Né m e t h  b e l a  t e g n a p  h a z a j ö t t
tíznapos kássákörnyéki üdüléséből és 
elindul a BBTE éllén 5000 méteren. Mint 
mondja, komoly edzést nem igei. lehetett 
o tt . folytatni, mert az elmúlt napokban 
8 centiméteres friss hó esett. Síéltek is a 
kassaiak.

fcSUFFKA 390 CM-T UGROTT RÚDDAL
péntekén égy bankversenyen. A 360, 380 
és 39Ó cm-es magasságot elsőre vitte, 
tovább neró kísérletezett.

VÁLOGATÓ VERSENYT RENDEZ
a pest vidéki kerület ma délután fél 4 
órakor Rákospalotán a Testvériség- 
pályán,

O k / W

IFJűSAtí •
KOTTÁN US CM-T UGROTT MAGASBA
:i fíyuíiiú kát. /riirinázium báíivó.rséhj'ért.
Ivr'é’dinúii.ví'k: 100 in: 1. Guly/iw V ili.
11.8, 2. Mészáros V il i .  l|.», :i. Kies VI.
11.9. Hlieüsíél. — 200 ni: I. Mósfclfos 24,
2. Kiss 24.3, 3. Kovács VI. 25. — 400 in: 
!. M As.ríá r cis "s>.3, 2. Mtis-iá roé A’ í. 57.2, 
il. . Kel-földi VII. 57.1 w  800 ni: I. M«- 
sjáros 2:19.3, 2. S ikeres VI., .1. Mayír
VI. — 1500 in: 1, Sickírés 4:55.6. 2.
Mjcgand VI., 0. Du«ica VIII. — 110 m
0*01: 1. Kiss V í. 17.1. iivífVcü csúi*.!, 2. 
Gulyás 20.3, 3. KréCSniáry V lt . &I.3. — 
Májon*: 1. Kottán VITT. 176.
csúcs, 2. K e ít í «  Vir. 176, S. Kiss 1*5.
— Távol: 1. Kiss 610, 2. Kertész 598, 3. 
FclfüMl 595, m . JtúUl: 1. ltfcf«S8ff V ili .  
330, i  Kertész 296, 3. kiás 2SÓ. — Súlv:
1. Kertész 11.02, 2. Kiss 10.88, S. Oülvíw
10.20. — Diü«kcí»z: 1. Gtiiyás 33.84 , 2. Ker
tész! 32,97, 3. Kottád 89,03. — -Oereljr: 1. 
Gulyás 46.90, 2. Kertész 45.65, 3. Porzsolt 
VIII. 42.20.

KISOK-B AJKOKI IJÖKTÍÍ AIÍSRKöZÉS 
Szent István ik.—Kunfalvi fk. 2:1 <1:0).

Népliget. Vezette: Kékesi. Szent István 
fk .: Schíossof -— Németh, OZCegv
Csicsell.y, Stark. Lugosi — Balogh, 
Szotyon, Várszegi, Ott. Kocsis, Kunfalvi 
fk .: Major — Neumann. Daniié —
Kovács. Tillhoff, hfagy — Jaronics. Víg. 
Polófiyi. Straüb. A tiz emberrel játszó 
Hunfah‘1 ellen nehézen győzött a bajnok- 
jélöit. Oőllövö: Kocsis és Sroíyori. iUétvö 
.Taronics, Jó; .Stark. Szólyori és Kocsis, 
illetve Major, Neumann és Xfankó.

A KISOK FtlTBALLBAíNOCSAGÍlRT 
Debrecen: If aí. glftfi.—FelsSkér. 1:0

(1:0). Vf-zetlé: Púi, A gólt a ki. percben 
Derecskéi ..szertóte. A Rét. g. esnjMila 
ezzel :i nyőzeiniével á debreceni íáriíltTLi
léi bajnoka lett.

KISOK AliSőS I.ABDAKUGÖBAJNOK- 
S.4G

KOsSutli fk .—Szent Imre g. 0:0.
Bertalan-iitca. Vezette; Téniesfői. Igaz
ságos eredmény.

WerhSezi g.—Báljai g l ;t (1-t)
Bertáian-utca. Vezette: ' Tmflesiiői. 
A „B ólyaí" szüret utáni játékával 
győzelmet érdemelt volna. Góllövö; 
Kovács, illetve Farkas.

Szent István fk.—Toldi g. 3:2 (1;9). 
Népliget. Vezette: Kékesi. Jó csatár*-
játékkal győzött a Szent István fk. Gól- 
lövő; Gyetvai. . Gál és Márton, illette 
M» kór és Wolf.

í '  *t} BEAC 1 
3. KAOD 

4-5. MBTSB 
4-5; Gamma

6. BSB
7. TFSC H l.

KOSÁRLABDA
A MAKI" 7wTKJJ.Tr- A IV. OSTÍALTl? 

KOSAJSKABB.UIAJNOKSáGOT

15Í* 1 III llá::
12 5 7 10 
12 4 8 8 „
12 1 11 2 „

Szabó (KAOE) dobfa á legtöbb kosarát 
a IV. osztályúak bajnokságában. A rang
létra végeredménye a következő: 1. Szabó 
(KAOE) 150, 2. Rúják (MAFC) 146,
3. Gárdosi (BEAC) 137. 4. Szömorláy 
(MAFC) 129. 5. Balogh BEAC 121,
6. Ftilöp (Gamma) 120. 7. Midi (MAFC) 
94. 8. Thür (Gamma) .74. 9. Farkas 
ÍMRTSE) 71. 10. Minai (BSE) 69. 11. 
Borsos (Gamma) 66, 12. Brandy (BSE) 
él. 13. Mézei (BSEl 53 14. Bimkö 
.(Gamma) 52. 15. Jakab (Tf SG) 50.

Kiss E. BSzKTST veiét a ■ koflérdóbó 
rsiágiélráű n-a öltií tétemfóntúló béfé.ié- 
t.m  ul-án: 1. Kiss B. ' aSzIÍKT 99, 2.
Pásztor BEAC 89, 3. Kóbort: - BEAC 6:i.
I. Bánki PcSC! 59, ,1. Fenyvesi TFSC, 6— 
7—8. Molnár PeSC 49, 6—7—8. Kövér t 
(Ko. XI íl.)  49. 6 - í —8. Kövér l í  (Krt. 
K lU .) 49, 9. Csim-í MAFC 48. 10- 11. 
Tain-kovics TFSC 40, 10—11. Bésfcő B.
MAFC 40.

A N ői KÖSABI.ABDATíAJNOKSáG
szombatesti fordulójának részletek ered
ménye: BEAC—MAFC 17: f3 (16:11)..
I. osztály. Vezette; Körmendi. és 
Mészáros. A MAFC-hülgyek meglehetős 
szépen játszottak. A II. félidőben akoli
ban személyi szabálytalanságok miatt 
játékosaikat kiállították és a 4. percben 
már csak négy ember maradt á pályán. 
A MAFC emiatt feladta a kilátástalan
nak Játszó küzdelmet. Kosár dobó; Pász
tor (7), Petrován (7), Róbert (3), itlélfo 
Csliuá 16), Králilc, Beskó K. Beilkó B. 
(2—2i és Rendi.

