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A magvar csapat Siendredi 
ma Európában 
a legiobb

írja a román sajtó
„A  m agyar labdarúgás még mingig  
egy k lassz issa l a rom án előtt Jár

A  B) csapatunkról egyhangúan í r ják:
„A  m agyarok csalódást okoztak**

Bukarest, május 20.
A román sajtó nagyon részletesen 

ír a vasárnap lefolyt három ma
gyar-román mérkőzésről. A buda
pesti mérkőzésről is sok helyszíni 
tudósítás alapján számolnak he. Az 
Ordienea, Economu szövetségi kapi
tány lapja például minden kifogás 
nélkül elismeri a magyar győzelem 
igazságos voltát, valamint azt, hogy 
a. magyar csapat megérdemli a győ
zelmet.

íme a lapszemelvények:

„U n iversu l Sport**
—  Pesten a győztes magyar csa

pat sem mutatott különösebb játé
kot az eső és a szél miatt.. Az akciók 
csupa véletlenből születtek. A romá
nok csak ritkán jutottak támadás
ba, ennek az volt az oka, hogy a 
három, elöretólt csatárt nagyon le
fogták, a két összekötő pedig túl
ságosan hátul és rendszertelenül 
mozgott. Mindkét csapát legjobb 
■/esze a fedezet-sor volt. A magyarok 
közül a fedezetsoron kívül Csikós, 
pákosdi és Gyetvai tűnt ki. A román 
csapatban Dávid, ■ Sfera, Juhász, 
kengyel, Vintila és Demetrovics te t
szett. .

A  B) csapatra vonatkozólag így 
vélekedik az Universul Sport:

__ A román B) válogatott nagy
győzelme ellenére sem tetszett, ami
vel szemben a román A) csapat 
Pesten „kifogástalan" vereséget 
szenvedett,

„G asetta Sportulirol**
— A magyarok jobbok voltak, 

győzniük kellett, bár a játékvezető 
egy szabályos gólunkat nem adó ct 
meg. A  magyarok legjobbja a két 
Sárost, aztán Szalag (Királyt akar
tak írni a románok. Szerk.), Dudás, 
Polgár, Pákozdi és Kincses. A  ro
mán csapatban dicséretet érdemel 
Sfera, utána Dávid és Juhász tet
szett. Annyi bizonyos, hogy a . ma
gyarokat még nem láttuk ilyen jól 
játszani román csapat ellen, mint 
ahogy vasárnap játszottak. Ezzel a 
pompás fedezetsorral és Sárost 
dr.-ral győztek volna akkor is, ha a 
játékvezető nem kedvezett volna a 
magyar csapatnak. Ennek ellenére 
győzelmük teljesen megérdemelt.

A  magyar B) válogatottról _ vi
szont ugyancsak rossz a véleménye 
a Gasetta Sportulirolnak:

— A román B) válogatott akár 
7—8 gólt is lőhetett volna. Egyetlen 
egy magyar játékos sem játszott el
fogadhatóan. A magyar játékosok 
nemcsak a várakozáson alul szere
peltek, hanem egy-két fiút kivéve 
úgy játszottak, mintha csak köteles
ségből tartózkodnának a pályán. 
Bodola a mezőny legjobbja, ma nem
csak a B) válogatott, hanem egész 
Románia legjobb csatára. Nagy hiba 
Volt öt kihagyni az A) csapatból!

Az ifjúságiak mérkőzéséről meg
állapítja a lap, hogy a magyarok 
győzelme teljesen megérdemelt. Ezt 
állítja egyébként az Universul 
Sport is.

siti 
sorát

és Kiszefy erő
csapat csatár- 

T e m e s v á r o t t

R o m á n i a U

(Az A) csapatok mérkőzéséről:) 
— Reális eredmény, megérdemelt 

Győzelem. A vnáüyürolc kétségtele
nül jobban voltak, mint egység, mint 
szerkezet is. Végig fölényben voltak.JPJ!-v Cl • . ----- - , -» A4,0• T j----* „ - .Sár ősi 111 érdeme elsősorban. A. 
román csatársor nem volt a pályán. 
Ploesteanu és Bodola nagyon hiány
zott. Sárosi I is nagyon jó volt.

(A B) csapatok mérkőzéséről:) 
A lap osztályozza a játékosokat

A legjobb osztályzat a 10-es, a leg
gyengébb az 5-ös. A román csapat 
75 pontot kap, a magyar 55-öt. A 
magyar csapatból csak a hungárista 
Kis kap 10-est. A  lap véleménye 
egyébként a következő:

— A magyar csapattól nem lát
tunk játékot• A védelem lyukas 
volt. A fedezetsor gyenge, a csatár
sor széteső.

(Az ifjúsági mérkőzésről:)
— Nem. érdemeltük meg a vere

séget. Balszerencse, hogy nem győ
zött a román csapat.

„Curentul**
(Az A) csapatok mérkőzéséről:)
— A budapesti eredmény szabá

lyos. Mégiscsak klasszis-különbség 
van a két ország labdarúgása közt. 
Ha Dávid nem véd ilyen jól, még 
nagyobb lett volna a gólkülönbség. 
A román csapatnak nem volt csatár
sora. A magyar csapatban a két 
Sárosi volt a legjobb. Dávid volt a 
mezőny legjobbja. Mellette Sfera 
tűnt még ki.

(A B) csapatok mérkőzéséről:)
— Könnyű győzelem gyenge ellen

fél éllen. Csak Tóth III nyújtott el
fogadható játékot. Nagyon jól ját
szott a román csatársor.

„Tlntpul**
A magyar A) csapat a me

zőnyben fölényben volt. Technikailag 
és taktikailag is jobbnak bizonyult. 
A románok játékrendszere Buda
pesten nem volt megfelelő s úgy lát
szik, hogy Ginsery erre már a mér
kőzés előtt rájött.

— Sárosi I kitünően játszott, de
nagyszerűen játszott az öccse is. A 
magyar csapatból még Kincses, 
Dudás, Csikós, Pázmándy (? !  — 
nyilván összetéveszti Pákozdival! —- 
Szerk.) és Polgár játéka mondható 
jónak. , . . .

A magyar B) csapat kiábrán
dított. Ezt a magyar válogatottat 
akármelyik A) diviziós egyesületünk 
megverte volna. Csak Tóth III és 
Kis játéka felelt meg.

— Az ifjúsági mérkőzésen szép 
játék volt, a román csapat is győz
hetett volna.

„Ordinea**
Economu lapja így ír a budapesti 

mérkőzésről:
Az I. félidő eredménye igazsá

gos, mert a két csapat teljesen 
egyenrangú volt. A játékvezető fel
háborító működése az oka elsősor
ban annak, hogy elvesztettük a mér
kőzést. Ha a játékvezető megadja 
Bindea teljesen szabályos gólját s 
ha Barátky fejese valamivel lejebb 
megy, akkor 2:2 az eredmény.

— A magyarok technikailag job
bak voltak, de csak egygólos győzel
met érdemelnek. Ha azonban egy 
kis szerencsénk van, akkor döntet
len is lehetett volna az eredmény.

__Meg kell azonban állapítanunk
azt hogy ma Európában a magya
rok a legjobbak. (Ezt a románok 
írják, akiknek a csapatuk legutóbb 
az olaszok ellen "játszott! Sseik.)

__ A magyar csapatban ez a
rangsor: Sárosi. III, Szalag (— ez 
meg alighanem Király lesz! . 
Szerk.) Dudás, Sárosi dr, Kincses
Gyetvai.' . ,,— A magyarok. játéka kiabrandi 
tott — Írja a lap a B) csapatunkról 
— többet vártunk tőlük. A magyar 
csapat csak az első 15 percben voh 
egyenrangú ellenfél.

— Az ifjúsági mérkőzésen a ro
mán csapat volt fölényben, mégis 
vesztett.

S. N.

(A válogatói! TI) csapat ma, kedden Te
mesváréit mérkőzik. "'Ellenfele Temesvár 
csapata, amelyben .olyan erők játszanak, 
mint Bindea és Dobay.)

Temesvár, május 20.
Mozgalmas ! élet volt hétfőn dél

után fél 4-kor a.temesvári pályaud
varon: ekkor érkezett a magyar B) 
válogatott budapesti különítménye. 
A temesvári sport vezetői fogadták 
Gervay Józsefet és, a négy játékost: 
Gazdagot, Szűcsöt, liojákot Cs Szend- 
rődit.

Gervay elmondotta, hogy a buda
pesti erősítés tagjai már igen jól 
játszák az angol rendszert. Temes
várod tehát sokkal jobban fog 
menni a játék, mint Bukarestben. 

Szcndrödi a következőket mondta: 
— Jó . erőnlétben vagyok. Szép 

játékot-és magyar, győzelmei várok.
Este 7 órakor a magyar játékosok 

is kimentek a pályaudvarra, hogy 
ott legyenek a Bukarestből érkezők 
fogadtatásánál.

Román dr., a kerületi elnök, Ba

lázs ligatag, Milipoj,. a' játékvezető
liga ‘ elnöke' és Cliicin alelnök fogad
ta a magyar csapatot. A Bukarest
ből jövő magyar fiúk nem panasz
kodnak fáradtságra. Pósa láza már 
tűnőben van. Sérült nincs a fiúk 
közt.

A szállóba vezető úton Fábián 
József a következőket mondotta a 
bukaresti vereségről:

— Á  román csapat nagyszerűen 
játszott. A csatársor nieredek táma
dásai állandó veszélyt jelentettek a 
mi kapunkra. De a, balszerencse is 
üldözte a fiúkat. A nemzetközi ru
tin hiánya erősen éreztette a hatá
sát játékunkon. Ezen .sürgésen segí
tenünk kell. A románok megérde
melték a győzelmet, a gólarány 
azonban túlzott.

Ezután megkérdeztem Fábián ka
pitánytól az összeállítást.

Tóth---- Kis, Gazdag ■— Szűcs,
Marosi. Szödi — V aradi, Nagy, 
Szendrödii Kiszely; Tóth• III.

A csapat " vacsora' utáh sétára 
ment, majd pihenőre tért.

A temesvári válogatott összeállí
tásában nincs változás: Pavloviéi — 
’SUvat, Fodor — Simát oc, Kotor- 
mány, Szanissló —; Bindea, Spiel- 
mann, Mar.ksieiner, Reiter, Dohai. 
Mlinarics, a jugoszláv, játékvezető 
csak kedden délben érkezik.

Fábián József este beszélt telefo
non Budapesttel'és jelentette a szö
vetségnek, hogy Pósa csütörtökön 
nem játszhat a Ferencvárosban. 
Addigra ugyanis nem jön annyira 
rendbe. Megállapodott Fábián abban, 
hogy Kiszely, Láczkó és Jenő fi szer
dát délután repülőgépen utazhat 
majd Kassára, illetve Ungvárra. A 
költségkülönbözetet az MLSz vál
lalta.

Fábián egyébként nem utazik Bu- 
dapestre, hanem TSemesyárról egye
nesen Torlnoba megy a főiskolai vá
logatott csapat mérkőzésére.

G. S.

Szombat délután és va
sárnap délelőtt lesz 
az UTE versenye

Az első, válogatásra előkészítő ver
senyt' szombaton és vasárnap rendezi 
meg a szövetség megbízásából .az UTE. 
Sajnos, . a vasárnapi ’ rész délelőttre 
szorul. niert az UTE-pálya, délután 
valamivel hagy óbb közönséget vonzo 
sporteseménnyel lesz elfoglalva. (Itt * lesz 
az Újpest—Hungária mérkőzés . . .)

A verseny nevezési zárlata tegnap 
volt. A vidéki egyesületek nem nevez
hettek. mert ezen a napon lesz a vidéki 
egyesületi bajnokság. Néhány fővárosi 
egyesület is még párosversennyel foglalt. 
Ennek ellenére elég szép számban jelent
keztek az előnyversenyekből álló, de 
különben a teljes bajnoki műsort magá
ban foglaló versenyre. A nevezések a 
következők: _  ,

Szombat. 100 m 20 (Kovács, Ember, 
Gyenes* Regős, Novák). rúd 10 (Zsufíka, 
Szinvéry), 800 m 19 (Aradi, Szabó, Iglói, 
Híres,' Temesvári. Gyergyói), távol 13 
(Vermes, Somló. Zajki, Dusnoki, 110 gát 4 
(Hikisch, Szabó E.. Novák), gerely 12 
(Várszegi, OSanyi III., Makkay), íjOOO m 
19 (Csapiár. Kelen, Németh, Szilágyi, 
Aradi. Molnár). 200 m 15 (Kovács, Can
nes. Ember), 4X100 m 3 (MAC, UTE, 
ESTE).

Vasárnap:
1500 m 32 (Szabó, Híres, Iglói, Aradi, 

Farkas, Simon, Gyergyói), súly 18 (Né
meth Csáuyi, Darányi, Krasznay, Hor
váth II., Havas), magas 10 (Gáspár, 
Máthé, Koltai), 40G m 19 (Görkói, Góbi, 
Jagicza, Sándor, Temesvári, Minai, Dé
vényi), diszkosz 17 (Kulitzy, Horváth II., 
Darányi. Németh), 400 m gát 4 (Margó, 
Héjjas. Szörényi), hármas 8 (Somló, Dus
noki, Tófalvi), 4 mérföld 7 (Csapiár, Esz
tergomi, Ném eth).' kalapács 6 (Kemény, 
Gáspár, Rácz), 3000 ni akadály 3 (Gulyás, 
Bordás). _ _ . • . , .Valószínű, hogy a MASz Szdagyin kí
vül — az ö átigazolása két nappal később 
már le is jár — más átigazolás alatt álló 
versenyzőknek (Onódi) is módot ad az 
indulásra.

=>J8&=
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a vasárnapi versenyen. Utolsó ugrásá
nál a talaj ráérőskor nagyot roppant a 
bal térde. Az orvosi vizsgálat egyelőre 
semmi biztosat sem tudott megállapítani. 
Lehet, hogy csak erős rándulása van. 
de szó lehet tokszaingszakadásról, sőt 
porcleválásról is. Péntekig feküdnie kell, 
akkor röntgenezik

Kecskeméten hétfőn kezdődött meg 34 
csapat részvételével és- a. IvAC rendezé- 
sábcíi a város levente bajnokságáért folyó 
küzdelem. Nagykőrösi-nt—Méhes lapos
7:1, (1:1). Vezette: (írulicli. Góllövő: 
Szabó (5). Gyulák Vörösmarti, illetve 
Lászki. — Zrínyi—Muszáj 8;0 (3:0). Ve
zette: Rozsnyai. Góllövő; Kovács, . Bor
dán, Szabó (öhgól).

Fábián József:
Á z e llen fé l túl jó já té k a  
o ko zta  a  v e re sé g e t
Elutazóit a magyar B. válogatóit Bukarestből

—- Telefonjelentésünk —

felsze
relésekF U T B A L L

az M 1. Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, V í,, V ilm os csá> 
szár.üt 3 3 . és IV., Váci-utca 4 0 .

Á r je g y z é k !