BEAO Teniszezők—BEAC II. 3S:!5 
(14:11). II. osztály. Vezette: Koltai és 
Feles. A BEAC Teniszezők nemcsak 
teniszezni, hanem kosárlabdázni is tud
nak. Straubhé és Várszegivé pompásan 
játszott. Kosárdobó: Straubné (19), Vére 
széginé (10), Szilvássy (2) és Medveezky, 
illetve Kűszégl (S), Kaposi (6), Biiider.

VÍVÁS
. NAGY VERSENY GESZ A 

MAC HÖSÜK-RMLÉKVEIÍSENTE
A MAC minden évben, léét fegyverném'- 

ben 4-  á kflfdbali és tórbeú — versenyt 
rendez í ,  osztályú versenyzők részére a 
hősi baléit bált. MACMstó.k emlékére. 
Varé rnap a. fSrVejiWVzőif állnak ki á. 
pástra, %t. a, veféény les? a töröiőiiik
utolsó megüt közé no a öigy-ar f örbájuok-
M ? -előtt. Aá eddig'! íórmáJs alapján 
Maezlap, Hátezeghy és Duna;;' között fog 
eldőlni a Wt*6úy. Még étéíet aá esélym 
kéket is nagyon mefZ.8órjtbátjék Gene- 
vicb, Bodá és Homóródp, Báf át is nagy 
formába® van, A  veree-nyt 9 órai keidét- 
tel bonyolítják 1b a Vae-ntéa! tóíniosar- 
pókhan, A  döntőré délútin 5 órákor 
kerül tor. •

A BBTE A főrvis-ő blánpőtláé fiatal 
tagjait gylijti össze vaeárúápi versenyén. 
Ezen a versonven Kurucz, Télégdi. Pető, 
Kérüetb. Vasök, Giinfczy, Hötléfbaeh és 
Keriszfes döÖtőbejDtasn h víiióézínfi, A 
küzdelmeket a BBTE Attifamteai torná- 
csariiokában bonyolítják le,

•
X'iőéknék is. ,iut Vívóvcrsény. A Ket6- 

kflméíi AC I í .  ószlályú vereonyéi! a 
loyjöbb lutdairesU és 4 íéltöró Vidéki höl
gyek táiáík&znák.

B IR K Ö Z A S

Vihtonen és Rűger vasárnap este mutat
kozik be a birkózó vitás versenyen

— A rendezőség höilériiéiíijé —  
Ma, vasárnap este folytatódik a 

SÉabadstiliisú birkózó versenyek vég- 
küzdéltne. Nino Equátöré Vilo Búr
ral kerül ősszé. Eddig' jVirtö Équa- 
toré és Vilo Búr is veretlen. Áli béit 
Mdssaud néger világbajnok Biiky 
Béla . bír odaírni bajnokkal mérkőzik, 
A hírhedt Badu Lukács Kámards 
Józsefet szeretné kiütni. Ez a mér
kőzés a múltkor abbamaradt, mert 
Lukács ütése folytán Kamarás szem
héja fölszakadt és az Orvos megtil

totta a mérkőzés folytatását. Kémét 
Sándor AmenorkíSal kerül össze. 
Amennyivel erősebb Ameronis, annál 
durvábban birkózik Német Sándor. 
A most érkezett Armas Vihtonen, a. 
finn csodabirkózó és Hans Büger, 
Hamburg bajnokának ellenfelét a 
zsűri vasárnap a helyszínen fogja 
kisorsolni. Váry Sándor Glavanov 
Péterrel fog döntésig menő vissza
vágó harcot vívni. A mérkőzések va
sárnap este is fél 9 órakor a Városi 
Szinházban lesznek. Olcsó lielyárak.

A Vasas országos I. osztályt! birkózó- 
versenyt rendez ma délelőtt ló órától a, 
mfegdoínaütcai székházban. A versenyen 
csaknem, félszáz birkózó indulásira szá
mítanak.

Rézsadoml) -Zsigmond
kávéhéz, étterem,

s c g t e m E l é S
A rutéktiv AC ffia dólélött. 19 óra i ké*- 

déttol súlyenlelÓ. versenyt rcbdrz And- 
rássy-úti Klubhölylségében.

Jüsifs Hona BBTE 
könnyen győzött' 
Jávo ri M árta  
MAFC ellen az • 
Elektromos tenisz* 
verseny döntő* . 
lében

. Szoróbatőh Űölután ..ttáérok'' hőikül 
folyt as Eíöktromoá to.niézvéréeúy^- 
A kí§ Katona és 8®oiitfeléri Siómbát 
bélyfe róént. A többi még ,,élő\‘ táérii- 
szező pedi^ különböző címékén félróett* 
tépt kért és kapott szombat délutár.ra.

A hab é^yétléfl éséraényé a hői é^yés 
döntő volt. Jur.it* ílöná, a BBTE.kitűnő
sége mcgrlepő köuny^ö intézts él -Jíjvofi 
Mártát, az erőlista. rtégryedikjét  ̂
A csáMtbájhókságök soráL’ nagy éfőá-

Orezágunk legjobbjai a legfőbb Illőkkel

S IR J tU B  S P O R T É
h o z o t t a k k a l  j á t s z a n a k  

Cin): V , Cr. Tiaaa fstván-u. 1® (Bálvány-u. sarok) Tél.: 1 -8 C S .0 2

FÖ1SK0I.A
A TFSC l,iváln tornászai az esélyesei 

a ina délelőtt éldÖTitésré kerülő főiskolai 
egyéni és - cgápatba.inók6ú&oknak. A  _ tcst-
nevelőköh kívül a BEAC és á MAFC is 
cliucluliüiak. A bajnoki Viadal fél 10 óra  ̂
kor kezdődik a TF tornatermében.

Miliők6r Kezső dr-t, a MF.FSOK mb 
hittől;} biztosat mőgbívtá á GÜF an ez- 
évi Liltófialo játékókTá.

KAGYSZALltfCl NYERTE MEG 
A „3QRSÖÚ1+SERLÉGÉT'*

Sáóróbátón délután, a MAU’C-.á ..Hun- 
gáriá,‘. JÜTE csoportjái, ,köw5ttí‘ .,Bö.rs&dÍT 
sérleg‘.‘ :ért atlétikái véi’séhyt répfl.ézéít. 
Eredmények: Súly: 1. Papp XXVIII
10.55, - 3. Mezey XXVIIÍ 9.79. : 3. Bálint 
X X V líí 9.76. --- Svéd váltói 1. XXX 2:12.1, 
2. V ili  2:13.9, 3. XXVIIIá 2:15, — Disz
kosz: 1. Papp XXVIIÍ 30.40, 2 Barőza
X XX  28,60, 3. Gond XXX  27.60,-— 400 m: 
1. Nagyézalánöi X XX  57.1, 2. Andrasits 
VIII 57.5, 3. Steffen V ili. — Mágaii: 1.
Herzog XXVIII 180, 2. Marössy X X It
160, 3. Mezey XXVIII 150. — SOO m: 1.
Árldrasitá V il i  2:13.5, 2, NágySzaíáiici
XXX  2:18, 3. Trisehka XXVIII 2:18.5. — 
100 m: 1. Nagy.szálánci 7CXX 11.6, 2.

sége leöz a BBTE-hék. Jávori Mária.
bágyadtan játszott.

A férfiegye3 kizárásosban is akadt 
meglepetés. A MAFOista Simon üng.írt 
győzte le több, róiűt kétórás küzdelem-, 
ben. 'Ma, vasárnap csalc délután lesz játék-.

Eredmények
Női egyes döntő: Jusits Ilóná BBT®— 

Jávori Márta MAFC 6:1, 6:3.
Férfiegyos I. b) osztály: Németh-—

PáfiT  6:3, 6 :1, St.raub-"Miha.lóvits 6:1, 
4:6. 6:3, Kertész—Majoros 7:5. 6:3. Töl‘- 
nyay—Frank dr 5:7, *6:0. 6:4. Simon— 
Ungár 3:6, 6:2. 6:41 Törnyáv—N éró é.tü
7:3. 6:3. Bolgár—Straub 6:1. Q:U

Férfipáros k?z.: Károlyi. Simon-—
Szompr, Záborszky 6:1, 6:3. M ajoros/
Sfcéczovits—Szász. Táub 6:2." 6:8, 6:2,.
Bródí. Sár dór—Kertész, Ungár 5:3. w. ó.r 
Bolgár, Uárvy—Nagy, K ő n / 6:2, 1Ö:S. .

Kiírás mára:
3.30: Ferenc.Zy dr—Stolpa: Bolgár—

Tornyay; Dallos II.—Simon (A).
4.30: Majoros, SteczövUs— Simon,

Károlyi: Bolgár, Párvy—Hoffróann,
Fehér; Brődi. Sándor—Németh. Frank dr ..

5.30: A—Kertész: Ferencfcy dr, Stolpa— 
Majoros, Stécizovits.

„ M S F M A  M O M O G R A M “ l
j űr, olfif-?, As magyar ver* __ _  _  _ _  — __ —. ^  , j
' senyzök nagyszerű ütője gf BeP M M  i M O U T  1Kapható

T
i , c s a . T i s z a

E N l S % - s z a k O z l ü t b s n  
U. 16  (BÁI.VÁNY-U. BAKOK) TfíK 1 1 -8 0 2 -6 2

Steffen v l n  ii.S, 3. Eáluűt V i l i  12.1 . — 
Távol: 1. Teleki X XIÍ 58Ö, 2. Faiutli
VIII 564. 3. Csizy XXX  551. — 10x100 m 
váltó: 1. XX3ia 2:0S-.9, 2. XXV IIla 2:10.6, 
3. X X II 2:13.4. — 1500 irt: 1. Bálint
.XXVII 4:34.8, 2. Jobbágy XV 4:48, 3.
Trlschka XXVIII 5:04. — Olimpiai váltó: 
1. XXXa 4:17.2, 2. XXVIIIá 4:17.5. 3.
XXXb 4:80,7. — Gerely: 1. Gond X X X  
42.80, 2. Teleki X XII 38.30, 3. Súh&tz XV 
37.50. — Pontversenyben (10, 6, 4, 3, 2, 
1): 1. XXX  Borsodi csüpDrt 111 pont. 2. 
XXVIIÍ Molehuia*csoboi-t «0, 3. V i l i
Szittya-csoport 48 punt.
TIHANYI NliM MEGY TOÍHNÓBA (?)

A fűMkoki vátöírátol! égjrititM 20-fiö, lióU'űb esic utnv.ik Türlíiúba. A vúiöjjatott
cs-rpat íiiCgléheti'9dii iiebézcA alakúit ki. 
Eifylk-niáklk játékosnak nSSg fhIfidig bein 
sikerült elintéznie a. szabadságát Az olasz- orsnógi útra. így Tilitftiyl, a twal.-irsor 
ogylk biztos nsblopit — ez már hiajdncm biztosra vehető — ucrn utífzlk n csapat
tal. ílctycltWiföI U töriént már gon
doskodás a b&úviífía Baján szeméiyébcu. 
A. vidéki játékosok niá délután vala- 
nlénnyien niegérkézilék a fővárosba és 
üt Molnár Ignác fölüiryeíctível töltik cl 
az utazásig még bátrai évé időt. Szó van 
orról, bog.V n. vAiogaíoU főiskolás együttes hétien délután .még áü elutazás előtt, 
közös edzést, tart Motbáir Igiiáó irányt- 
t,ágával. — Itt femtítjiiU (bog. bög.v Fá
bián Józséf, s főiskolások f-zövétséai ka- 
pilduyft á. bukaresti tuérkózóé ntáú re* 
pülőgépen utazik a wép.it utón Tóftteiftta;

T E N IS Z
Nétoe-íaiszüíban stm íiijáétél a tenUt 

Egymást követik a. aéfnsóüíözi veféényék 
4 birodaioröban. Moít íijio tt  )o a hor- 
ilni Rőt-Wéiss klub Vérsenys « már 
fVlésBadenbéá fólytátódr.alf á küf'áélwiék. 
A -wlesbadeni Verseny néhány érdeke
sebb eredménye: Férfiegyes; Stéfáni— 
Öchmldt 6:3, 6.3, Öuléz—Günüref 6:2,
6:0, Bukhóiz—Martinéin 4:6. 6:2, 6:1.
Női egyes: San ÖonfliLO—Séhnábél 6:0, 
6:0. Roseho#—BuSőhmá.ün 7:3, 6:2,
Kovács—1Tini írté 7:3, 6:4, Ullstettt—
.CöfisUan* 6:0, 6:2.

Ceglédén új életre kelt a teiiisZSpört.
A O. mové tőatszezaköMbílyát Kj’ iri
tláiii vettó át s nagy gond lói és szálf- 
értoloinniél igyekszik á jíHékósokát ver
senyekre előkészíteni. A látókörök kösui 
Vir-ágh, Pcrjéái, Lányi, Nyíri B., Nyíri 
Gy. és Hót! a irglíhetsóg&sébfi és a lög- 
Ftöfgslmaéábh,

SORSOLTAK A KOZCI’ MAGYAK Ki ü t . 
LET CSAPATBAJNOKSÁG A lit A

18 egyesület 35 csapattal Vesz részt a 
középmagyar csapaténjí.oki küzdelemben. 
Az I. és II. osztályban az összes jogo
sult egyesület elindult. Nem nevezett a 
III. o. férficsapatbajnokságra a Szolnoki 
MÁV, a Hatvani VSE. a III. o. i/7  
csapatbajnokságra S BIK és a Monori 
KTT, ismét távolmaradt a Tisza KE és 
a Szentendrei TTE íéiTiesapata. Uj 
induló a MVTK férfi és a Ceglédi MOVE 
női csapata.