Bukarest, május 20.
A súlyos vereséget szenvedett magyar 

B) válogatott csapat ma reggel rendben 
elutazott Bukarestből. A pályaudvaron 
bcsbéltcm Fábián Józseffel, a. B) csapat, 
szövetségi kapitányával. A következőket 
mondta,:

— A két összekötőnktől, indult ki műi
den baj. mert a két összekötőnk várat
lanul egész gyengén játszott, Ezzel szem
ben a két román összekötő olyan tünemé
nyes formát mulatott, hogy egyszerűen 
lehetetlen volt őket fogni. Nyugodtan 
mondhatom, hogy a román B) válogatott 
összekötőit vasárnap Európa legjobb já
tékosai sem tudták volna feltartóztatni.

Éppen ezért volt annyi :űr a magyar 
védelemben, mert a hátvédeinknek Is a 
fedezeteink segítségére kellett menniük a 
két román összekötő lefogása vegeit. 
Mindenesetre megállapítottam, hogy néni 
a7j angol r'■miszer, hanem az ellenfél túl 
Jó jatéka okozta a magyar B) válogatott 
vereségét. Balszerencsénkbe/, még az is 
hozzájárult, hogy mindkét kapusunk 
leheteten rossz napot fogott ki es több 
gólban benne voltak.

Itt közlöm egyébként, hogy a magyar- 
B) válogatottban a második félidőben 
nem Kiss, hanem Tóth védett.

S. N. .

Főiskolás futball- 
csapatunk útban 
Torino felé

Hétfőn délután az elutazás előtt egy 
pár órával á BEAC-pályán edzést tartott 
a Torinóba utazó főiskolai labdarugó 
válogatott osapat. Molnár Ignác szövet
ségi edző irányításával különféle izom- 
lazító- és labdagyakorlatokat végeztek ..a 
fiúk. Az utolsó hazai edzésen Kőműves, 
Kovács II. és Kiss kivételével vala
mennyi játékos megjelent. A három 
válogatott —•> mint megtudtuk — azért 
maradt távol az edzéstől, mért vasárnap 
kemény mérkőzést játszottak egyesüle
tükben.Az útrakész csapat körül az az újság, 
hogy -Tihanyiról yégleg lemondtak főis
kolásaink. A kitűnő válogatott csatar 
nem kapott szabadságot és ezert kellett 
itthon maradnia. Ez a veszély fenyegette 
Szigetit, a tartalékkapust is, de az 
utolsó pillanatban sikerült, a miniszteri 
biztos közbenjárásával szabadsagolasi 
nehézségeit elintézni s így Szigeti egy
napi késéssel ma. kedden délután utazik 
a válogatott után Torinóba.

Az edzés után Molnár Ignáceal az 
esélyeinkről beszélgettünk: „
_ A nagy játékerőt képviselő olasz

főiskolás válogatott csapat ellen, sajnos, 
nem sok esélye van a tartalékos magyar 
főiskolás válogatottunknak. Az amúgyis 

.nem a legjobb támádósorunk Tihanyi 
kiválásával nagyon sokat vesztett erejé
ből Ennek ellenére bízom a csapat vég 
sokig harcolni, küzdeni tudásában, ami 
már nem egyszer segítette ki a bajból “ 
jóval erősebb ellenféllel szemben lp.

Kz edzésen még tisztázódott, hogy kik 
utaznak Torinóba. A tizennégy játékos 
névsora a következő: Zentai, Nagy,
Kőműves, Szép, Kovács II., Kalocsay, 
Ortuta.v, Kovács I., Kiss, Kolozsy. Tar
talékok: Szigeti, Bajári, Gáspár.

*

' Hétfőn este a menetrendszerű római 
gyorssal utazott el a főiskolai labdarúgó 
válogatott csapát. Toiinóba. A válogatott

együttessel utazott Miliőkéi- Rezső div a 
MÉFSOK miniszteri biztosa . cs Molnár 
Ignác szövetségi edző is. A cöapat ked
den este érkezik meg Toriadba.

.   ̂ n------ ........................
Gyűri KISOK futbállbajnokság: Szifc- 

iekolá—Tanítóképző , 2:1 (1:0). ■ ■
Tóth. GóUövö: Horváth, iWnkler, illetve; 
Lakat....................

KISOK LABDA RCGÚ MÉRKŐZÉS 
(alsó osztályosok részére)

Szt. István fk.-----Árpád g. 3:0 (2:#).
B-crtalan-u. .Vezette: -Slniber. Az egysége
sebb csapat' megérdtwaeilen győzött. Goi-, 
lövő: Körösényi, Hernády és Hllkó.

BiftC-páSya fehénfári-ut Ifi
.Május 23-án űrnap án 
délután fél 6 órakor

Keimeti Bajnóki mérkőzések



sasa Kedd, 1940 május “21,

■  M i n m i i m  r m n n m
B

iC z d z iitc sx d i/é M j. XY.
Beérkezési határidő 
V. 25. déli 12 óra.

Djpesi—Hung, v. e. (2:4) -■
Újpest—Hucg. I. f.c. (0:5)
Ferencváros—Törökv. (4:2)
Szeged—Bocskai (2:0) ..
Gamma—Taxi (0:3) ...»
Haladás—Elektr. (1:3) ..
Szolnok—Kispest (2:4) ». ..'..!—.

KEAC-WMFC (0:4) ............
PótCerseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként osak bőit* 

versenyt dönt el*
DTE—FTC "(2:3) ............
Dorog—Tokod (2:4) ....... «■•:•••«
Rusj—SSE (2:2) ...........
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

" Név!
Cím;

A beküldő aláveti magát a feltó- 
3 teleknek. Minden szelvényhez ép 

és forgalomban lévő használatlan 
10 Iliiére* bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkiDt ötnél több 

* szelvényt küld, az legyen ide ke
resztet vagy csillagot!

Zöld Ferenc: Már megint meg
vertünk egy válogatottat.

Kék Hugó: Hogyhogy megvertek?
Zöld Ferenc: Úgy, hogy Sárost és 

Gyetvai lőtte a gólokat, Csikós vi
szont nem kapott egy gólt sem. 
Igaz, maguk is hozzájárultak vala
mivel a győzelemhez. Nem játszott 
Bíró Sanyi.

Kék Hugó: Node talán Dudás sem 
volt olyan rossz. Vagy talán azt 
rójja fel hibájául, hogy most máso
kat is hagyott élni? Megelégedett 
azzal, hogy megrakta a horvátokat? 
Hagyta, hogy hadd löjjenek most a 
csatárok gólt?

Zöld Ferenc: A számok beszélnek. 
Hat fradista játszott a válogatott
ban.

Kék Hugó: Elég szép egy harma
dik helyezettől. De várjon csak! 
Egy, kettő, három, négy, öt... ki a 
hatodik fradista?

Zöld Ferenc: Toldi.
Kék Hugó: Nézze, ha már erről 

van szó, akkor állapítsuk meg, hogy 
egy Hungária-játékos érdeme az, 
hogy nem kaptunk gólt.

Zöld Ferenc: Tudom, tudom.
Mondtam is. Biró Sanyi.

Kék Hugó: Dehogy. Barátky! De 
mindegy, Feri. Ismétlem, mindig 
méltányolni fogom egy harmadik 
helyezett szép teljesítményeit. Per
sze, egy bajnokság, az más. Oda 
már komoly játék kell. Node nem 
akarok magunkról beszélni...

Lila Leó: Ne is! Maga nem jogo
sult az Újpest nevében beszélni.

Kék Hugó: Csak nem akarnak 
bajnokságot nyerni?

Lila Leó: Akarni éppen nem aka
runk. De vissza nem fogjuk dobni 
a bajnoki babért. Elfogadjuk!

Zöld Ferenc: Csak veszekedjenek 
az urak. Jöhet még rám is dér, azaz 
bajnoki babér.

Lila Leó: Hát ha tud várni egy
két évet...

(A  másik asztalnál Izgatott tár
salgás folyik.)

Paprika Péter: Mondom, most ki
tömjük az Elektromost és miénk a 
negyedik hely.

Dinamó Dénes; Kit tömnek ki 
maguk? Mert mi a Szegedet töm
jük ki.

Kis Pesta: Akkor 10:10 lesz a 
végeredmény, ami nem is rossz ne
künk. Mert tudják, urak, én nem is 
örülök nagyon annak a negyedik 
helynek, amelyet biztosan megnye
rünk.-Ugyebár mi össze! még nagy
csapat voltunk. Most pedig itt afféle 
középcsapatokkal kell birkóznunk.

Paprika Péter: Egyet mondok,
kettő lesz belőle. Jövőre mi ülünk 
át a nagyasztalhoz és Kék Hugó 
fogja majd bosszantani Lila Leót az 
ötödik hellyel.

(A  másik asztalnál elégedetlen 
moraj hallatszik.)Kék Hugó; Hát játszani még nem 
tudnak, de — jósolni igen.

KÖZINTÉZETI BAJNOKSÁG
Gázgyár—Külüsry 9:2 (5:2). Aquincum, 

"ezette: Bozőki. Biztos győzelem. Gól- 
ivö: Fűzi (4). Zentai (2), Jónás, Szenei 
H-esbő!) és Palócz (U-esböl), illetve 
íállői és Kadvány

A Népezifrctre kitűzött Pest -------
rrildvnivelésügy mérkőzés elmaradt;

S e r é n y i  l e s z  a  F e r e n c 

v á r o s  j o b b s z é l s ő j e  K a s s á n
s a l i g h a n e m  Czigi látszik  
b a l f e d e z e t e t

A  Ferencváros va
sárnap délelőtt egy
órás erőnléti edzést 
tartott a Forinyák- 
utcában, de ez az 
edzés nem tisztáz
ta a kassai össze
állítás kérdéseit. 
Hétfőn beszéltünk 
Dimény Lajos ed
zővel s tőle a kö

vetkezőket tudtuk meg:
1. A  Ferencváros szerdán délután 

két órakor indul Kassára, de Ki- 
ssely és Pósa akkor még nem lesz 
Budapesten, ök tehát csak este utaz
hatnak a csapat után. Ha ugyan 
utazhatnak!

S. Pósa játékára nem is igen szá
mítanak. Lázár erőnléte még nem 
olyan, hogy vállalhatná a játékot s 
így valószínűleg Czigi lesz a Ferenc
város bálfedezele Kassán. Ha azon
ban Pósa kifogástalan erőnlétben 
érkezik haza s vállalja a játékot, 
akkor ö játszik.

3. Egyelőre csak a védelem össze
állítása van meg: Csikós — Szoyka 
dr., Polgár.

4. Nagy II lesz ismét a jobbfede
zet. Hámori még nincs rendben. (A 
középfedezet természetesen Sárosi
III.)

5. Cyetvai helye a balszélen nem 
vitás. A jobbszélen kipróbáljuk Be-

rényit. Berényi az utóbbi időkben 
nagyon nagy kedvvel játszik. Leg
többször nem is jobbszélsőt, hanem 
középfedezetet játszott az edzőmér
kőzésen. Mi magunk is láttuk, hogy 
meglepően jól. Olyan jól, hogy a tré
fáskedvű nézők közül valaki megje
gyezte:

— Látszik, hogy a fiú szerződése 
hamarosan lejár.

6. A  belső hármas teljesen bizony
talan. Egyelőre csak az a valószínű, 
hogy Sárost dr. lesz a középcsatár. 
A  tokszalagszakadást szenvedett 
Finta olyan súlyosan sérült, hogy 
ebben az idényben már nem jöhet 
szóba a Ferencváros összeállításával 
kapcsolatban. Jakab fáradtnak érzi 
magát, Kiset nem tartják megfelelő
nek, Kiszelyre azonban számítanak.

7, Á  csapatot kedden állítják ösz- 
sze; kedden azonban csak erőnléti 
edzés lesz.

*
Kassára tehát kissé tartalékos 

csapattal utazik a Ferencváros. Ez 
a kassai mérkőzés szempontjából 
hátrányos, _ viszont a Törekvés-mér
kőzés szempontjából előnyös. A  Fe
rencváros ugyanis pihentethet né
hány játékost a Törekvéssel vasár
nap játszandó mérkőzésére.

•
A kassai mérkőzés a Ferencváros 

kérésére 4 órakor kezdődik.

egy kívánságunk van: legyen már 
végre jó idő, hogy jó talajon futbal
lozhassanak a fiúk.

—■ Mi van Baloggal?
— Bonzó állapota javul. Remél

jük, hogy rendelkezésünkre állhat.

Kezdünk belejönni
—  mondta Zsengellér a fokodi mérkőzés 
alapján
„ ló  id ő  és sem m i m á s !“  — e z  az  
ú jp e stie k  k ívá n sá g a  a  „ n a g y ”  h é tre

A lilák vasárnap 
délelőtt Tokodon 
vendégszerepeitek, 
ahol a már NB- 
csapatnak tekint
hető Tokoddal ját
szottak. Zsengellér 
így beszél a mérkő
zésről;

-— Nagyon jól 
____  ^ ment a játék, an

nak ellenére, hogy a pálya különö
sen az egyik felén szörnyen sáros és 
mély volt. Ezenkívül orkánszerü szél 
is zavarta a játékot. Érdekes, hogy 
nekünk is szél ellen ment jobban, 
mint a magyar válogatottnak.

— Miért nem játszott a második 
félidőben? Talán megsérült?

— Nem! Egyszerűen azért nem 
ját.sztam) mert Mészáros edző meg
kérdezte tőlem, akarok-e a második 
félidőben is játszani, avagy átenge
dem a helyem Hidasi Palinak. Az 
igazat megvallva azon a csúszós ta
lajon nem volt valami gyönyörűség 
játszani, de nem is akartam magam

kitenni valami húzódásnak és ezért 
azt mondtam: inkább nem játszom!

— Vinczének hogy ment?
— Sokkal jobban, mint múlt va

sárnap a bajnoki mérkőzésen. Fel
tűnően jól játszott azonban Kocsis 
Géza és Kállai is. Kállai Poldinak 
volt egy remekbeszabott dugója, 
amilyet már rég nem láttam tőle. 
Úgy látszik, végre kezdünk bele
jönni... ..

— Milyen a Tokod? Meg fogja-e 
állni a helyét az NB-ben?

— Láttam egypár nagyon jó já
tékost, mint például Mészárost, a 
középfedezetet, Kincsest és Hevesit. 
Végeredményben azonban csak azt 
mondhatom, hogy legalább 4—5 új 
játékost kell szerezniük, ha rendesen 
akarnak szerepelni az NB-ben.

Langfelder igazgatónak ez a vé
leménye:

— Elégedett vagyok a Foltodon 
látottakkal. Most következik a 
„nagy“  hetünk: csütörtökön a Gam
ma, vasárnap pedig a Hungária el
leni mérkőzés. A nagy hétre csak

Szebehelyi sérült 
a Gammában
Sütő — hátvéd 1

Nagy mérkőzése lesz csütörtökön a Gammának; a budai piros-fehér együttes 
az Újpest csapatával találkozik a BEAO 
pályán. A bajnokságra törő újpesti gár
dának komoly erőpróbát jelent az úrnapi 
mérkőzés. A Gamma a tavaszi idényben 
szépen szerepelt és

eddig csak egy mérkőzést vesztett el otthonában,
a Kispest ellenit. Azon a mérkőzésen is kétgólos vezetés után engedte ki kezéből a csapat a két pontot. A budai csapat 
mai edzésén valamennyi játékos részt- 
vesz. teh£t Toldi és Király, a vasárnapi 
válogatott mérkőzés kéti szereplője is. 
Hiányozni fog ellenben Várad!, mert az 
utánpótlás csapat temesvári mérkőzésén 
játszik és csak szerdán este érkezik haza- A Gammának egyébként súlyos gondja 
van:

Szebehelyi játéka kétes a csapatban.
A jobbhátvéd még a szolnoki mérkőzé
sen sérült meg. A játékos a csípőjét 
fájlalta, de remélik, hogy pár nap alatt rendbejön. Sajnos, azóta semmi javulás nem mutatkozik és most már csont- 
repedésre gyanakodnak. Ha nem tudna 
játszani, Gyulai, esetleg Beretvás helyet
tesíti. Van azonban a vezetőségnek még 
egy elgondolása;

Sütőt viszik hátra jobbbátvédnek.
Fibben az esetben1 a csatársorban az ő helyére Takács kerülne. Sütő biztosan és jól rúg, szerelni is tud, a hátvéd szerepébe egészen könnyen beleilleszkedne, 
hiszen a keddi edzéseken — amikor min
denki azon a poszton játszik, amelyiken 
akar — már többször játszott a védelem
ben. Ebben a kérdésben végleges dön 
tést csak a mai edzés hoz: ekkor állít 
ják Össze az Újpesttel harcba bocsájt- 
kozó tizenegyet.

Elutazott a román válo
gatott csapat Budapestről

Békéscsabán Uhrin 
András dr. búcsúztatta 
a z  M tS z  nevében a ven
dégeket

Hétfőn reggel a román labdarugó
különítmény — mind a nagy-, mind 
pedig az ifjúsági csapat —  elutazott 
Budapestről. Az MLSz-t a pálya
udvaron Gervay József képviselte, 
aki pénteken a magyar határtól Bu
dapestig kísérte a román vendége
ket. Gervay együtt utazott el a ro
mán csapattal, mert ö vezeti Temes
várra azokat a magyar játékosokat, 
akiket a magyar B) válogatott te
mesvári meccsére hívott meg Fábián 
kapitány erősítésül.

Juga Livius dr, a román szövet
ség álelnöke mondotta:

— Sérültünk nincs. A vereség el 
lenére is kellemes emlékekkel távo 
zunk Budapestről.

Békéscsabán Uhrin András dr üd
vözölte a román különítményt az 
MLSz és a déli alszövetség nevében 
és virágcsokorral kedveskedett a 
román vezetőknek.

A csapatban nincs változás. így állr.ak 
fel: Tóth — Török, Raffai — Báród. 
Marosi, Berták — Bognár, Gyarmati 
Lukács, Bilid raj. Nagy.

URNAPI MŰSOR
NB-MÉBKÖZÉSEK

Kassa—Ferencváros, Kassa. 4. Iványi. 
Gamma—Újpest, BEAC-pálya, fél 6. 

Majorszky.
Elektromos—Szeged, BEAC-pálya, fél 4. 

Szőke II.Hnngária—Szolnok, Hungária-út, fél 6. 
Palásti.

Taxi—Törekvés, Hungária-út, fél 4. 
Boross.Kispest—Haladás, Kispest, fél 6. 
Rubint.

NBB-MÉRXŐZÉSEK 
Hanántuli csoport

Lampart—Pénzügy, Erzsébet-utca. fél 6. 
Temesfői.

MTK—Tokod, Hul.gária-út, fél 2. 
Rudas.Dorog—Zugló, Dorog, fél 6, Deák. 

Felvidéki csoport
Nyíregyháza—Beregszász, Nyíregyháza, 

fél fi. Thomas dr.
BSzK B T—Pereces, Sport-utca, fél 6. 

Návay.Ungvári AC—SalBTC, Ungvár, fél 6. 
Moldoványi.Munkács—Kassal SC, Munkács, fel 6. 
Németh.DiMÁVAG—Debreceni \SC, Diósgyőr, 
fél G. Classcn.B. Vasutas—Losonc, Szonyi-ut. fél 6 
Herez.SalgSE-ózd, Salgótarján, fél 8. Lukász. 

AMATÖBBAJNOKSAG
I. osztály

Északi csoport: BLK—Főv. TKör,Váci-űt, 5. Vasa. HAC—URAK, Szonyi- 
út, negyed 4. Szöllősi. MFTR—ZsTE. 
Népsziget. 5. Jánosi, MÁV Előre—Test
vériség. Tatai-út, negyed 6. Skultety. MSC—Elektromos II.. Újpest, AtUla-utra, 
negyed 6. Siklós. III, kér. TVE—MPSC. Nagyszombat-utca, ö. Fapp.
- Keleti csoport; Hargita—WSC, Sas

halom, fél 6. Kőhalmi. Hálókocsi- 
Törekvés II.. Rendessy-telep, 5. Gárdonyi NSC—DSE, Tatai-út. TSE-pálya, 5- 
Lantos. SzFC—BSzKRT, Miklóstelep. 5; 
Becskő. Ganz—PSC, Símor-utca, 5. Körösi 
Kiss. ,Déli csoport; WMTK—FSC, Csepel, 
fél 6. Kovaly. M. Posztó—MAFC, Csepel, 
MOVE-pálya, 5. Másori, FeMTK—KSSE, 
Erzsébet-utca-, 1. Czigány. ETC—SAC,

Erzsébet-utca, 3. Kiss Zs. KTK—BMTE. Gyömrői-út. 5. Platt. Hungária—MAVAG11., Kcn-utca, 5. Tihaméry. Goldberger 
SE—KTC, Budaíoki-út, fél 6. K. Kardos.

II. osztály
Északi csoport: BTK—XJMTE, Pozsonyi

éit, fél 6. Ujváry F. UTE II.—Gázgyár, 
Megyeri-út, 5. Paulik. OTE—TSC. Vörös- 
vári-út. 5. Bácskai. UVASC—UTSE. Új
pest., Szent Lászlő-tér, 5. Vogel. TLK— 
UFC, Béke-utca, fél 6. Rónai. B. Magyarság—Pannónia. Tatai-út. Előre-pálya, 
negyed 4. Dobronay. VI. kér. SC—Compactor, Váci-út, fél .4. Molnár I.

Keleti csoport: K, Törekvés—KMTE,
Állami . telep. 5. Csaba. RÁC—KSC. Rákospalota, 5. Ruck F. Kistext—RTK, 
Kispest, üllöi-út, fél 6. Müller Gy. Köb. AC—SzNSE, Maglódi-út, íi. Uj
váry A. Spárta—ZAC, Maglódi-út, 3. 
Halász.

Déli csoport: Kalapos—Tipográfia.
Simor-utca, 3. Figyelmesi. BIK—FSE. BIK-pálya, 5. Ohernyák. KFC—PeMTK
11., Csóka-utca. 5. Nemeskéri. FVSK— 
GSE II.. Gyáli-út, 5. Wolf 0. P. Juta— 
KAOE, Vágöhíd-utca, 5. Gelcz.

III. osztály
Nyugati csoport: VÁC—BSC, Ilajdu- utea, fél 6. Táncos. WoSC—M. Textil. 

Újpest.. Attila-utca. 5. Szigeti L. OTE 
II.—NTC, Vörösvári-út. 3. Marjai. MSC 
II.—Pannónia II., Újpest, Attila-utra. 
negved 4. Rima. III. kér. TVE II.—MPSC II., Nagyszombat-utca, 3. Mészá
ros J.Északi csoport: JIKSE—KSC II., URAK- 
pálya. fél 2- Andódi. Postás II —PATE, 
Lóversenytér. 5. Novotny. KEAC—KSSE
11., Gyömröl-út, 3. Sárosi I. PMTK— Juta. URAK-pálya. KI 6. Ifj. Stefancaik. 
BVSC II.—RESC, URAK-pálya, 3. 
Molnár I.

Keleti csoport: FTC II.—WSC II..Forinyák-utea, 12. Szántai. NJTC—SzAC11., Zágrábl-út, fél 8. Nagy L. SzFC 
II.—Cs. MOVE II.. Miklóstelep, 3. Pirók. 
Függetlenség—Ganz II.. Fehér-út, 3. Rajtár I. L. FVSK II.—SzTE, Gyáli- 
út, 3. Závori.Déli csoport: LóFC—FSC II.. Fehér- 
vári-út, 5. Miehalkő. M. Posztó II.— 
MAFC II.. Csepel. MOVE-pálya, 3. Fam- 
mer. BEAC II.—BBFC, BEAC-pálya, 1. 
Istenes. 33FC—Kelen völgy, Fehérvári- 
út, 3, Dezső,

IV. osztály
Nyugati csoport; WoSC II.—Főv. TKör

11., Újpest, Attila-utca, 3. Takács J- 
HAC II.—URAK II.. Szőnyi-út, negyed 2. Martin. UMTE II.—Uránia, Szent 
László-tér, 3. Pőcze. ZSE II.—Vasas II., 
öv-utca, 10. Turóczi. Fodrász—PSC II., Béke-utca, fél 4. Ifj. Magyar.

Északi csoport: BTK II.—Gázgyár II Pozsonyi-út, fél 9. Csányi. Juta II.- 
TSC II.. Szekszárdi-út. 1. Mátrai. NSC II.—UTSE II.. Tatai-út 3. Galambos. Vízmüvek—P. Remény, Újpest, Váci-út, 
fél 10. Korpics. VI. kér. SC II.—Com
pactor II.. Váci-út. fél 10. Major.Keleti csoport: Főv. Altisztek—KMTE
11., Nagyszombat-utca, 1. Juhász. Hargita II.—Autotaxi II., Sashalom, fél 4 
K. Nagy P. Hálókocsi I I—WSC III. Rendessy-telep, 3. Ujváry B. Kistext 
I I —SzRTC II.. Kispest, t)llői-út. fél 4 
K. Nagy J. Szondy—BRSC II., Wekerle- 
telep, fél 6. Bánhldi.

Déli csoport: KFC II.—ETC II., Csóka
utca, 3. Takács J. KTK II.—Siketek Gyömrői-út, 1. Nagy F. Hungária II. 
MÁVAG III., Kén-utca, 3. Teuffel 
VKSE—Cs. MOVE III., Vámmentes
pálya, fél 11, Szedlaesek.

V. osztály
Nyugati csoport; BLK II.—BSC II. Váci-út. 1. Koronczay. Turul II.—PTSC

11., Szekszárdi-út, 5. Flanky. MFTR 
II.—BAC II., Népsziget. 2. Kern. TLK
II. —B. Magyarság II., Béke-utca, fél 2 
Bereckl. Fodrász II.—RESC II., Béke' 
utca, S. Herbuly.

Északi csoport: KEAC II.—RTK II. 
Gyömrői-út, 9. Ifj. Kádár, Spárta II.- 
Törekvés Illa Maglódi-út, 11. Rozgonyi 

Keleti csoport: WMTK III.—K. Törek vés II., Csepel, fél 9. Murai. NJTC II.— 
Tipográfia II,, Zágrábi-út, 1. Ruck V. 
SzFC III.—HEAC II., Miklóstelep, 11 
Kátkaí.

Déli csoport; LoFC II.—FSC__XI,Fehérván-út, fél 1. B. Patai. OSOS— 
FSE II.. Bertalan-utca. 3. Kácsor. KAFC—Siketek II., Bertalan-utca, 5, 
Zentai.

Előkészítő osztály 
Északi csoport: WoSC III.—PATE II.

Újpest, Attila-utca, 9. Bottka. TLK
III. —ZAC II., Béke-utca, 8. Ott.

Déli csoport: OSOS II.—Postás III.
Lóversenytér, 11. Vercbélyi. Spárta III,— 
Ganz IV., Maglódi-út, 9. Tóvári. VKSE 
II.—Törekvés IV., Vámmentes-pálya, fél 9, Ifj. ZEamóczayk

t IK P “  p á l y á z a t  X V .
Beérkezés? határidő 
V. 25. dőli 12 óra.

Újpest—Hung, v. ©. (2:4)
Újpest—Hung, I. f. c. (0:3)
Ferencváros—TÖrckv, (4:2)
Szeged—Bocskai (2:0) ..
Gamma—Taxi (0:3)
Haladásé--Elektr. (1:3) #•
Szolnok—Kispest (2:4) ..
KEAC—WMFG (0:4) ............ .
Pótverseny; A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt eh
DTE— FTC (2:3) ............
Dorog—Tokod (2:4)
Rusj-SSE (2:2) ....................
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)
Kór:
Címt •••< »••••«•« •»»*»»*<* ••••«• •••••••

A beküldő alávet! magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 1# filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az, lesyen ide ke
resztet vagy csillagot:

Sportszövetségek és egy
letek nélkülözhetetlen 
tanácsadót kaptak

Holló Zoltán most megje
lent könyvében

A Fj>r.n*tirodalorana.lv eseménye van: 
rao-gjelent Holló Zol Ián mámszteri 
tanácsosnak, az OTT számviteli vehetője- 
nők könyve a társ-adaimi sporfcszÖv«tsé- 
gek és egyesületek ügyviteléről. Erről a 
könyvről minden joggrtd elmondhatjuk a. 
sokszor használt, de nem mindig helyt
álló jelzőt: hézagpótló.

Jó sport cleugedh'Ctetlöu e]ő föltétele 
a szövetségek és az egyletek lielyca mun
kája, ügyvitele. Enélkül el ecra lehet 
képzelni az egyes sportágak célszerű 
üzésot* a sportolók megfelelő nevelését. 
Már pedig a szövetségek és az egyJetelc 
vezetése nem is olyan egyszerű dolog. 
Életkörülményeinknek a  ̂ világháború 
utáni alakulása hozta magával, hogy a 
hatósági elleiíőrzés egyre szélesebb te
rületeket ölelt lel. Ebből született meg a 
sok útmutató, visszásságokokat gátolni akaró jogszabály. Ezeknek i&mercto ̂  nél
kül pedig ma már sötétben botorkál a 
legjobb indulatú .szövetségi, vagy egyleti 
vozető is.

Holló Zoltán a gyakorlati ember jó 
éraékével, a szakember nagy tudásával 
és — nem utolsó sorban — a sportember 
szívével szerkesztette ezt a könyvet, 
amely pontos tájékoztatót nyújt miniden 
szövetségi és egyleti vezetőnek a társa
dalmi sport szervezetéről és ügyvitelé
ről. Kezdve az egylet „születésétől” 
végigvezeti a szerző az olvasót vala* 
mennyi rendeletén és egyéb jogszabályon, 
amelyekre szinte naponta szüksége vau minden szövetségi és egyleti vezetőnek.