Az első két forduló sorsolása: Május 
23: Férficsapatbajr.okság': I. osztály:
KAC—Botöíldj ATE--HAC, MOVE 
PTSE—PÍ3C, II. óáütSly: MLTC—JLTC,
MKTT—DIK. H í. osztály. Phlird MOVE— 
DM, C. MoVK- VVM, URAIÍ— ULTC. 
Szövetségi d íj: Sotond—IÍAÖ, Női csap / -

Pö t S ü í H
az M i, Sz előli ása szerinti L Á S D  A

S K A B A  ÉS P L Ó K L
sportáruMzaiban, Ví., V ilm os csá» 
száp.űt 3 3 . és IV., VScS-ulca 4 0 .
m m s m  Á r j e g y z é k !  M B M

bajnokság: T. oSitáiy: KAC—ATE,
Botond—‘MLTO. II. o sz tá s : Pirnré
MOVE—Sí. %UV, URAK—MOVT5 PTSE. 
Májú* 26, Férficsipaf.bájnoksSí: I, Otó» 
tü y : KAC—AT®. MÓVE PT8E-H AÖ. 
RSG-Sotónd. II, OsztAly: MLTC—
f-rKTT, Bz. BíK. III. .óre+ATyv
Rírarv MOVÍV-O, MOVE. URAK—W>í, ÜLfc—&M. Ésóvétsága díj-. Botónd-“ ■ 
f f iö . Kői reapatbajnoksáíi I. .ösiMlyi 
KAC—Bófóíiá, R g C -M tíC . L t .  osztályt 
Rímre MOVÉ—URAK. Ö. MOVE—MOVE 
PTSE. MtnfféittlU Az élöl lévő ety^süle* 
ték a pályáváláfeztók,

a s b ö t h é ií  RZOMBATHBETEK
Az időjárás neli) kedvézött ft. BzS® 

nagy gonddal előkéezítétt teniszbeinulá- 
tójának, Póhtekén és szombatra Virradó 
éjjelén ésétt, síoirtbatön délbe, agyát- a 
ázél a vizet felszárította, de a hideg, 
csípőé szél délután is fű it , s így bizony 
kevesen látogattak ki a SzSE-pályábá.

A bemutató eredményei á kővetkezők; 
Asbótb—Crdnk 6:0. 6:1, Ssentpétcri—
Rv.j tor SzSE 6:1. 6 1. Asbóth—Katona
6:3. Cslnk. Katona—Asbóth, Bujtof 6:4. 
Asbóth—Széntpéteri 6:2.

A bemutatókat vasárnap íolytátJák.



MOZI
I pocíI Vasárnap, 1940 május 19.

Filmcsillagok
Mussolini új d rá
m ájának berlini 
előadásán

é S  e g y é b  berlini hírek •— .■&■ Millenáris jobb, mint valaha
, ,  _ „ , „ ■— ez az általános vélemény repü

drfm A«t ! “T  r  ” Ca,V0Ur CÍmÜ Htok között. Ezek a pálya beton-
terernök rfov y? 4 &Z £  min‘f ’  felületének kijavítása után pénteken terelnek Giovacchino Foraaao tár- ÜItek eIÖS2Ör nvere be ho  ̂ edzé.
fta f  tszak a bér- süket megkezdjék. A horpanások,
Írni Staatlichen Schauspielhausban. repedések, kitüremlések eltűntek

.f eS,Zerepet I a feIület most sima, mint az asztal /L ,  f i i " ,  alakítja, aki filmen is ig-y nyilatkoznak a motorvezetök is 
repe’ : Pau Ezek csütörtökön köröztek a teknő

A ’'1,?ert P;i” t ben. A hangulat általában Igen lelBüdt Willi Dohm Albert Florath, I kes mindenki nagy bizakodással te- 
Gustav Knuth, Wolfgang Lzebeneter, kint a mal idénynyitö pályaviadal 
Leopold von Ledebur, Brlch Dunskus. eIé. Egyedül a nagytehetségü 
Csak a női főszereplő, Pamela Wede- SshmidtneTe lég az orra, mert most 
kma nem tartozik a filmcsillagok kapunyitás előtt motor nélkül ma- 
köze A rendező ellenoen, Gustav radt. Schmidt Németországból még 
Grundgens szinten filmszínész — a tavasz folyamán korszerű vezető, 
volt. De o mar hosszabb ideje nem gépet rendelt de — úgy látszik — 
filmezik. Nincs ideje. Jelenleg ö a 1 nehézségek tornyosultak a szállítás 
legelső színpadi rendező Nemetor- I elé, mert a gép még mindig nincsen 
szagban. i pesten. Ezzel szemben úgy volt

hogy addig, ameddig Schmidt új gé- 
•Jelentettiib, hogy a Koch-film bér- V&v?} nem rendelkezik, Szőke mo- 

lini bemutatóján milyen nagy sikere j burját kapja kölcsön. Szőke azonban 
volt Friedrich Ottó Fischernek Bis- I Plf)st maga is vezetni akar s így 
marck rövid szerepében. Ez a siker | Schmidt Nagy Károly három motor- 
nem is maradt következmény nélkül.
Físcheít a Theater am Kurfürsten- | 
t o r a  szerződtette egy Bisraarck- 
dráma címszerepére. Valószínű, hogy 
a drámát filmre is átírják és akkor]
Friedrich Ottó Fischernek nemcsak j 
e j?  jelenetben, hanem egy film nagy 
főszerepében lesz alkalma arra, hogy 
tökéletes éleínöséggel személyesítse ] 
meg a vaskanceilárt.

fi legjobb magyar repülők 
állnak rajthoz az MKSz idény- 
nyitó pályaversenyén

Német film készül a prágai Bar-

SportoEékviak
r,FARINA am DÓM1

UNICAL
SRŐSST -  FRISSÍT l

Minden ia&íi sialíiiieilieii kaphatói

ja közül az egyiket akarta bérbe
venni. Napi/ azonban — bár maga 

, -w . nem vezet — elzárkózott a bérbe-
landow-mliteremben. Alois Joh. I adás lehetősége elől s így Szekeres
lyippl rendezi. A címe: ,JIegyek ár-1 pompás vezetője egyelőre, mint c 
nyekaban A főszerepeket Hansi szárazra tett hal, várja a jószeren- 
Knoteck, Viktória von Ballasko, csét.
f '/ ,nf 1 ̂ r/ M'lrkus, Franciska Kms, I a  mai idénynyitö tornán egyéb- 
Attila Horbiger Richard Haiussler és ként Bart-os, Masrik, Szőke és Pe-

toczfalvy vonul motorjával a beton- 
ra. Légüres kúpjukba, előrelátható
lag Szekerest, Feketét, Farkast és a 
fiatalok mezőnyéből rekrutálódott 
néhány, egyelőre ismeretlen „nagy
ságot" , fognak.

A repülők közül Nagy állítólag 
bombaformában van. Uj géppel raj
tol, melynek súlya tíz kilónál is  ke-

Ludwig Sehmid-Wüdy játsza.

Johsi darfielcS
és hal angyali ssur* 
fos fickó '

Itéailkivüli sikere volt Amerikában
„They Mádé Me A Criminal” ci , __|_____
Warner-vígjátéknak. Ez is bűnügyi víg- I vesebb "Mellette" a télen kcmnlvnn játék, de merőben különbözik a műfaj . „ ueuc a reien Romoljan
többi képviselőjétől. Hőse egy boxoló. " 0,g°zo Morvát/ ígér jo sportot és
akit a Warner új férfisztárja, John Gar- I főképpen Ladányi akinek stílusa é,
tftkéietesakme,tA1?-k,itcSm ?T -0S?k ?zfrt erőnléte sokat javulttoKfeietes, mert Garfield kitűnő színész I r , . , . . . .(amiről a ..Juarez” és az „Ordöngős I Lorenz végignézte a pénteki ed- 
fruska", című {nmekben a magyar közön- zést s az első szemlélődésre megálla.- 
mfrtI\Jtong*-y Ẑiod-he"f-V’. h.anei" az#rt i*. I pltotta, hogy a fiúk túlságosan erő- 
a Színi pályára lépett ’ mieljU bol mennek, nyersek és technikátla-

A film többi főszereplője: Clande | n0 '̂
Kasns. May Bob són, Glória Biokson. — Gyökeres ,,átképzésre“  less Ut
ntöhuf3 n'r?*** i s An,” SHeridaa. Az szükség — mondta. — Az anyagutóbbi Hollywood „glamour-királynö'-

„glamour" a „sex appeal” l , .  ,  .... .utód.ia.) kell majd velük, hogy sikereket ér-
•Tohn Garfield mellett-mégis hat fiatal \ jünk el. 

kölyöknek volt a legnagyobb sikere I Különös érdeklődés előzi meg az 
ifim1 ’ ismerik T 'h at I újoncok csatasorba állását is. Ezekhat fiú nevét, igaz, j Amerikában is, csak így hívják őket: 
..The lírai! Emi Kids” . A ,,DearT Erid” 
cimii filmben szerepeltek először és Aroej'ikában olyan híresek lettek, mint 
i-álunk annakidején a ,,Pál-utcai fiúk"' film változat á.nak főszereplői. Magyar- 
orszacon a ,.Dead End,<-nek necn volt 

:i?ilZy koré, ezért aligha áM>kmn emlékeznek a hat kölyökre. akiket az amerikai lapok „hat angyali szurtos fieiíó '-nak becéznek. Talán most maid 
John Garfield mellett ők is meghódítják a magyar közönséget.

A ..The Made Me A Criminai” magyar címe „Az üldözött 4 lesz.

a fiatalok, akik az országúton kezd
ték szárnypróbálgatásukat, ma a

betonon, állnak majd egymással 
szemben. Az egyesületi vezetők 
nagy reményeket fűznek bemutatko
zásuk elé.

Felvonulnak a tornán a váloga  ̂
tott porfelhölovagok is. Ezek komoly 
betörésre készülnek a hajrázok ellen, 

A mai idénynyitó torna pontosan 
fél 4 órakor kezdődik a Millenárison

..—— •

NEGYVENEGYEDSZER: KERÉKPÁROS 
NAGYYÁETÓ

Ebber az évben két hadszíntéren vív
nak váltóversenyt porfelhőlovagjaink A 200 km-es vándordíjas főversenyt bécsi országúton vívja 23 egyesületi 
négyes legénység, míg a vaskerekesek a gödöllői országúton mérik majd össze erejüket.
NEM VESZÜNK RÉSZT A RÉCSI „RUND

DM DAS RATHAUS”  VERSENYEN
Megírtuk, hogy az ostmarki kerék

páros alosztály meghívta a magyar 
válogatott hármasfogatot a ma délelőtt 
Bécsben dülőrejutö „Rund um das 
Rathans'* nemzetközi táWersenyre. A magyar szövetség ezt a meghívást el
fogadta és úgy volt. hogy Élest, Lisz 
kayt és Mádyt küldi ki Bécsbe. Most elmarad ez a kiküldetés. A magyar vér 
senyzők nem tudták idejében megszerezi, i a beutazási engedélyt és így a 
„Rmnl um das lia-tbaus'* tornán nem vehetnek részt.

HÁROM MAGYAR VÁ LÓGATOTT 
BUKÖSISAKOS ÁLL RAJTHOZ

AUGUSZTUS 4-ÉN NÜRNRERGBEN
Niiimbergben an?usztus 4-én csap <>«wze 

a rémei és a magyar repülő-válogatott 
Ebből az alkalomból a nürnbergi pálya 
igazgatóin közölte, hogy n válogatott 
ltajrázókon felül szívesen látnák vendé 
gül a jobb három magva r mo tor vezetése s versenyzőt is. Ezek Délnémetország 
vá loga tott professzión i sía l)iikó.sisakosai- 
víiI mérnék össze erejüket. A nürnbergi 
pá.1 varga zga tósá 2 az MKSz-bez intézett 
átiratában csak a motor vezetékes ver- 
cnyzők rajtjára ,tart .igényt, de nem 

hívja meg a magyar motorvozetőiket is, 
mivel a nehéz vezet/‘.gépek szállításával 
felmerülő vasúti küllemek igen tekinté
lyes é:» haszontalan költséget jelentenek. 
A nürnbergi pálya vezetőfié'go azonban 
biztosította a-z MKSz-t, hogy kitűnő né
met vezetőket bocsát a m<r*gyar bukósi- 
a-kosok rondol.kczésére « így sommiíelo 

hátránytól nem kell tart ami ok.

GYEPLABDA
MEGTÖRIK-E A BBTE GYŐZELMI 

SOROZATA?
A mai BBTE—AHC (Margitszigét. 10.20, vezeti: ívé Mario) mérkőzésen dől el,hogy a bajnokcsapat pontveszteség nél

kül nyeri-e a bajnokságot. A két együttes eddigi összecsapása mindig jó spor
tot és kemény, izgalmas mérkőzést 
hozott. A múltban' ez a mérkőzés rang
dónak számított, ma az első hely kérdése már eldőlt, az AHC legfeljebb 

csak második lehet." Jóslatunk: 3:1 a BBTE javára.
A MAC—FTC. (Margitsziget. 9, vezeti: 

Eusicza) mérkőzés két egyenlő tudású csapat küzdelmét hozza.. A MAC a rutinosabb és technikásabb. az FTC a lendületesebb. A mérkőzés igen értékes pontokért megy. Ha az FTC győz, akkor 
biztosítja a második helyét, ha a MAC győz. akkor elkerüli az utolsó előtti helyet. Tippünk: 1:1. *

KÉZILABDA
NÉGY BAJNOKCSAPAT ÖSSZECSAPÁSA

és a 2. helyért folyó küzdelem biztosit 
érdekességet a mái, vasárnapi kézilabda bajnoki fordulónak. A kézilabdasport 
bevezetése óta 11 bajnokság került meg rendezésre. Ebből az Elektromos 5, az 
UTE 3. a VÁC és MAFC 1—1 ízben szerezte meg a bajnoki címet. A mai 
bajnoki forduló párosítása (UTE— MAFC. Elektromos—VÁG) a négy bajnokcsapatot állítja szembe egymással 
Nem kisebb érdeklődés kíséri a feltörő 
MTE ' harcát a BSzKRT ellen.