Az általános részben a spor tégy letek 
alakulásának minden részletét ismerteti a 
szerző. Különösen hálával fogadják majd. 
az érdekeltek a szakavatott kézzel össze* 
állított al ap sza b á 1 ym Ln tá t.

A szervezeti rész a sportügyietek szer
veit, azok hatáskörét tárgyalja. Külön 
fejezet foglalkozik az egyletig vagyon é« 
jövedelem kezelésére vonatkozó előírások
kal. & cg él y kére lmok, az utazásokkal járó 
teendők ismertetése, katona-versenyzők 
szolgálathalasztása, beosztása, szabadsá
golása. majd az Összca sporthatóságok: 
és alakulások teljes jegyzéke következik, 
A testnevelésre vonatkozó törvények éft 
rendelctck zárják be a hasznos könyvet, 
nm-elynok megírásáért sok-sok szövetségi 
és egyleti vezető lesz hálás a szerzőnek.

A Törekvés
kedden tart edzést a csütörtöki forduló előtt itthonmaradt játékosai számára. A 
védelem és a fedezetsor Összeállítása 
nem változik, valószínű azonban, hogy új 
csatársorral kísérletezik Szeder edző. 
Zörgö, Horváth, Dóry* Kiss II., Palati+ 
nus, vitéz Karácsonyi és Készéi közül 
kerül ki a csatársor. Készéi különben 
meggondolta magát és újra játékra je
lentkezett.— A Taxi jó jormában van most —* 
mondja Szeder edző —, különösen a csa- 
tdrsorunlpiak kell magát összeszednie, h : 
győzni akarunk,

—  Bosszant Kiss gyenge védése Bulca* 
restben — folytatja az edző. — Nem tu
dom elképzelni, mi történhetett vele, 
hogy ennyire rossz napot fogott ki, öt 
mérkőzésen védett a tavaszi idényben és 
összesen két gólt kapott, pedig őt ellen
felünk között a Hungária, a Kispest és 
az Elektromos is szerepelt. Azt sem ér
tem, hogy Bdnkutivdlj egyik legmegbíz- 
hatóbb jdtékosuyikkal mi lehetett. Azt hi
szem, a szélsőfedezeteinkkel lehetett haj. 
Furcsának tartom, hogy állítólag angol 
rendszert játszó csapatunk ellen éppen az 
ellenfél összekötői játszottak nagyot. Itt 
valami nincs rendben. Tudjuk jólt hogy 
az angol rendszerben a szélső fedezetek a 
legfontosabbak, a mezőnyben. Az Is rejtélyes, hogy az ellenfél középe salára 
három góU lőtt. Csak megemlítem, hogy 
a tavaszi idényben ka.pott tíz góltmkból 
egyet .sem- lőtt Tcözépcsatdr# — ami azt 
bizonyítja, hogy Bóják nem végezte 
rosszul a dolgát. Én szerkezeti hibákra* 
gyanakszom Bukarestben és nem várat
lan, rejtélyes egyéni formahanyatldsokrtti

MOVIE-hafnokság
Bilio.heíy—Tnrán 8:1 (4:0). Rákos"

hegy. Vezette: Pintér. Gollövő; Torrá 
<tk Hly 43) ée JAkaí, -illetve Horváth.
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Az MLSZ vezetői válogatott mérkőzések 
eíőtt elfelejt erek egy ességet kötni az Időjárással. A horvát mérkőzésnek, is 
legalább 30.000 j.ézőj© lett volna, lm az 
eső el nem riasztja a kényelmesebb szur
kolókat. Ezúttal — a magyar-rámán nap
ján — még kutyább időt kaptunk. Való
sággal csodának számít, hogy még igy 
is 20.000 néző vette körül az üllőiúti pá
lya téglányát és valamennyi kitartott végig a cudar-hideg szél és eső ellenére. Ha csak félig-meddig szép idő lett volna, 
bizonyos, hogy legalább £'5.000 ember 
Szurkolt volna a magyar csapatnak.

A. szüretben Gidófalvy Pál tír., az 
TdLSz miniszteri biztosa feljegyzett va
lamit a zsebéből előhúzott papírlapra. Az 
egyik néző a következő kérdéssel fordult 
szomszédjához:

— Vájjon mit írt fel a miniszteri biz
tos mayának?

— Hogy a június J?*í Budapest—Béna 
mérkőzés előtt még kellő időben bead
ványt kell írni szent Péternek a; jó idő 
érdekében„ *•

A VEZÉNYLŐ PLUHAR
Pluliár István irányította as ifjúsági 

minta-edzés gyakorlatait a 'hangosan beszélőn keresztül. Komolyan is, tréfásan 
la figyelmeztette az ifiket:— Homlokkal! Jobban emeld, a lábat!

-Amikor a nagy mérkőzésre került asor és Kincses egy alkalommal rosszul 
találta a labdát, az egyik néző bekiáltott ;

— Pluhdr úr, Kincsesnek miért nem 
kiabálja be> hogy Jtogyan tegye oda. a 
lábátN ♦

MIÉRT NEM TÁMADTAK
A ROMÁNOK?

Hconomu dr., a román szövetségi kapi
tány taktikája szerint a három román 
fedezetnek védekezés esetén hátul kell̂  
tartózkodnia, támadásban pedig elől. Mi
kor már félórája folyt a játék és a román csatársor alig egyszer-kétszer lépte 
át. a félvonalat, az egyik néiő igy kiál
tott fel:

— Miért nem támadnak a románok?
Pconomu dr. rendszerében járatos

szomszédja így oktatta ki:
— Nem akarják kellemetlen helyzetbe

K I S P E S T I  P Á L Y A
■  Kispest, Szent Imre horceg-útja m

Május 2 3 - á n  Űrnapján 
délután fél 6 órakor

K ispest— 
H aladás

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

hozni a fedezeteiket. Nincs ugyanis re
pülőgépük, nmeljiikkcl elvégezhetnék ezt 
a gyors helyváltoztatást.

EGY „SKÓT" BEMONDÁS
A■/, T. félidő nagy magyar fölényét lát

ta az egyik néző a következőket, jegyezte 
tneg:

— hám, az MLSz takarékoskodhatott 
volna az idővél. Az ifjúsági minta-edzést 
megrendezhette volna ebben a félidőben *— a magyar csapat térfelében.

BŰN ÉS BÜNHŐDES
A válogatott mérkőzés vége felé két 

fszurkoló beszélget a lelátón.
— Ha a két összekötőnket nézem, 

eszembe jut Dosztojevszkij híres regénye, 
** „Biin és bünhödés‘t...— Miért?
. — Egyszerűen azért. mert. Harangozót és Toldit, beállítani bűn volt, a hünhn. 
dés pedig az, hogy nekünk néznünk kell 
hz ö játékukat...

MIHEZ GRATULÁLT A 
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 
BÍRÓNAK?

A mérkőzés végén belátogatott a ma
gyar öltözőbe Bíró Sanyi is. aki most 
úúnt tartalék szurkolta végig a nagy 
meccset. Amint megpillantotta a kapitányt, udvariasan eléje lépett és gratulált. a szép győzelemhez. A kapitány 
nyomban viszonozta Bíró jókívánságait.— Én is gratulálok neked Sanyi!...

Bíró mosolyogva vágta zsebre vitéz 
Qinzery elismerését, de az egyik játékos- 
jtak nem ment a fejébe a dolog és meg
kérdezte Bírótól:
.. —- Mihez gratulált, neked a, kapitány 
Ur> Sanyit Hiszen te nem is játszottál...

*— Játszani ugyan nem játszottam — 
telelte mosolyogva Bíró —. hanem elen
gedték a s00 pengős büntetésemet és 
ehhez gratulált a kapitány úr...

SÁROST III ÖREGSZIK...
'A magyarok öltözőjében a félidőben 

* otm  mester Sárosi I/f.-at igy biztatta;
— Aztán Béla, ne ijedj meg a II. fél- időtől...
Sárost III. önérzetesen dörmügte a közt:

Kinőttem én már abból.,.
Ebből is látható, hogy Sdrosi III. már 

■•öregszik"... *

A SZOLID PÁKOZDI
Csikósnak, a magyar kapusnak nem

Díósgyór-Vasgyári Stadion
Május 2 3 , ,  Űrnapján 
dólatán fél 6 órakor

DiMÁVAG-* 
Debreceni VSC

NBB bajnoki mérkőzés

volt valami sok dolga az első félidőben. 
Inkább Pákozdi és Polgár labdái foglalkoztatták. Pákozdi egyik hátraadott 
labdája után egy szurkoló megjegyezte

a. lelátón t
— Nagyon szolid, jő fiú lehet ez a Pákozdi a szülői házban.
— Miért?
— Sokat ad haza.

MOLNÁR IGNÁC SIKERE
Molnár Ignác, az ifik szövetségi edzője 

az edzésbemutató alatt nagyszerű gyakor
latokat csinált Csintalannal és Schlosszer- ra.l, a két ifikapussal. Néhányszor alapo
san „megetette” Őket a bemutató során. 
A nagy mérkőzés első félidejében csatáraink nem bírtak Dáviddal, a román 
kapussal. Az egyik szurkolónak a be
mutató juthatott az eszébe, amikor fel
kiáltott:

— Molnár Nácit centerbe!

Akarni annyi, mint célt érni
Barangolás á válogatott délután tém ái közt

Mondhatunk akármit a belső hár
masra, bírálhatjuk akárhogy is a 
meg-meglngó védelmet, annyi bizo
nyos: akaraterő terén jól áll a válo
gatott csapatunk. Megtalálta a szí
vét, tud akarni. Meg-megujuló göz- 
henger-rohamainak köszönhette a 
horvátok elleni győzelmet. Nem ked- 
vctlenedett cl egy pillanatra sem a 
románok ellen. Pedig — gondoljunk 
csak vissza! — nem volt könnyű a 
feladat. Az Ilyen elszántan védekező, 
mindent védelmi vonalába beépítő 
ellenfél ellen nagy feladat a gőllö- 
vés.

Hetvenhárom perc telt el gól 
nélkül!

Ha mindehhez hozzávesszük a ked
vezőtlen körülményeket, az orkán- 
szerű szélvihart (akár hátban, akár 
szemben), a sok elpuskázott helyze- 
zetet, a román védelem hihetetlenül 
szívós védekezését, akkor bizony 
nem lett volna csodálatos, ha a ma
gyar csapat lelkiereje felőrlődik a 
sikertelenségben. Ez azonban nem 
történt meg. Még keményebbé, még 
dacosabbá vált csapatunk s végül is 
a román csapat ereje tört meg. Az 
egyik nagy amerikai iparcézár 
mondta ezt az életbölcseséget: 
akarni annyi, mint eélt érni. Azt 
hisszük, ez a mondás nemcsak a 
tegnapi mérkőzésre áll. Általában: 
az a csapat veszít, amelyik —- fel
adja... <*

Vannak a, magyar csapatnak 
állandó problémái. Ilyen a

belső' hármas
kérdése is. Harangozó a várakozáson 
alul szerepelt. Nem szabad valaki 
fölött egy válogatott mérkőzés alap
ján bírálatot mondani, annyi azon
ban bizonyos, hogy Harangozó nem 
igen veszélyes a kapura, pepecselés
re pedig nagyon hajlamos. A vasár
napinál azonban sokkal jobb játékra 
képes. Toldi formán kívül van. Ez 
megmutatkozott nemcsak a közép
csatár helyén, hanem az összekötő
ben is, ahol pedig jóval szabadabban 
mozoghatott. Sdrosi dr. jól játszott 
— főleg összekötőt. Kiváló képes
ségei nagyszerűen érvényesültek

3 T E S T Ő R
KA PH A TÓ  MINDEN
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esen. a poszton, nemcsak kezdemé
nyesni, irányítani tudott összekötő
ből, hanem kapura törni is. Sárosit 
minden tulajdonsága erre a szerep
körre teszi alkalmassá. Az összekö
tőben

szabadon veheti át
a labdát, különösen olyan ellenfél 
ellen, amely a mezőnyben nem törő
dik az ellenfél összekötőjével. Ha 
pedig Sdrosi dr. átveszi, elkezdi a 
labdát, akkor már nehéz tőle el
venni. Iráuyítóképességei is jól érvé
nyesülhetnek összekötőben. Körül 
tud nézni a pályán, meg tudja várni 
azt a pillanatot, amikor valamelyik 
kiugró csatártársának még a les
határ előtt át tudja adni a labdát. 
Végül pedig: mivel a labdát zavar
talanul át tudja venni, vezetni 
tudja,

kapura Ss tud törni
a habozó védelemmel szemben, amely 
esetleg passzolást vár tőle. Sdrosi 
dr. arra is alkalmas, hogy az erősen 
fogott középcsatár őt ugrassa lei 
lyukra. Mindezekből ízelítőt kaptunk 
az első félidő első félórájában. Saj
nos, Toldi nagyon gyengén működött 
s ezért került sor a helycserére. Sá
rost dr. mint középcsatár is sokkal 
jobb volt a teljesen formán kívül 
lévő Toldinál, de — nem végleges 
megoldás a csatársor közepén. Az 
összekötőben erényei érvényesültek. 
A közópesatár helyén hiányosságai 
ütköztek ki. Az összekötőben a za
vartalanul átvett labdával szép dol
gokat csinált. Mint középcsatár alig 
jutott labdához. A románok az ösz- 
szekötöket nem fogták a mezőny
ben, a középcsatáron azonban két 
ember is lógott, hogy

megakadályozza a labda átvé
telében.

Sárost dr. sem nem elég gyors, sem

nem elég erélyes ahhoz, hogy ki tud
ja magának küzdeni a labdát ilyen 
szívós védók ellen.

A középcsatár posztja ma már
nem is alkalmas irányításra.

Itt már végrehajtásra van szükség. 
Sdrosi dr. kiváló technikai tudása 
sokkal gyérebben jut érvényre a kö
zépcsatár helyén, mint összekötőben. 
Gólja sem kombinációs gól volt, 
szögletből fejelte. Ezt befejelhette 
volna mint összekötő is, mert hiszen 
szögletkor a jó fejőtöknek kell elöre- 
menniök, legyenek azok akár védő
játékosok is. A  jó formában lévő 
Sárost dr. tehát továbbra is első
számú jelöltje valamelyik össsekötö- 
posztnak. A  középcsatárkeresést 
azonban továbbra is folytatni kell.