Elektromos—VÁC: az Elektromos me! találta a hatodik bajnokságot nyerő 
együttesét, a Vívó most keresi azt 
csapatot, amellyel ismét komoly szere
pét játszhat a bajnokságban. Az Elek tromos nagyon esélyes (Hajdu-ütca. 
fél 6). UTE—MAFC: a tavalyi bajnok 
MAFC a fiatalokban, a kétévelőtti bajnok UTE a gyakorlott öregekben bízik s 2. helyért játszandó küzdelemben. Lehet hogy még az idén a gyakorlat többet jelent, mint a feltörő fiatalság lendü 
iete—  (Mcgyeri-út, !.). MTE-BSzKRT 
a multévi bajnokcsapat legyőzése után MTE-nek r,em okozhat különösebb gondot 
az elképesztően tartalékos BSzKRT le győzése (Hajdu-utca, negyed 5).A II. osztályban a már bajnoknak 
tekinthető WMTK-nak erősen meg kell küzdenie a két pontért a stílusos 
Wacker ellen (Csepel, WMTK-pálya, 
háromnegyed 2). MPSC—Széchenyi: az
otthonában játszó újpesti csapat esélye, 
(Újpest, Horthy Miklós-út, 10). KAOE- Kistex: fölényes Kistex-győzelem (Sorok 
sári-út, 3). A női bajnokságban két jó 
mérkőzés lesz. Goldberger SE—MPSC 
nagy küzdelem után a bajnok. Gold berger SE győzelme valószínű (Buda 
foki-üt, fél 6). M. Posztó—Olympia 
biztos Posztó-győzelem (Csepel, Vám mentás-pálya. 3).

Á többi mérkőzésen áz elől álló' csapa
tok esélyesek. Szövetségi díi; MAFC- UTE (Megveri-út. fél 6). Elektromos: VÁC (Hajdu-utca, 1). MTE—BSzKRT 
(Hajdu-utca, háromnegyed 3). II. ősz 
té.lyú női bajnokság: Koszorú XIII.—Köszöni Brust (KISOK-pálya, 11 
WMTK—Koszorú XI. (Ganima-pálya, 91 
M. Posztó II.—Standard SC (Csepel 
Vámmentes-pálya. 2), Goldberger SE 
II.—MPSC II. (Budafoki-út, fél 5).

ASZTALI TENISZ
Az UTE nyerte az elsőosztályá asztal tenisz bajnokságot. Most már az összes 

osztályban befejeződött a küzdelem 
Ebben az idényben már csak Budapest 
hármas csapatbajnoksága van hátra.

TORNA
A Koszorú bemutatót rendez ma este 7 órakor a Szent királyi-utcai torna

teremben. A bemutatón különféle torna- gyakorlatok, atlétikai számok és játékok 
kerülnek bemutatásra. Az ünnepély igen 
változatosnak és érd leesnek ígérkezik.

CSZAS
Jűnins t-éit rendezik meg a KISÓK 

kerületi úszóbajnokságait.
A főiskolai úszóbajnokságok június 

2-án lesznek.
Nemzetközi verseny Palicson. A PSC június közepén tartandó versenyére 

meghívta a SzUE csapatát. A szegedieken kívül több külföldi versenyzőt várnak még a rendezők.
Cegléden is megkezdődött, már az úszóélet. A CVSE úszószakosztálya még 

télen feloszlott és a versenyzők 
kivétel nélkül a C. MOVE-ba léptek át. Az edzések megindultak, nagy látoga
tottságnak örvendenek és Mészáros edző
nek ugyancsak van dolga. A versenyző
gárda nagyrészt a, fiatal évjáratokhoz 
tartozik és fejlődésükhöz szép reménye 
két lehet fűzni. A ceglédiek Virágh Ferenc volt kiváló atlétánk vezetésével gazdag műsort dolgoztak ki. Ennek során meg akarják rendezni a duna-tisza- közi nagyszabású úszóviadalt. A vizi- labdások már vasárnap rajthoz állnak: a Szolnoki MÁV-val játszanak barátságos mérkőzést.

V i L Á C M A & K A !

KERÉKPÁR
i AZ ESŐZÉS MIATT F.EMARADT 

KERÉKPÁROS JÁRŐRVERSENY 
AUGUSZTUS 11-ÉN JUT J)fI.CRK

Május 5-én kellett volna lozajlar.ia az 
OTT vándordíjáért rendszeresített hár
mas országúti járőrversenynek. ezt azon
ban — mint ismeretes — elmosta az 
eső. Az MKSz versenyintézőbizottsága 
most úgy döntött, hogy ezt a 140 km-es 
távú és a Budapest—Gyöngyös—Budapest 
terepen lebonyolításra váró mérkőzés! 
augusztus 11-én futtatja le.

MAI KERÉKPÁROS MŰSOR
6.15 ó: bécsi országút 10—35—30 km-es 

terepén: Az MKSz vándordíjon nagyvál 
lója. Táv 200 km. Indul 23 vegyes egyesóiéit legénység.

6.15 ó: gödöllői országút 30—30—12—10
km-es terepszakaszán. A vaskoroké* osz- 
lályok váltóversenye. Táv 100 km. Indul 
26 egyesületi legénység.

7 ó: Becs: Rund um elás Bathaus, (Ma- 
fivafök indulása hízonytaian.)

7 o: Az Ésrekujvári Levente Egyesület 
bajnoki portyája az Érsekújvár—Győr— 
Érsekújvár terepszakaszon.

7 ó: A KSE portyája.
7 ó: A WMTK bajnoki portyája á 

Csepel—Szecíendrc—Kőhegy terepszaka
szon.

7 ó: A Székesfehérvári Repülőtéri A SE 
bajnoki portyája a Székesfehérvár—Ná- 
daslndány útszakaszán.

7 ó: A Nyugati kerület országúti ver
senye.

Fél 4 ó: Az MKSz idény-nyitó1 országos 
repülő és bukósisakos tornája a Millená
rison. .

A MOZIK M CSÓR A:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat. V — vasárnap, u “  f = h — Vi

Bemutató mázlii 
ÁTRIUM Margit-körút 55. T: 153-034 
ffi. fS. fit). Sz. V.: ft-kor is. Kár volt 
hazudni. ÍDunne, Graot.)
CASrXO Eskü-út 1. T.: 383-102. fi. f5. f8 
Sz. V.: HO-kor is. Walt Disney új csodái 
CITY Vilmos esászár-út 35. T.: 111-140. 
hl, h6. h8. Sz. V.: hlO-kor is. Wcekend 
(Walt Disney) stb.
UOIÍSO Váci-titea 9. Telefon: 1S2-8I8-
f8, fS. flO. Sz. V.: f-l-kor is. Mvrna Loy 
William Powell: KN és társa.
DÉCSI Teréz-körút 28. T: 125-952. 6. 8, 
10. Sz. V.: 4-kor *s. Kár volt hazudni 
(Dunne, Grant). 6-ík hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 13. T.: 189-543 
n6. f8, híd. Sz. V.: ni-kor is. Hulló
rsillagók. fJouret. Franren.) 3-ik hét! 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzzébet-körút 13. 
T.: 222-499. 10-2!-ig folyt. M,lgya--Fox 
Metro-Ufa és rajzpshíradó. Walt Disuey- 
és kultúrfilrii.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T: 130-125. 5. n8, 
fi0. Sz. V,: 4, 6, 8, 10. Kacagó tveekend. 
(Walt Disney.)RADIUS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098 
fO, h8, hlO. Sz. V.: fl-kor is. Napóleon 
házassága. (i\ Blatichar.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. n6. £8, hlO. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. 
Mégis szép a világ. (C. Colbert.)SCALiA. Teréz-krt KO. T.: 114-411. n6. f8, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Floridai kaland. 
(Gary Cooper.) 2-ík héti 
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T.: 145-046. 5. n8. 
flO. Sz. V.: h3-kor is. Napette. (Jenny 
dugó.) 2-ik hét! V. <J. e. 11: Cholnoky dr: 
A tenger.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút S. T: 144-212. 
fi. f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Andy 
Heardyt elkapja a ezerclem. V. d. e. 11: 
A csillagos lobogóért.
CAP1T01,. Baross-tér 32. T.: 134-337.
N, f«, Í8. flO. V.: H-kor és fél 2-kor is. Halálos tavasz.
CORVIN Üilői-út 40. T.j 138-988. f4. fS, « ,  
flO. V.: f2-kor ie. Az első esők.
ELIT Szent Tstván-körút 16. T.: 114-502. 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor. Trópusi mámor. HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T.: 142.455. 
fi, fS, Í8. flO. V.: f2-kor is. Az első csók. 
V. ri. c. fii: Mi lesz veled Andy Heardyl 
KAMARA Dohány-utca 42. T: 144-027.
11, 2, 4, 6, 5. 10. A szerelem beleszól. LLOYD HolIáP-utca. 7/a. T: 111-994. 4. 6, 8. 
10. V.: 2-kor is. Az első csók.
PALACE Erzsébet-körút 8. T: 221-222. 11,
2. 4, 6, 8, 10. Gunga Din.
PÁTRIA Népszínház-o. 13 T.s 145673.
4. 8, 8, 10. V.: 2-bor is. A kis csitri. 
V. d, fii? A boldo*«ági utcája.