*
Sokan figyelték érdeklődéssel a 

híres ,J$conomu-rends8ert“, amely
ben támadásban nyolc ember támad 
és védelemben nyolc ember védeke
zik. Ebből a megoldásból csak a.s 
utóbbi részt láttuk. Tömör, régimódi 
védekező rendszer ez, amelyben a 
szélsöfedezetek tanyáznak kint a 
szélen, a két hátvéd belül a középen 
s ott van a nyakukon a középfede- 
zét is. Ilyen védelembevonulás mel
lett az összekötőknek is olyan mély 
W-alakzatban kell játszaniok, hogy 
a három előretolt csatár szinte min
den támogatás nélkül marad. Hogy 
a hadijelentések nyelvén beszéljünk: 
ezzel az előretolt kötelékkel ritkán 
sikerült megteremteni az összeköt
tetést. Maga Economu úgy magya
rázta el a rendszerét, hogy ha tá
mad a csapat, akkor az egész fede
zetsor elöremegy támogatni a táma
dást s hátul csak a két hátvéd ma
rad. Ha védekezik a csapat, akkor 
hátramegy az egész fedezetsor s 
elöl csak a két szélső és a középcsa
tár marad, tekintve, hogy az össze
kötök is mélyen hátrahúzódnak. A 
baj az, hogy a labdarúgásban még 
nem találták fel a gépesített fede
zeteket, gyors játék esetén nincs 
idejük a fedezeteknek támadás ese
tén elörehúzódniok, azaz gyors el
lentámadás esetében nincs idejük 
védelembe vonulni. Ml az első meg
oldást láttuk: a román csapat nyolc 
embere a védelembe ragadt. Sajná
lattal meg kell állapítanunk, hogy 
külön román rendszer nincs, ezzel 
kár magukat áltatnioh a román 
szakembereknek. A román csapat 
az új lesszabály előtti régi rend
szert játsza, azzal a különbséggel, 
hogy az egyhátvédrendszer lesre- 
állító taktikája kimúlt, az új lessza
bály következtében megesik tehát, 
hogy a csapat nagy része huzamo
sabb ideig nem tud kimozdulni a 
saját kapuja elöl. Mindennek pedig 
semmi köze sincs a vérmérséklet
hez...

*
Hálónk megint gól nélkül maradt, 

de — kalandosan helyezkedő hátvé
deinket meg lehetett volna táncol
tatni. Szerencsére a védelembe vo
nult román csapat erre nem volt al
kalmas. A  román összekötők alig 
lépték át a félvonalat s igy nem 
volt nagy probléma lefogni a három 
árva, előretolt román csatárt. Vál
tozatlanul

kockázatosnak tartjuk hátvé
deink lesreállító taktikáját.

Ez majdnem egy román gólt ered
ményezett.

*
Hogy milyen komoly munka fo

lyik a magyar labdarúgásban az 
ifjúság nevelése terén, azt meg
mutatta a magyar-román ifjúsági 
mérkőzés és az ifjúsági bemutató. 
Ez utóbbi új volt a maga nemében, 
dicsérendő kezdeményezés és a kö
zönség nem is fukarkodott az elis
meréssel. Friss, üde látvány volt a 
százhúsz gyerek.

Az ifjúsági mérkőzés a magyar 
ifjak fölényét mutatta. Tamássy 
István dr, az ifjúsági kapitány és 
Molnár Ignác, az ifjúságiak tanító- 
mestere a helyes úton jár. Voltak 
hibák is ezen a mérkőzésen, de vol
tak olyan erények is, amelyek be
csületére váltak volna a nagyválo
gatottnak is. Hogy csak egyet említ
sünk:

a magyar csapat kiegyensúlyo
zott, korszerű angol rendszerben 

játszott,

minden játékos tudta és teljesítette 
is a kötelességét. Ez volt a magya
rázata a magyar csapat nagy fölé
nyének, amely szél ellen még na
gyobb volt, mint szállal hátban. Ez 
annál is figyelemreméltóbb, mert

a román ifik gyorsabbak voltak, 
mint a mieink, technikai képzettség 
terén pedig a legrosszabb esetben is 
egyenrangúaknak tekinthetők a 
mieinkkel, sokak szerint azonban 
egy hajszállal ebben is jobbnak bi
zonyultak.

Mint csapat
azonban a magyar csapat lényege
sen fölötte állt ellenfelének. Nem 
sok hiányzott a nagyarányú magyar 
győzelemhez. Megfelelő balszélsövel 
3:0-ás győzelem is kevés lett volna, 
örvendetes, hogy a közönség széles 
rétege láthatta az ifjúsági váloga
tottat s megbizonyosodhatott afelől, 
hogy jó kezekben van az ifjúsági 
labdarúgás.

*
(Csúnya, esős, viharos idő volt. 

És ■— mégis szép vasárnap volt...)

MIKLÓSI ISMÉT „BESZÁLL" A TAXIBA
.A Taxisok csapata ezen a héten nem 

tartott, kétkapus edzést. Az erőnléti edzé
seken is csak az a játékos jelent sn.es. aki akart. A vezetőség ezért az Újpest, 
ellen mutatott játékot vette alapul az, 
összeállításkor. A Csapatnak eddig sérült két kiváló Játékosa. Miklósi és Seres 
most újra elfoglalja helyét. Miklósi négy hónapja nem játszott komoly mérkőzést, de bíznak nagy tudásában. Seres csak 
az idény végéig marad a Taxiban, ezt már most bejelentette és Így remélik, 
hogy a hátralevő mérkőzéseken „bomba" formában fog játszani. Cziffra intéző ezt 
mondja.: ,  .— Ha a csapatom csak a felét is 
mutatja annak, amit az Újpest ellen
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mutatott, akkor a ..Törit" elkapjuk!A csapat, összeállítása a következő: 
Tóth — Miklósi, Aradi — Seres, Szabó II., Varga — Darázs. Takács II., Ser- fözö, Kohut, Lukács. Az egyetlen változás abban az esetben lehetséges, ha 
Serfőző nem vállalná a. játékot. Általános 
tartalék az amatőr Báthori.

Titkos lesz a Hungária 
jobbszélsőfe a Szolnok 
ellen
(Sőt lehet, hogy az Újpest ellen i s . . . )

A H ungária nyugodtan készü l „sorsdöntő44 hetére
dolgoznunk a csütörtöki két pontért...

Mandik Béla csak Kardos miatt 
aggódik.

— Pistinek nagyon kell igyekez
nie, hogy elfogadható formát mu
tasson csütörtökön, a vasárnapi 
rangadóra. Az igyekezete minden
esetre örvendetes, de ez még néni 
élég. Ezzel még nem lehet az Új
pestet megverni. Remélem, csütörtö
kön már Ízelítőt fog adni a rendes 
évi „újpesti" formájából. Akkor pe
dig...

— Mi az érzése, megverik az Új
pestet ?

— Először csak a Szolnok-mecs- 
csen legyünk szerencsésen túl, azután 
lehet beszélni az Újpestről. Azért 
azonban máris örülök, hogy az Új
pestnek éppen olyan nehéz és fontos 
lesz ez a megmér kőzésünk, mint ne
künk. Ezt úgy értem, hogy ha nekik 
nem lenne vesztenivalójuk, hanem 
csak mi kockáztatnánk ezen a mér
kőzésen, akkor jobban félnék. Mivel 
azonban ők éppen úgy megnyerhetik 
a bajnokságot, mint mi, ők is éppen 
olyan idegesek lesznek, mint mi. 
Ezért körülbelül egyenlőek az esé
lyek...

■C!? —

13-as k e r e t
a  H a la d á s  e lle n
Ma este állítják 
össze a Kispest 
csapatát a csü
törtöki mérkőzésre

Kispesten, hét nappá! a Haladás elleni 
bajnoki mérkőzés előtt az az újság, hogy:1. Ti g könyöksérülése már teljesen 
rendbejött s a' jeles fedezet csütörtökön 
már játszhat.

2. ónodi) lába is egészen meggyógyult, 
már. A fiatal hátvéd is játékra jelentke
zett.

3. Kalocsai dr. hazaérkezett Szegedről 
vasárnap délután. A válogatott mérkőzés 
alatt cok játékos gratulált a legújabb labdarúgó-doktornak. Kalocsai egyébként 
éppen a. sók tanulás miatt játszott a 
szokottnál gyengébb formában az utóbbi 
mérkőzéseken. Éjjeleken át tanult, ez pe
dig nem tett valami jót az erőnlétének. 
Most már újult erővel készül a hátralévő 
bajnoki mérkőzésekre.

4. Cseh pompásan játszott a Kispest 
vasárnapi edzömérkőzésén. Úgy látszik, 
mégiscsak azoknál: lesz' igazuk, akik azt1 
hangoztatták, hogy Matyi barátunk ha
marosan a régi lesz!

5. A Baladás elleni összeállításról csak
a keddi edzés utáni értekezleten dönte
nek. Egy biztos: a 13-tn.gú gárdából,választják ki a szombathelyi csapat ellen 
kiálló csapatot.

Az elkövetkező hét 
sorsdöntő lesz a 
bajnokság kimene
telére a kék-fehérek 
szempontjából. Ha 
a Szolnokkal és az 
Újpesttel való ösz- 
szecsapásból győz
tesen kerül ki a 
Hungária, akkor 

_______ _ már az „egyenes
be" kerül, mert nem valószínű, hogy 
utolsó ellenfele — a Gamma — meg 
tudja akadályozni a bajnokságát. 
Ezt tudják a kék-fehérek játékosai, 
tudják a vezetői és ezért kétszeres 
szorgalommal készülnek az elkövet
kezendő hét küzdelmeire.

Ezekről az előkészületekről beszél
gettünk tegnap Senkey Imrével, a 
Hungária jeles edzőjével.

— A szombati edzömérközésükröl 
válogatottamon- kívül Turay is 
hiányzott. Miért? — kérdeztük elöl
járóban az edzőtől.

— Suttyó még mindig érzi azt a 
kellemetlen bokasérülését, amelyet 
Becsben „szerzett". Ezért minden 
alkalmat felhasznál a pihenésre. Csü
törtökön azonban már játszani íot„.

— Ki lesz a Hungária jobbszélsöjg 
a Szolnok ellen?

(Békyt ugyanis május 24-ig eltil
tották a játéktól a Haladás-mérkő
zésen történt kiállítása miatt.)

—- Titkos. Pali nagyon jól játszott 
az Elektromosok ellen szombaton. 
Kitünően húz még mindig kapura 
és jól lő. Sajnos, Béky — habár az 
utóbbi időben elég jó formába len
dült — kevésbé veszélyes az ellen
fél kapujára. Hiányzik belőle az 
energikus gólratörés, a kapura- 
liúzás...

— Ezek szerint az is lehetséges, 
hogy Titkos lesz a jobbszélsöjüh az 
Újpest ellen is?...

— Bizony úgy lehet! Ha Titkos 
megnyugtató formát mutat a Szol
nok ellen, könnyen lehetséges, hogy 
az Újpest ellen is játszani fog...

— De csak jobbszélsöt, ugy-c f
■— Természetesen. Szabó III most 

jó formában van és semmi okom 
sincs arra, hogy elmozdítsam a he
lyéről.

— Egyébként, hogyan készülnek a 
Szolnok és az Újpest ellen?

— Holnap, kedden erősebb labűás- 
edzést tartunk, szerdán pihenünk, 
csütörtökön lesz a Szolnok-mérkö- 
zés. Pénteken fürdés és könnyebb 
gyúrás lesz a műsorunkon...

Lassan az Újpest-mérkőzés is 
szóba kerül.

— Nem tartja hátrányosnak, hogy 
éppen az Vjpe.$t,-mérkőzés előtti hé
ten játszanak bajnokit hétközben ?

— Nem tartom hátrányosnak, Il
letve a hátrány egyenlő mértékű. 
Sőt, talán még inkább az Újpest pa
naszkodhatna! ök a. Gammával ját
szanak és a gyári csapat most jó  
formában van...

—  És a Szolnok f
— A Szolnok sem kevésbé veszé

lyes. Azt hiszem, erősen meg kell

KÜLFÖLDI BAJNOKSÁGOK ÁLLÁSA 
JUGOSZLÁVIA 
Országos döntő;

1. BSK ' 4 3 1 —■ 8:4 72. Slavia 4 3 — 1 4:3 6
3: Gradjanski 4 2 — 2 9:5 4
4. Hajdúk 4 1 2 1 7:5 45. Jugoslavija 4 I X 2 7:8 3
6. HASK 4 ------4 4:15 —
Minden' csapat még 6 mérkőzést játszik



Kedd, 1840 május Jl,

A kettős forduló mérkőzéseinek múltjából:
19S6 óta. nem győzött az Újpest a Hungária ellen 
A Gamma és a.r elődje még nem vett el pontot az  Újpesttől, 
a Törekvés meg a Fradit Pl
A Szolnok is sikertelen" a Hungáriával szemben

.Vcet nap alatt két forduló kerül sorra, j rük > 1’  mcrVöré* •lődjelt:
kettős forduló 12 mérkőzést boa. N éc-1

."28:
V99:
1/30:
1/31:
I fS2: 
■V 33:
1/34:1/35:
V36:
fi/S7:

>7/38;.
V35:
'3-/40:

1:1
0:1

4:2
2:2
5:0
3:3
3:0
1:1
3:2
4:3
1:3
1:62:0

1:0
0:0
0:1
5:2
2:0
1:1
4:3
1:1
3:2
1:5
1:3
2:3
1:1

?

1:0 0:0 1:2 6:1 
3:0 1:4 
3:4 1:5

•3 X. .̂íc
p 9

v
-3
5>
iS-'/?

I . i

\i:-r

2:2
1:1
3:1
1:0
0:0
2:0
1:1
2:0

2:3Vj.T
4Í2
1:1
0:2
0:2
0 :0

1:4 1:2 2.-0 8:1
2:10 0:7 — —
0:5 0:1 12:1 
1:8 0:3 —
4:1 ? 4:2

BS1
4:1
2:1
5:2
1:4

6:0
2:0
0:3

9:4 5:1 fl:» 0:2

2:0 1:3
2:3 2-p 
1:2 4:2 
0:3 7

Taxi—Törekvés: 1937/38 : 6:1. 3:3. 1938/89: 
-. 1939/40: 1:2, 1.
Hangária—Szolnok: 1938/39: 4:2, 2:2.

1939/49: 2:1. T.
Szolnok—Kispest: 1938/39: 1 :2 , 0:2.

1939/40: 2:4, t.
Kassa—Ferenci-áros: 1939/46: 1:8, T.
Jegyzet: A Szegednek * Bástya,

Gemmának a Budafok volt az elődje.

EZ VAN MEG HATRA 
(az nrnapi fordulón kívül)

MA-JUS 245:
Ferencváros—Törekvés, a Kassa, 

szabad. Szeged—Bocskai, Haladás— 
Elektromos, Szolnok—Kispest, Új
pest—.Hungária, Gamma—Taxisok,

NBB:
Alföld: KEAC—WMFC. Budakalász— 

Sza k . UTF—FTC, MAVAG—Vasas, Pos- 
: ás—Szent lóri n c, Cs. MOVE—Rákoskeresz
túr.

Onnantól; Lampart—Komárom. SFAC— 
Zugló. Érsekújvár—SVSF, MTK—Egyetér
tés. FVSK—Tatabánya, Horog—Tokod, 
Al.ba Reeia— Pénzügy.

Felvidék: Rusj—SSE. ózd—BSzKRT.
Pereces—Nyíregyháza, Beregszász—BV3C, 
DVSC—Munkács, Losonc—DiMAVAG, 
Kassai SC—Ungvár.