SAVÓT, Üllői-út 4. T.: 146010. €4. C6. IS, 
110. V.: fi■ kor is. A kis csitri. V. ci. c. 
l'Il: A boldogság utcája. .SIMFLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999, 
fi. fí, f8, no. V.: í2-kor is. Nem vagyunk 
angyalok,STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T: 140-840. 11. 2,
4, 6, S, 10. Egyetlen éjszaka. 4-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS GSmbös-u. 11. T.: 355374. ni, r.6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Semmelweis 
V. d. 4, 11: Azur-exprees.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: 384-563. 
4.1 6. 8. 10 V.: 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8, 9. 10. Pénz beszél.
PUDA1 APOLLO Széna-tér. T: 351500,
fS, .1)7, 9. V.: f2, f4. fS. fS. firt. Texas,
1. rész. Az álarcos lovas V. d. e. fii A csúnya lány.
IiLDORADO. Népszfnház-u. 31. T.: 133-171
5, nS, flO. V.: 2. 4, 6, 8, 10. Szerelmi 
vihar.HOMEROS, Hermina-út 7. T.t 296178.
hő, 7, nlO. V.: f2-től. A tenger ördögei. IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292628. U. 16, 
f8, flO. v.: f2-kor is. Pénz beszél. V. d 
e. 11: Tünemény.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T: 
134-644.) f4. r«, f8, flO. V.: f2-kor is
Pénz beszél. V. d. e. f10, f!2:: Papucshős. 
OLIMPIA Erzsébet-kxt 26. T.t 421-588. 11,
2. 4, 6, 8, 10. Indián eskü.
OTTHON Beniczky-utca 3. T: 146-447. n4, 
nO, nS, n10. V.: n2-kor is. Texas. I. (Az 
álarcos lovas.) V. d. e. 10, fl2: Pajzáné jsza ka.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T: 144-454. 11, 1.
3. 5, u8, 110. Texas. I. rész. Az álarcos 
lovas.
RIALTO Rákóczi-út'  70. T.: 139-497 11.
1, 3, 5, n8, nlO. Sz. V.: 10, 12, 2, 4,
6, 8, 1®. Pénz beszél.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Vasárnap, május 19.

Budapest T (349.5 m): 8: Ébresztő. Svn- 
rat, .ITan-glemozek. — 8.45: Hírek. — 9: 
Görög katolikus egyházi ének és szentbe- 
szád i Balogh Bálint (b. kanonok). — 
10: Retormátus iptén tisztelet (Varga 
Imro rimaszombati lelkipásztor). — 11:Egyházi ének és szentbcszód (P. Vargha 
László S. J.). — 12..%: Budapesti Hang
verseny Zenekar. Vezényel: Fridi Fri
gyes. — 13.45: Hírok. — 14: Hangleme
zek. — 15: _ A föMmívclésügyi minisztc- 
riuin c!<íádásso,ro»»ta. - - 13.45; Szelon-
tös. — 16.30: Az agrárolló-. Kis’échi 

Nagy Dénes dr előadása. — 17: Hírek 
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: Várhelyi Antal orgonózik. — 17.50: 
Regüly Antal. Illyés Gyula előadása. —■ 
18.15: A Mag}<arorezág—Románia vüoga-

4ott labdárúgómérközés II. félidejének 
közvetítése az üllői-úti sporttelepről. 
Beszól: Pluhár István. — 19; Magyar 
tánelemezek. —  .19.15: Hírek. —- 19.25:
Dankó Pisla, a magyar nótakirály. Irta: 
Székeimé Sólymos Bea. Felolvassa Sala 
Domokos. Közreműködik Litlasy György, 
kiséri Oláh Kálmán cigányzenekara. — 
20.15: Sportéredmény-ök. — 20.25: Amire 
nagyanyáink táncoltak. Fellegi Teri éne
kel. — 20.40: Gyón! Géza-emlékest. —
21.40: Hírek, sporteredményak, hírek szlo
vák és ruszin nyelvein. — 22.10: Az 1. 
honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel: 
Poagráoz Géza. — 2?,: Hírek német, olasz, 
angol és francia nyelven. — 23.20: Perl is 
Pali cigányzenekara muzsikál. — 00.05:
Hírek.

Budapest II (834.5 m): 11: Lend'-ai
Jóska cigányzenekara. — 12.05: Levente
rádiófélóra. — 15.05: Jazz-száinok hang
lemezről. — 17.45: Ilniezky Liiszló jazz- 
zenc.kara játszik. — 19.25: A rábaközi
népviselet. Hajós Elemér előadása. — 
20: Hírek, versenyeredmények, hírek szlo
vák ót ruszin nyelven. — 20.25: Az U.i 
pesti Dalkör műsora. Vezényel: Zsase- 
kovszky József. 1. Hoppo Rezső: Dalol 
jalok. 2. Liszt: Vigyázz az égi jelre. 3. 
Lrndvai Ervin: Harangok szava. 4. Ko
dály: Esti dal. 5. Mfeilicr Károlyt Szívem 
da,I,a. 6. Zöld Károly: Magyar dalok. 
20.55: Aszonyok a festék életében. Irta: 
Nagy Médn. — 21.20: Táneleniezek.

Kassa (259.1 ni): 30: Egyházi ének és 
szculboszéd a Premontrei Rend kassai 
templomából. — 11.15: Hírek. — 11.35:
M agyar virágénekek. Költemények és 
hanglemezek, A  verseket Itácz Béla adja 
elő.

KÜLFÖLDÖN
7.20; Bukarest: Spanyol zeneest.
7.30: Bées: Filharmonikusok szólisták

kal.
7.30: Hamburg: Operarészletek.
8; Zágráb: Operaest.
8.30; Szófia: Operettest.
9: Mil.mánó: Mascagni: Paraszt-

bccpület.. (A szerző vezényel).
9: Kóma: Zenekari és énekest.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

ről minden nap. Szerkesztőség és kiadó- íivatal Bp. Vili., Rökk Szilárd-utca 4. 
-  Telefon 132-499 és 133—977. Levél- 
■ím: Budapest 72, Postafiók 42.Föszerke«ztő: Dr. Vadas Gyula. — Felles szerkesztő: Hoppé László. — Fele-
s kiadó: K u! te ár István.
Előfizetési díj: Bei földre egy bóra P 
20, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
Amerikába 10.—).
Nyomatéit a Stádium Rt. kőrforgngé- 

peln. Felelős: Györy Aladár igazgató.

A két olaszorszási 
mérkőzés tanulságai
(Nápoly és Genova)

Ebben az esztendőben még nerrí 
volt komoly vizilabdamérközés Bu
dapesten. Csupán két eredmény áll 
rendelkezésünkre, ha megpróbálunk 
a magyar vízilabdasport pillanatnyi 
erőviszonyaira következtetni: a
MAC csapatának nápolyi mérkőzése 
és a főiskolai válogatottnak az olasz 
főiskolásokkal való genovai találko
zása. Bizony, nem valami ragyogó 
eredmények: 1:3 arányú vereség és 
4:4-es döntetlen. A nápolyi mérkő
zés körülményeiről annakidején már 
beszámoltunk. A héten hazaérkezett 
főiskolások most a genovai találko
zóról mesélnek néhány érdekes dol
got. A főiskolai csapatban szerepelt 
néhány játékos, aki tíz nappal előbb 
a MAC nápolyi mérkőzésén is részt- 
vett. A két olasz csapat játékáról, 
a két magyar csapatról és egyebek
ről kérdezzük Somóczyt.

— Genovában sokkal jobb olasz 
csapat játszott: öt válogatott szere
pelt a főiskolai csapatban. Ghira 
nem tudott boldogulni Tolnaival. A 
magyar hátvéd teljesen lefogta az 
olaszok félelmetes középcsatárát. 
Aréna nagyszerűen játszott. Úszás- 
fölényét (100-on tud 1:01—1:02 kö
rül) remekül kihasználta, fiatal, ki
tűnő erőnlétben levő játékos. Minden 
mozdulata veszélyes volt.

— Minek. tulajdonítja az olaszok 
fejlődését? — kérdezzük.

— Mindenekelőtt annak, hogy so
kat edzenek. Az a néhány játékos, 
akiből összetevődik a válogatott, 
sokszor már egy hónappal előbb, de 
mindig legalább két héttel hdmarabb, 
megkezdi a közös munkát. Együtt 
vannak egész nap, egyéb dolguk 
sincs, csak a jő erőnléttel és a közös 
munkával való törődés. Persze, hogy 
jól összeszokik a csapatuk! így volt, 
most is. Már amikor a. MAO Ná
polyban volt, találkoztunk az ott 
edző főiskolásokkal. Mag aztán 
óriási az akarat, a fejlődnivágyás 
az olaszokban. A legelsők akarnak 
lenni a, vízilabdában is, És... talán ez 
sikerülni fog nekik. Minden erőnket 
össze kell szednünk, ha non akar
juk, hogy a fejünkre uöjjenck.

— Melyik csapat volt jobb: a 
MAC, vagy a főiskolai válogatott?

- A főiskolás! Genovában feltét
lenül jobban ment nekünk. 3:0 után 
az öngól és a J méteres megzavarta 
a csapatot. Az olaszok ezt ki is hasz
nálták, és hamarosan ’i :í’.-ré vehet
tek. De sikerült, kiegyenlítenünk. Sőt 
Tarics Sanyi lövése az utolsó perc
ben a kapufáról pattan le a vonalra. 
Bemehetett volna...

A játékvezetőre panaszkodik 
ezután Somócsy. De nemcsak ö. Vele 
együtt az egész Genovát járt társa
ság. A nápolyi mérkőzést olasz já
tékvezető vezette, kitünően. Geno
vában a német Mehlberg — Somó- 
szyék szerint — alaposan „elvezette" 
a mérkőzést. Csak példaképpen 
mondják cl a fiúk, hogy a szabad
dobások aránya 50:6 volt az olaszok 
javára. ,J3nnyirc szabálytalanul 
azért mégsem játszottunk" — mon
dogatják.

— A németek mellé az olaszok is 
felnőttek és most. már nem lesz több 
biztos mérkőzésünk ellenük sem —* 
fejezi be Somóczy a beszélgetést.

Az olaszok tehát továbbra is tart
ják multévi ragyogó formájukat és 
nekünk a legkomolyabban kell ké
szülnünk az idényre, az egyes nem
zetközi találkozókra, ha nem akar
juk, hogy a vizilabdavezetés végleg 
kicsússzék a kezünkből.

PAL1AZATI ÜZENETEK
Figyelmeztetések: 18 darab szelvény

Léit horítékban név nélkül érkezett. 23 darab szelvény, szintén kék borítékban-, 
név és tippek nélkül érkezett. 30 darab 
szelvény (a tippek papírlapon) név nélkül 
érkezett. A papírlapon sincs név.

Caneva S.: Rendben. „Ella” ; 238 pontja 
van.

Az SVSE—Egyetértés mérkőzést töröl
tük a XII. számú szelvényről.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
T. T. Ilyen kérdésekre, sajnálatunkra, 

nem tud úrik felvilágosítást adni,
Sz. L. Orkicszler.
Kiss i, hadaprófj őrmester. 1. Az „Önöké 

a szó” a pénteki számunk bon jclieui-k 
m©£. 2. A „Szerkesztői tizeiretek̂ -rovat
nincs naphoz kötve. 3. Tizcureíryest sok- 
félc módon rúgnak. A. légei terjedtebb 
rúgdsi mód: belsővel laposan valamelyik 
sarokba helyezni, 4. A leghasználatosabb 
szöglet rúgási mód: jobboldaliról jobb-,
baloldalról ballábbal rugrói, a csőd belső 
részével k isső csavart au rúgni a túlsó 
kapufa felé az ötös vonal és 11-t‘s pont 
közé. ő. Szíveskedjék a Ferencvároshoz 
fordulni.

Fabók. i, \7 1926-ban február 11-én a 
belgák ellen 2:0-ra győztes másryar csa
pat ösá^áUítáisa: Fiseb er — Grosz II, 
Dudás — Furmann, Búza, Rebró — Ré~ 
mav III, Molnár, Rémáy II, Pipa., Szidou. 
2, Pipa balösszekötőt játszott állandóan.

Csincsák Lajos. A Testnevelésnek Pluhár 
István a szerkesztője. V. Alkotmány-u. 
III. Országos Testnevelési Tanács. Elő
fizetési ügyben is oda tessék fordulni.

IL I. Korányi I talán egy hajszállal ‘ 
gvonsabb volt.

Dániel Tamás. Bármelyik klubban szí
vesen kipróbálják és megmondják, hogy tehetsége*-©, vagy nem.

Kozma S. A 16-oo<m belől ktofetotf 
szabadrúgást labdakordoaásért. ftáLnefc*