JUNIUS 2:
Bocskai—Haladás, Kassai—Szeged, 

a Törekvés szabad, Hungária— 
Gamma, Kispest—TJjpest, Elek
tromos—Szolnok, Taxisok—Ferenc
város,

NBB:
Alföld: Vasas—Szentlőrinc, FTC—Rá

koskeresztúr, Budakalász—Postás, WMFC 
—MA VÁG, KEAC—UTE, SzAK—Cs. 
MOVE.

Onnantól: Zugló—Pénzügy, Komárom— 
SFAC, Tokod—Lampart, Tatabánya—Do
rog, Egyetértés— PVSK, SVSE— MTK, 
Érsekújvár—Álba Regia.

Felvidék: Nyíregyháza—DVSC, BSz
KRT—Losonc. SSE—Beregszász. Rusj — 
Pereces, Munkács—tíngvár, DiMAVAG— 
SaiBTC, BVSC—Kassái. SC.

JÚNIUS 9:
Budapest—Becs városközi mérkő

zés Budapesten.
B) csapatok mérkőzése Bécsben.

NBB:
Alföld: WMFC—Budakalász. KEAC—

FTC. SzAK—Vasas. UTE—Szentlőrinc, 
MAVAG—Rákoskeresztúr, Postás—Cs, 
MOVE.

Dunántúl: Lamport—Tatabánya. SFAC— 
Tokod. Pénzügy—Komárom, MTK—Érsek
újvár. PV3K—SVSE, Dorog—Egyetértés, 
Aiba Regia—Zugló.

Felvidék: ózd—Rusj, Pereces—SSE. Be
regszász—BSzKRT. Losonc—Nyíregyháza, 
DVSC—BVSC, Kassai SC—DiMAVAG, 
SaiBTC—Munkács.

JÚNIUS 16—18-IG
A kis KK rajtja.

NBB:
Alföld: Budakalász—FTC. WMFC—

Vasas, KEAC—Szentlőrinc, SzAK—Rákos
keresztúr, UTE—Postás, MAVAG—-Cs. 
MOVE.

Dunántúl: .Komárom—Zugló. Tokod — 
Pénzügy, Tatabánya—SFAC, Egyetértés— 
Lampart. SVSE—Dorog. Érsekújvár— 
Pécsi VSK, MTK—Álba Regia.

Felvidék; Pereces—ózd. Beregszász— 
Rusj. Losonc—SSE. DVSC—BSzKRT, 
Kassai' SC—Nyíregyháza, SalETC—BVSC, 
Ungvár—DiMAVAG.

JÚNIUS 2S:
Kis KK-mérközések.

NBB:
Dunántúl: Tatabánya—Tokod, Egyetér

tés—Komárom, SVSE—Zugló, Érsekújvár 
—Pénzügy, MTK—SFAC, PVSK—Lam
part, Dorog—Álba Regia.

Felvidék: Nyíregyháza—SalETC, SSE— 
DVSC. Rusj—Losonc, Ózd—Beregszász, 
DiMAVAG—Munkács, BVSC-Uh gvár,
BSzKRT—Kassai SC.

Eriiéi; legfrissebb híreit
n

Aradi Közlöny
H a sá b ja iró l o lv a s h a t ja
N sesM it e lő  az

Aradi Közlöny re
H i r d e s s e n  as

Aradi Közlöny bee

Ki lesz a negyedik?
Erről beszélget* 
nek 9 szegedi 
vezetők, no meg 
arró l, am i ezzel 
kapcsolatos

Sneged. május 2f>.
Azzal, hogy * Kispest—Szeged mérkő

zés döntetlenül végződött, továbbra is 
nyitott tétel maradt a Nemzeti Bajnok
ság negyedik helyének a kérdése. Bár 
ezt az előkelő helyet ebben a pillanatba* 
a Kispest bírja, a Szeged nem adta fel a 
reményt — a helycserére.

— M in d en  a g ó la rá n y o n  múlott, ed d ig  
■— mondják Szegeden —, m ost azonban  
m dr  a p o n to k  d ö n tik  e l e s t  a n em es  v e 
té lk ed és t  é s  m i s z e r e n c s é s e b b  h e ly z e tb en  
va g y u n k ...

Szegeden nagy a derűlátás: bíznak a 
negyedik hely megszerzésében. Ez tűnik 
ki M a rk ov ics  Szilárd ügyvezető-elnök éa 
H a lm án  József intéző nyilatkozatából is, 
A két vezető nemcsak a negyedik hely 
kérdéséről beszélt, de szólott több más 
fontos körülményről is, ami a szegedi 
futballal összefügg.

— Bízom a negyedik hely megszerzésé
ben — mondotta az ügyvezető —, bár el
ismerem, hogy a Kispestben erős ver
senytársunk van. Egy bizonyos, az a 
csapat, amelyik a negyedik helyet vég
érvényesen eléri, méltó lesz arra és 
egyikkel sem fog szégyent vallani a ma
gyar futballsport.

Ezután arról beszélt M arkov ics  Szi
lárd., hogy a csapata, sikerének titka a 
rendszeres játék és ez, éppen úgy, mint 
a futballisták erőnléte, H e s s e r  Tibor ér
deme. majd sor rávette az együttes játé 
kosait és végeredményben arra a meg
állapításra jutott, hogy több kiváló és 
válogatottságra érdemes futballistájuk 
van! örömének adott kifejezést, hogy 
H a ra n gozó t sikerült már pótoínic-k és ki
jelentette, hogy nem véletlen a csapat 
eredményes játéka.

— K é t  g y o r s  s z é ls ő n k  van  — hangoz
tatta — é s  e s e k  n em csa k  tám adásba  len . 
d ilik  a csa p a to t, d e  g ó lt  is  lőn ek . A z  50 
g ó lb ó l N o.ov 18-at lő t t  é s  e z z e l a g ó llö v ő 
lista  m ásod ik  h e ly én  á ll.

— S zeretn ém  le s z ö g ez n i — folytatta 
Markovics Szilárd —. h o g y  a csapat fö  
e rő s s é g e  n em  a já té k o s o k  eg y én i kivá ló  
sd ga , hanem, a csa p a t k itű n ő  s z e llem e !  
T e ss é k  m eg fig y e ln i, já té k o s a in k  nem  til
takoznak  a, já té k v e z e tő i  í t é le t e k  ellem., 
v em  d u rvá k , hanem  lovaglásán , te l je s  
cröb ed ob d ssa l k ü zd en ek . Á  sze llem  ba j 
társia s é s  ez  p á rosu lv a  a. csa p ói első- 
ty -cd ű  e rő n lé tév e l , jó l  b ev á lt  já té k r e n d sz e 
rü n k k el, m eg h o z ta  a zo k a t a s ik e r ek e t  
a m e ly ek e t  e lé r tü n k . .

A továbbiakban azt fejtegette, hogy 
milyen rendszerben játszik a Szeged Sze
rinte az angol rendszerhez hasonlít leg
jobban a csapat játékmódja, ha azonban 
az ellenfélnek kitűnő szélsői vannak, az 
együttes esetenkint az úgynevezett olasz 
stílusra tér át.

Csupa ^derűlátás, bizakodás a Szeged 
ügyvezetője, aki úgy számítja, hogy Bu
dapesten is legalább az egyik pontot 
megszerzik az Elektromostól és a Bocs
kai ellen • Szegeden, a Kassa ellen Kassán 
pedig győzniük kell. Az így szerzett ö 
pont elég lesz a negyedik helyhez...

— M ég  nem  d ó it c l  a n e g y e d ik  h e ly  
k érd és e  — -mondotta Hulmán- József in
téző —, a K is p e s t t e l  e g y fo r m a  e sé lly e l  
p á lyá su n k  arra m i is . S ő t, k ed v ező b b n ek  
ta rtom  a S zeged  h e l y z e t é i !  N em  akarok  
jó s lá so k b a  b o csá tk o zn i, m er t  az r en d sze 
r in t  n in cs  j ó  hatással a  jö v ő r e ,  m eg  hát 
a „ ka lk u lá ció tu n em  is  szok á s  eláru lni.

—  K o m o ly  gon d u n k  a  leőzép csa tá r-k ér- 
d és , m eg n y u g ta t a zo n b a n  b en n ü n k et az 
a tu d at, h o g y  m á su tt  is  vannak ily en  
k érd és ek . ' H iába  ig y e k s z ü n k  m egold ást  
találn i, ez  ra jtu n k  k ív ü l  á lló  o k o k  m ia tt 
nem  leh e ts ég e s , p e r s z e ,  ha pén zün k  
len n e, m inden  len n e...

— Most. m ár j ó l  á ll a  csa p a t a  tabellán  
—  folytatta az intéző —, az id én y  e le jén  
azonban b a jo k  vo lta k , m e r t  a p á lya-úszó . 
n yo li m ia tt nem  tu d tu n k  m eg fe le lő en  
fe lk észü ln i. A n n y ira  j ó l  á llu n k  m ár, h o g y  
n e g y e d ik ek  lessü n k ...

A szegedi vezetők és a szurkolók már 
annyira biztosak a negyedik helyben; 
hogy nem is látják a Kispestet — a ne
gyedik helyen...

ifÖLDi

ZEm 1E
A párisi Baeíng Club házi ünnepségei 

rend ereit abból az alkalomból, hogy a* 
elmúlt idényben hat játékosa is szerepelt 
a francia válogatottban. Ez a hat játékos: 
Heisserer, JDiagne, H ideit, Hiltf, Jordán, 
Yerna-nte • . .

Kováts Dezső dr.:
— Három Sz-betűs 
várost kell még 
bevennie
az Elektrom osnak

A-T Elektromosban Jiein szeretik a 
válogatott mérkőzések okozta kényszer- 
pihenőket.

— Egy-két iíet! pihenő' ntá-n mindig 
visszaesik a csapat — mondotta Kováts 
Dezső dr futball igazgató. — A német— 
magyar után majdnem kikaptunk a 
Kassától, pedig az előző mérkőzéseken 
már örvendetesen jól ment a. csapatnak. 
Két hét is beletelt, míg rendes kerék
vágásba lendültünk.

— Most fs már harmadik hete nem 
játszottunk komoly mérkőzést. Pünkösd
kor szabadnaposak voltnnk. az eszéki 
portya pedig kútba esett. A íTnngária, 
elleni edzőm eres csak bnmlizás volt, 
tehát nem is számítom mérkőzésnek. 
Ennek ellenére jó játékot és gy őzelmet 
várok a. Szeged ellen. A fiúk vala
mennyien megígérték, hogy a hátralevő* 
három  mérkőzésen mind a hat pontot 
megszerzik.

— Tudom, hogy nem lesz könnyű dolog 
a három Sz-betűs várost ("Szeged. Szom
bathely. Szolnok) meghódítanunk! A fiúk 
azonban bizakodók s így én is bízom 
bennük.

Az Elektromos egyébként a tavaszi 
fordulót már változatlan csapattal 
akarja végigjátszani. Elégedettek az 
összeállítással és a játékosok formájá
val is. Csak a Szeged elleni mérkőzé
sen szeretnének már túl lenni!

A latorcautcai pályán már r.em lesz 
bajnoki mérkőzés a tavaszi fordulóban. 
A pályát még pünkösd előtt bevetették 
fűmaggal s a fü most még nagyon 
zsenge állapotban van. Minden való
színűség szerint a Szolnokot is a BEAC- 
pályára viszi az Elektromos.

Az Elektromos az úrnapi bajnoki fór 
dulóra való tekintettel az e heti edzés- 
rendjét. is megváltoztatta. Ma délután 
le-flz a kétkapus fő-edzés és  a taktikai 
megbeszélés is. Az edzést a szomszédos 
BTK-pá.lyán tartják meg.

A Szeged ellen nagy küzdelmet és egy
két gólos győzelmet várnak Elektromosék.
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A hét legjobb  
BLASz tizenegye

Nagyon könnyű dolgunk volt ezen a. 
héten a BLASz „hét tizenegyé” ~nek 
oesrzeáll italakor. Nagyon sok játékos 
nyújtott jó teljesítményt és így nagy 
volt a bőség minden poszton.

Meglepetések is akadtak bőven. KÖzele- 
diik az idény vége cű a hátul állók élctre- 
h alálra harcolnak. A vezető csapatok 
pedig kezdik megerősíteni előkelő helyü
ket. Már csak az északi csoportban van 
nagy küzdelem az első helyért, a Test
vériség és a BLK közölt.

A hét legjobb tizenegye: Fraukó
BSzKRT — Talán PeMTK. HH-tn FSC — 
Mezei DSE, Varga dr KAO, Kovács 
MPSE -  Viola BLK. Ka kuk URAK. 
Fiizi 11 (Elektromos II), Nonn KTK, 
Terén yi MPSE.

A tartnlék esapat: Jnr.sa MAVAG TI
— M’einber (Hálókocci), Schneider URAK
— Willig (Hungária), Jankovich MPSE, 
Vftek MSO — Kalmár PSO, Wlasits NSG, 
Tóth KTK, VIda IIí MPSO, RóHi (Fii- 
tex).

Vidéki eredmények
Komló: KSE—Mohácsi TE 4:1 (4:0).

Délnyugat. II. osztály. Gól lövő: Ruzsin- 
sr/.ki (2), Schradzl, Kiss, ill. Szabó.

Torbágy; TLE—Budakeszi Ixsventék 3:1 
(2:1). Lcvente-bajuokság. Vezette: Schiif- 
fer. A torbágyi leventék jobbak voltak. 
GóllÖvő: Németh, Horváth és Lechncr, 
illetve Gruber. A helyi csapat két Il-est 
kihagyott.

Érd: ÉP LE—Szobi' TITSE 6:2 (3:1). T. B)
0. bajnoki. Vezette: Horeczki. Góllövó: 
Kleiner (2), S'ilye, ^zalny, Nagy, TÍiurza, 
ület.ve, Horváth (2j.

Székesfehérvár: Ifjúsági mérkőzések:
ARAK—Diadal 6:0 (1:0), — Felsőkéi*.— 
öreghegy 13:0 (S:0). — Sóstó—Széchenyi 
gimn. 3:2 (0:0), — Előre—Polgári 7:0
(S:0).

--------  ..............-
BANK-KUPA

AMB—Kér. bank 7:1 (2:1). Feliérrvári- 
út. Vezette: Szedi ács ek. Az AMB henge
relt. Góllövő: Pvákosi (2), Kapnia. Győr- 
váry. Solymosi, Suhajdi (öngól). Gyomo
réi (öngól), illetve Paul ovi cs.

Moktár-OKH—MAH 5:3 (3:2). Hévizi-
út. Vezette: Nagy. Az egyesült csapat 
végig jobb volt és biztosan győzött. 
Góllövő: Pécsi (3), Pető, Stolpa, illetve 
Jávor dr (2), Kiss.

Lesz. bank—Postatakarékp. 2:0 (0:0).
Nagyszombat-utca. Vezette: Újvári. Az
1. félidőben egyenrangú ellenfelek. 
Szünet után a Lesz. bank csatárok táma
dásai megérdemelt sikerrel járnak. Gól
lövő: Korén és Kneusel.

Mezőgazdák-Hazai tp.—Községi tp. 2:1 
(1:1). Tatai-út. Vezette: Becskő. Az
egyesült csapat meglepően jól tartotta 
magát. Góllövő: Mónus (2), illetve
Füstös.

BAC—PK 4:2 (2:1). Kőbányai-út.
Vezette: Lantos. A RÁC szép játékkal 
győzte le a tartalékos PK-t. Gól lövő: 
Szerb (2), dr Lengváry, dr Bukovetzky, 
illetve Szabó (2).

A Bank-Kupa állása a hatodik forduló 
ntáu:

1. AMB 6 5 1 — 25:5 11
2. RÁC 6 5 1 — 18:5 11

3-4. PK 6 4 — 2 24:18 8
3-4. Mezőgazdák 6 3 2 1 16:10 8

5. Postatakarékp. 6 3 — 3 16:14 6
6. Lesz. bk 6 3 1 2 12:11 6

7. Moktár-OKH 6 2 1 3 14:18 5
8. MAH 5 1 — 4 9:19 2
9. Hazai tp.-Községi 5 -----— 5 3:10 —

10. Kér. bk 6   6 7:28 —
ÁJTMM ÉS JÁVOR JÁTÉKÁRA NEM 
SZÁMÍTANAK RASSAN A FERENC

VÁROS ELLEN
A Kassa vasárnap a Cégliga-válogatöttal 

szemben tartalékosán állt fel. Nem 
játszott Adám, a kitűnő középcsatár. Azt 
hitték róla, lvogy beteg, ám mára kiderüli, 
hogy Budapesten jáxt vasárnap. Csü
törtökön a Ferencváros ellen aligha fog
ják szerepeltetni. Bizonytalan Jávor 
játéka is. Nélkülük így képzelik el a 
zöld-fehérek ellen kiálló csapatot:

Föideg — Selmeeyi, Tölgyesi — Takács, 
Makkal, Nádas — Tóth, Várszegi, Bodooi, 
Pásztor, T«4^e,

Magyar játékveze
tők Jugoszlá
viában

Nagyon kapósak lettek a magyar 
játékvezetők Jugoszláviában. Most 
újabb két meghívás érkezett a ma
gyar JT-hez. 23.-ára Spalatoba a 
Hajdúk—Slavia (Sarajevo) mérkő
zésre, továbbá 26.-ára Belgrádiba a 
RSK—.Tugoslavija mérkőzésre kér
tek magyar játékvezetőt. Spalatoba 
Kiss M. Ernőt, Belgrádiba pedig 
FMbintot küldte ki Gdlffy András. 
Gálffy egyébként tárgyalásokat 
folytatott Budapesten Andrejevics 
dr-ral és Kika Popoviccsal, a jugo- 
szlávok kiküldötteivel s a tárgyalá
sok eredménye valószínűleg az lesz. 
hogy a június 2.-án, 6.-án, 9.-én és 
16.-án sorra kerülő jugoszláv baj
noki döntömérközéseken is magyar 
játékvezetők fognak szerepelni, ha 
az érdekelt egyletek is úgy akarják. 
Ez valószínűnek látszik, mert az ed
dig működött magyar játékvezetők
kel elégedettek a jugoszlávok.

-— Most vasárnap például Horváth 
dr-nak volt sikere a Gradjanski— 
HASK mérkőzésen Zágrábban, an
nak elleére, hogy az első félidőben 
hesniket, a Gradjanski középcsatá
rát szándékos utánrugásért kiállí
totta — mondotta Gálffy András. 
— Még vasárnap este beszéltem te
lefonon Bukovi Marcival, ö  is elis
merte a. kiállítás jogosságát, csupán 
azt mondotta, hogy Jugoszláviában

ezideig nem bírálták el a játékvezo* 
tök ilyen szigorúan a hasonló esetté 
két,

■ g  0 e u  u..

GAZDAGNAK FÁJ A LÁBA. KIHAGY
TA A HÉTFŐT .EDZÉST. DE ŰRNAPJÁN 

AZÉRT JÁTSZIK
A Haladás csapata vasárnap teljes 

pihenőt tartott. Helyett© hétfőn délután 
zajlott lo ar. edzés. Előbb erőnléti gya
korlatokat végezt-c-k a játékosok, majd 
kétkap tik játék kezdődött A második csa
pat .ellen. A támadó-sor na.sry kedvvel 
játszott és vé^üt is 7:ö-ra győzött.

Az edzécsröl Gazdag: hiányzott. Fáj aí 
lába, de Űrnapján a Kispest ellen azért! 
o k ve t. Ion ü l j á t szik.

Az edzésről Gazdag hiányzott. Fáj a. 
csapatot: Körmendi — Kálazi, Krasznai
— Pillér, Kiss, KaJofai — Szabó. Gazdag-. 
MőrócZt Héjjá, Lovász. — Tartalék; Ko
vács JI.

A csapat szerdán este utazik fel Buda
pestre.

A BSZKRT FORGALMI TELEP 
BAJNOKSÁGÁNAK E HETI MŰSORA?

Zugló II— Autóbusz TT. PSC-pálya, ;L 
Tánozos. — Zug-ló I—Autóbusz II, PSCr 
pálya. 5. Molnár. — Fereucváros II— 
Búr telep II, Kén-u., fél 4. Zvolenszky.
— Ferencváros I—Búr telep I, Kén-utca. 
fél 6. Kovács III .Tános. — Kelen föl 4 
TT—Száva. IT, Kelenföld, fél í. Hóin. 
Kelenföld I—Száva I, Kelenföld, fél 
Méfizáros. — BHÉV—Hungráirla T. Előd- 
utca, fél 5. Galambos. — Szép ti óra,a IT — 
Újpest II, Nagy szám l>at-u., fél 4. Mül-* 
ler. . -w Szcpiloua I—Ujpos’t I, fél (í. 
Szöllősi.

A z Un.ovdrra, kitűzött SK Rusj—Ung'vár 
barátságos mérkőzés a rossz, idő miatt 
elmaradt. Ez a meccs lett volna a kőt 
edző jut alom játéka.

ÜSZAS
Hétfődélutáni k ísérleti ú száso k ;

100 m gyors s Körösi 59.7!
100 m hát s Novák Hona 
1:24!

Szeles, hűvös időben gyülekeztek a 
versenyzők, hogy a hétfő délutánra ki
tűzött időilszáson részt.vég:yenek. A höl
gyek kezdik az úszást. Az első szám: 
100 m mellűszás. A teljes élgárda meg
jelent, csak Szig-cthy-Wargja érkezett 
későn: éppen indult a mezőny, amikor 
az ajtóban megjelent. Nagy küzdelem 
folyt Felhős és Salgó között fi a. végen 
Felbős javára, dőlt‘ el. A harmadiknak 
beérkező Várkonyi végi# az első két 
helyezett nyakán volt. Az egész verseny 
előre vefolio már annak a nagy küzde
lemnek árnyékát, amely idén hölgy 
mell úszóink közölt lesz. Eredmény: 1.
Felhős 1:31.2, 2, Salgó 1:32.4, 3. Várkonyi 
1:33.8.

Novák Ilona, úszott ezután 100 m háton. 
A fiatal versenyző remekül kezdett, pom
pás stílusban egészen könnyen úszott és 
nagyszerű eredményét megszorítás nélkül 
értő el. Ideje: J:24 országos csúcsered
mény lenne, de a kísérlet nem volt be
jelentve és nem volt három időmérő. 
Második Husztt volt 1:36.2-cs eredménnyel.

100 m gyorfiúszásban Ács Ilona fölé
nyesen győzött. Hölgy bajnokunkat az 
FTC fiú versenyzője, Szathmáry vezette 
(1:10.6-ot úszott). Ács máris jó formában 
van, elsősége nem vitás. Eredmény: 1. 
Ács 1:11.8, 2. Felhős 1:19.4, 3. Sándor.
Az ifjúsági hölgyek csoportjában a 14 
éves Albach J:19.S-na nagyszerű időt 
úszott. Albaclinak vasárnap lesz az első 
versenye.

A. férfiak úszása 100 méteres verscDinyol 
kezdődött. Vcg-liázi jó idővel, könnyen 
győzött 1:02-cs eredménnyel. Második 
Hámori lelt (1:03.6b Harmadiknak a fia
tal UTE-versenyziú Demjén úszott be 
l?03.8-as kitűnő idővel. (Demjén egy 
héttel előbb 1:04.0-ot úszott.)

Vörös egyedül indult 400 méteren. Na
gyon erősen kezdett -és a végét már nem 
bírta. Ideje 5:16.4.

Ezután került sor a legérdekesebb ver
sen yfizárara. (Ez csak utólag derült ki.> 
Körösi az edzés -eleje óta lent volt már 
az uszodában, de nem volt hajlandó az 
első 100-á‘S versenyen indulni. Wanic dr

úszóka.pitány végül valófiággal kény. 
rí tette az UTE-versenyzőt, hogy legalá bb 
egyedül úszva menjen egy százast. 
Körösi engedett és indult. Közepesen̂  
kezdett és senki sem várt nagyon nagy 
időt, sőt, volt, aki 1:02-u.éJ nem jósolt 
jobbat. A forduló után Kőrös! belevágott; 
az utolsó 20 méteren még újítani tudó ti 
és 59.7 mp i alatt ütött be a célba! A 
jelenjc-vők nagy inogí«petéfi»el é s  órié-si 
örörmncl ünnepelték a. fiutal versenyzőt. 
Körösi nagy boldogsággal köszönio meg 
Wanie dr-nak, liogy rávette az indulás:;!-,

200 m-on Tátos és Elcmcri indult. 
Kezdetben Elemért vezetett, 1:03.4.. ca 
idővel fordultak 100 méteren. Tátos sok
kal jobba.n vette a fordulókat és na 
utolsó 50 méteren nagyot.- elment Elemé- 
ritől. Eredmény: 1. Tátos 2;16,8,
2. Eleméri 2:22.8. Tátos eredménye igen 
jó. Meglátszik, hogy a fiatal versenyző 
edzőjével, Sárosival már egy hete kint 
lakik a szigeti Uszó-szállóban és szorgal
masan dolgozik.

Még Somogyi úszott: 100 méteres hé tort 
1:18-as időt.

Az időúszás után nagy öröm volt at 
vezetők és a versenyzők körében*..

•— Ez még csak a kezdet, lesznek még* 
sokkal jobb idők is — hallottuk innen 
is. onnan is.

Beszéltünk Wanie András dr-ral és & 
a következőket mondotta:

— Az elért eredmények nagyjából 
megfelelnek a- várakozásnak. Be keli azonban vallanom, hogy Körösi id«\íe 
igen kellemes meglepetés, ürülök, hogy 
ragaszkodtam az úszásához.

A déli úsr-ókerület vasárnap Szegeden 
tartotta 20. közgyűlését Fehér J. István 
ej.nök̂  vezetésével. A központot Wante 
András dr úszókapitány és Mérai János 
főtitkár képviselte. A jubileum alkal
mával sok veretét osztottak ki. A köz* 
gyűlés táviratilag ülvözölte Hómon 
Bálintot, vitéz ifj. Horthy Miklóst, atf 
OTT és az úszószövetség vezetőit. 
A tisztikar választásán a hivatalos lista 
egyhangúlag ment keresztül. Az új 
úszókapitány Székács Béla dr OUE lett.

Edző-csere, vendég
úszók, versenyek

— a MUSz v id ék i 
m űsorában

Az úszószövetség vidéki bizottságai 
legutóbb közös ülésen foglalkoztak a 
vidéki úszósport problémáival.

Először a vidéki edzők kérdésével fog
lalkoztak az ülésen. Ez a vidéki úszó
sportnak egyik legnehezebben megold
ható kérdése. Az egyesületek csak a 
legritkább esetekben rendelkeznek 
elegendő anyagi eszközzel ahhoz, hogy 
hivatásos edzőt tartsanak. A kisszámú 
edzőgárda tehát főleg a fővárosi egye
sületekben, részben pedig külföldön 
kénytelen elhelyezkedést keresni. Az 
adott viszonyok között a. szövetség a 
következő megoldást ajánlotta és ezt a 
bizottság magáévá is tette:

A vidéki egyesületek bizonyos idő
közökben ki fogják cserélni edzőjüket.. 
Az új embertől mindig fognak valami 
újat tanulni a versenyzők. Az érdek
lődés fokozásán kívül a fegyelmet is 
biztosítani fogják a vendégkörök. ..Az 
új seprő (általában) jól seper” elvre 
gondolnak. A hivatásos edzőkön kívül 
amatőr edzők közreműködésére is számí
tanak. Máris több fővárosi szakember 
ígérte meg, hogy a nyár folyamán le
megy a vidéki városokba és elméleti 
előadással és gyakorlati útmutatással 
segíti a vidéki egyleteket munkájuk
ban.

A vendégűszó intézmény erőteljes 
kiépítéséről is sokat várnak. Válogatott 
versenyzők és már visszavonult váloga
tottak szabadságukból időt szentelnek 
arra, hogy a vidéki városokat felkeres
sék és az ottani úszókkal foglalkozzanak. 
A tervek szerint a vidéki egyesület 1—2 
hétre vendégül látná ezeket az országos- 
uevü aszókat, -akik azután az idői. a

T vidéki versenyzők között töltve a IcgJ 
hasznosabban használnák fel. Vendégé 

I úszóként a legfiatalabb korosztályhoz 
tartozó klasszisversenyzők is mehetnek 
vidékre. Ezeknek a társadalmi felügye
letéről a vidéki egyesület természetesei,! 
gondoskodna. Már 1936-ban Eleméri és 
Szuhi ilyen formában töltötte el nyári 
szabadságát Kunszentmiklóson és az 
ottani ús'zók, különösen a legfiatalabbak, 
igen szépen: fejlődtek és a KISOK-
bajnokságon azután komoly eredménye
ket is mutattak fel.

A leventeintézraény bekapcsolásával az
egész országban, ahol erre mód vau, 
úszótanfoTyamokat rendeznek, az úszó
sport népszerűsítésére előadásokat tar
tanak. Ez a munka már a múltban is 
folyt az idén azonban feltétlenül tovább 
akarják fejleszteni. A közeljövőben a# 
ózdi átépített uszodában például FiedJer 
Ottó uszótanfolyamának 250 résztvevője 
fogja bemutatni tudományát.

Nagy ■ számban kíván vidéki versenyt 
rendezni a szövetség. A versenyeken a, 
fővárosi élgárdához tartozó versenyzők 
indulását szorgalmazni akarja- (Az űszó- 
kapitár.ynak joga vai* egyes versenyző
ket vidéki versenyen való indulásra 
kötelezni.) Az országos úszókongresszus 
megrendezésével pedig a vidéki ver
senyzők nagy találkozását kívánja meg
könnyíteni a szövetség.

Elgondolás, terv tehát vau.’ bőven. 
Nem kételkedünk abban, hogy a. vidék 
hasonló mértékben komoly tehetségeket 
rejteget. Ahhoz azonban, hogy ered
ményeket is tudjunk elérni, a kettőnek 
találkoznia kell. Lendület és e-rŐ kell a 
vidéki úszóéletbe. Meg kell szüntetni a 
kiváló versenyzőknek a fővárosba való 
vándorlását. Gondoljunk csak az egykori 
egri és szegedi úszósportra. Mi akadálya- 
van annak, hogy Győrött. Székesfehér
várt és mindenütt, ahol megfelelő uszoda' 
rendelkezésre áll. izmos, erőteljes úszóJ 
élet ne fejlődjék? Nem kell hozzá sokí 
a szövetség részéről felkarolás, támogatás,' 
a vidék részéről munka és kitartás.



Kedd, 194Ö május 21,

BIRKÓZÁS
$mmS

Ma, kedden, este folytatódnak a nemzetközi szabadstílusú 
birkózó wilágwersenyek

'  ’ •— A rendezőség: közleménye —•
Ó riási. érdeklődés közepette folynak 

íaiinden e-ste a. birkózó döntőmérkőzós'&k. 
-Megérkezett Armas Vibtonen fiun csoda- 
Mrkózó. is és ma estére már Német Sán- 
^jort kapta ellenfeléül. Másodiknak ivaigy 
kihivésps mérkőzés lesz szabajdsiílusban 
v ilo Bor, a Felvidék bajnok a és ’Nino 
Equatore között. Ni.no Equatore ma este 
lógja  megmutatni, hogy nemcsak a görög- 
rónt-ai birkózásnak a mestere, hanem a 
szabadstílusú hirk(Vzásnak is. Hamvadik 
Pár Raflii Tukáes-—Walter Ottó, Bijky 
Béla németb irodalmi bajnok fílavanov 
1 étert Jvaptp, ellenfeléül. Az est csúcs

pontja természetesein Váry Sándor ma- 
ÉO'ar világbajnok találkozása AH Ben 
M áss and világbajnokkal. Váry' Sándor a 
múltkori mérkőzésen, amely több, mint 
egy órát tartott, bebizonyította, bogy 
ellent tud állni a néger halálos ölelésé
nek. Balszerencsé.iéré beleütötte a fejét a 
ringbe, de így is titáni harcot vívott 
Alival. A ma esti mérkőzésre már tel
jesen fitten áll ki és így falán meg 
tudja állítani a négert a sorozatom győ
zelmeiben. A mérkőzések minden este 
fél 9 órakor kezdődnek a Városi Szín
házban .

A Kaposvári Turul rendezésében folyt 
Jo vasárnap az országos vidéki birkózó- 
bajnoki verseny, amelynek eredményei a 
következők: Légsúly: bajnok Znám böki
■f>e.l, 2. Eszos Délnyugat, .'1. Hegyi Észak 
Pehelysúly: bajnok: Monos Északnyugat.
2. Tárnádi. Ivóiét, 3. Zsebe íléliuvugat. 
Konnyűsúly: bajnok: Gál Dél, 2. Fehér 
Észak. :>. Ózván Északnyugat. Váltósúly: 
bajnok: Száraz Dél, 2 <'>ndö~
Északnyugat,- 3. Mihály fi Kelet/ 
Koaepsuly: bajnok: Vasvári Dél,
Mihály fi Kelet, 3. Tóth Észak
nyugat. Fél-nehézsúly: bajnok: I'i.nvák 
Északnyugat, 2. Tarányi Kei-et, 3. Balog 
Észak. Nehézsúly: bajnok; Tóth Észak
nyugat. 2, Vida Észak, 3. Deák Dél 
iont,verseny ben első Dél -13 . pont. 2.
Északnyugat 13 pont, 3. Kelet 7- pont

N^gy küzdelmek,
Jé eredmények 
az am erikai baj
nokságokén

Newyork, 1940 május 
Az amerikai úszó- 

bajnokságokat ebben 
a.z esztendőben is a 
New York Athletic Club 
rendezte meg. Az egyes 
versenyszámokban meg
lepően Sokav.' indultak. 
Az izgalmas 1 küzdel
mekben jó  eredmények 
sátilettels. A pontver
senyt a Mkhtgan- 

egyetem együttese nyerte nagy meg
lepetésre a csikágóiak elölt. A küzdelem 
a 3Y100 yardos .vegyesváltöban dőlt el. 
A Pribcetpn AA Van de Wegiie, Hugit, 
l ’aiite váltójának első helye egy pillana
tig sem volt vitás, de a második helyet 
a. niibliigán iák (Hcydt, L Sharmet, II. 

Sliarmet) elhódították a Chicago Towers 
Oluli (lviefer, Jacobson, Jaretz) úszói 
előtt. Hiába úszott Kiefer 57.9-et, Jaretz 
ö l mp-t. dacol,sen gyengeségét nem 
tudia kiegyenlíteni’ és ezzel a második 
hellyel a pontverseny 28:24 arányban a 
Miehigar.- AC javára dőlt el. Nagy ver
seny volt a 220 yardos gyorsúszásban, 
pahctz végig vezetett, de a hajrában 
Hornié befogta és karcsapásbal le
győzte. A 220 yardos mellúszásban Hough 
legyőzte Higginst, 300 yardos vegyes
úszásban Kiefe.r a mellúszórészben %t- 
niéteres hátrányba került és az utolsó 
helyén fordult. Háton azután nemcsak ezt 
hozta be. har.em még kilenc méter előnyt 
is szerzett s ez a gyorsrészhez bőven elég 
lett. 100 yardos gyorsúszásban Jaretz 
nagyszerű lábmunkájának köszönheti 
győzelmét. 440 yardon a 16 éves (íilbert 
a Haynievel vívott ‘ gyilkos hajrában 
annyira kifulladt, hogy végeredményben 
a negyedik helyre esett vissza.

Érdekes, hogy a nagyszerű mezőnyben 
mégsem született egyetlen egy világ
csúcs sem. Kiefer a 3X100 yardos váltó
ban ugyan 100 yardos háton 57.9-t úszott, 
ez jobb a világcsúcsnál, de persze nem 
hitelesíthető, mert váltóban úszta.

Részletes eredmények: 100 y gyors:
1. Jaretz 52.3, 2. Sharemet, 3. Bárkor. 
220 y gyors: 1. Haynie 2:13.4. 2. Jaretz.
3. Johnson'. 440 y gyors: 1- Haynie.
4:50.7, 2. Clark. 3. Macionis. 220 y mell:
1. Hough 2:40.8. 2. Higgins 3. Skinner. 
150 y hát: 1. Kiefer 3:33.3, 2. Follansbee.
3. Heydt. 300 y vég,-csúszás: 1. Kiefer 
■1 79.6, 2. Parké, 3. Clark. 3X100 vegyes- 
váltó: 1. Prlnceton A A (Van de Wegbe, 
HugU, Parké) 2:54.6. 2. Miehigan (Hcydt, 
■T. Sharemet. G. Sharemet), 3. Chicago 
(Kiefer, Jacobson, Jaretz). 4X100 y gyors- 
váltó: 1. Miehigan (Williams. Giliis.
Bárkor, Sharemet)\ 3:35.2. 2. Yalc
(MacLe.man, Popé. Dur.can. Johnson),
3. Harward (Potvers, Stovvell, Curwen, 
öut.ler). Műugrás: 1. Patnik 143.88 p,
3. Clark 126.78, 3. Cook 120.68.

SZfiKESFEHÉRVAItOTT 
vasárnap IV. osztályú kerületi verseny 
volt az ARAIÍ-pályán. A verseny hatal- 

ybias szélviharban, esőben, nehéz talajon 
folyt lo és ezért gyengék az eredményok. 
100 ni: 1. Szapáry ETO 11.4. 2. Demeter 
ARAK 11.6, 3. Szánthó RSK 12. 400 m: 
1- Jalics ETO 56. 2. Török Haladás 56.3,
3. Bállá ARAK 56.5. 800 m: 1. Türpk
Haladás 2:18. 2. Lajics ETO 2:21, 3. 
Czirkelbach ARAK 2:24 . 30011 in: 1. Óvári 
TSC 9:58. 2. Tasr.er RSK 10:10, 3. Szlivka 
rsc 10:32. Magas: 1. Schwindtner RSK 
Ml, 2. Kilences RSK 130. 3. Szűcs RSK 
130. Távol: 1. Demeter ARAK 598,
2. Szapáry ETO 587, 3. Molnár RSK 528. 
Hármas: 1, Bállá ARAK 11.61, 2. Deme
ter ARAK 11.28, 3. Szentgyörffyl Haladás 
11.10. Súly: 1. Szontgyörgyi Haladás
M-65. 2. Demeter ARAK 10.70, 3, Füzesi 
ARAK 10.15. Diszkosz: 1. Füzesi ARAK 
23.30, 2. Szentgyörgyi Haladás 29.58,
4  Demeter ARAK 26.56. Gerely: 1. Szent- 
gvörgyi Haladás 39.80. 2. Szapáry ETO 
?7-73, 3. Bulla ARAK 34.15. R úd:
u Laczkó Hl .adás 275, 2. Bállá ARAK 
240. Pontversny: 1. ARAK 32 pont,
:■ Haladás 27. 3. ETO 19, 4. RSK 14, 
’• z'SC 6 pont.,

TOBorzöVERSENT VOET MISKOLCON
^üpa futószámokból. A 15 éves Farkas 
-sen jó  mozgású fiú, tetszett Simpson- 

ak is,, 60 m gyermek: 1- Sándor DLE 
n*' 2. Gedeon DDE 8.8, 3. Strompf DLE 
•’-a. 100 ni serdülő: 1. Farkas katli. g. 
í„y 2. Lengyel MÁV LE 13.3, 3. Bánó 
c l1,' 6- M.S. 400 m serdülő: 1. Farkás 
í v  , Lengyel 64.6. Ifjúságiak. 100 irt: 
iá é  rí es'yi DLE 12.2. 2. 'Szabó ref. g. 
1 tr h  Erős MÁV LE 13.3. 400 m : 
2 iv e  nZ MVSC 57.2. 800 ni: 1. Erős 
6 ,4 'a- „2• Esóka DLE 2:13.2, 3. Regöe * 
f i i ’P. 2:20.5 . 2000 m: 1. Oláh MVSO

■’ * -• Mészáros fémipari isk. 7 ;05.

g t i l a n

a Gyulai AC komisz, hideg szélben, 
állandó esőben rendezett versenyt vasár
nap. Felnó'ttek. 100 m: 1. Csókás Fing 
11.9. 2. Gulyás GyAC 11.9, 3. Pocsai
Békési LE 12.5. 830 m: 1. Gazsó Cs. MÁV 
2:08, 2. Stéfanik Cs. MÁV 2:15.2,
3. Jánovszki Cs. MÁV 2:17.1. Súly:
I. Kertész GyAC 12.00, 2. Gedó GyAC
II. 40. 3. Ancain Cs. MÁV 10.75. Diszkosz:
1. Boldizsár BLE 35.65, 2. Gulyás GyAC 
31.38. 3. Gedó GyAC 31.36. Gerely:
1 Gulyás GyAC 44.84. 2. Gedó GyAC 
44_ 16. 3. Nádai Fmg 41.90 . 4X 200 m:
1. GyAC 1:44.6, 2. Cs. MÁV 1:46.9.
3. BLE 1 :56. Ifjúságiak. 100 in: 1. őri 
Fmg. 11.6, 2. Mészáros GyAC 11.7,
3. Czucza GyAC 11.9. EUenszél. 800 m: 
1. Guttma.i.1) Cs. keresk. 2:12. 2. Sipiczky 
Cs. MÁV 2:16.9. 3. Gurzó Cs. MÁV 2:19.1. 
Magas: 1. Kertész GyAC 170, 2. Felföldi 
GyAC 160, 3. Lajkó Cs. kér. 160. Távol: 
1. Kertész GyAC 622, 2. Felföldi GyAC 
620, 3. Kiss GyAC 610. Súly: 1. Kertész 
GyAC 11.21, 2. Doniján BLE 10.58,
3. Kiss GyAC 10.12. Gerely: 1. Kertész 
GyAC 47.55, 2. Kovács BLE 40.55,'
3. Kevács II. BLE 40.50. Svédváltó:
1. GyAC 2:13.7, 2. Békési LE 2:22.3. 
Serdülök. 100 in: 1. Kiss GyAC 12.1.
2. Mészáros II. GyAC 12.2, 3. Domokos 
rg. 13. Magas: 1. Kiss GyAC 160.
2. ördög GyAC 150, 3. Domokos rg. 135. 
Diszkosz: 1. Mayer GyAC 35.05. 2. Kis3 
GyAC 30.76, 3. Molnár BLE 30.65.
A DÉLNYUGATI KERÜLET BAJNOKI 

KIÍRÁSÁRÓL
írt megjegyzéseinkre levelet, kiptimk 
Kismartoni Károly dr-tól. a kerület ki
tűnő előadójától. Közölte velünk, bogy 
az egyéni bajnok: versenyt határnap-
hiány és az anyagiak hiánya miatt, kel
lett egyesíteniük az egyesületi bajnok
sággal. A kerületi bajnokságot ugyanis 
nem lehetett június 1—2-rs kiírni, mert 
akkor a főiskolások, június 8—9-re Hm, 
mert akkor 'a  középiskolások orsr-áeos 
bajnoksága lesz, egy hétre rá pedig 
Ljubljanába megy a PEAC. Június kö
zepén túl azért nem lehet bajnokságot 
rendezni, mert akkor már az egyetemis
ták ; 75 százaléka szabadságra megy. 
Különben a FEAC elhatározta, bogy -ja 

egyesületi bajnokságra minden emberét 
mozgósítja, az öregeket is (Bodosi dr. 
Monostori -Ír, Józsa dr, Pcthő tlr) és a 
PAG is fel hozatja a vidéken lakó Vasst, 
Karácsonyt, Síkot, Gűzsvárit, Porpáezit. 
Ezzel (ellát az egyéni bajnoki viadal is 
nyer. súlyban, mert két versenyre anya
giak hiánya miatt nem tudták volna 
valamennyi versenyzőjüket összegyűjteni. 
(A. d italért eléggé megokolt — most már 
kíváncsian várjuk, hogy a gyakorlatban 
hogyan válik bo a kettős verseny.)

KÜLITZV NEM INDUL BUDAPESTEN
most vasárnap Horváth II. ellen, hanem 
Veszprémben az ottani MOVE jubiláns 
versenyén vesz részt. Kívüle még néhány 
elsőosztályú atlétánk választja ezt a 
könnyebb versenyt nyújtó vidéki kirán
dulást a budapesti nehéz előny versenyek 
helyett. Kulitzy egyébként ott is dobhat 
nagyot és mai formájából ítélve bizonyá
ra dob is.

47 mp-et futott
egy gólya

Uj nagy 4®ö»as futó 
tűnt fel Amarihá&an

Los Angeles, május. 
Itt Kaliforniában a közelmúltban 

olyan nagytehetségti 400-as futó ne
vét kapta fel a hír, hogy az ameri
kaiak joggal várják tőle Harbig 400 
méteres világcsúcsának megjavítá
sát. Az illetőt Grover Klemmer-nek 
hívják, a berkeley-i California- 
egyetem gólyája. Most bontogatja 
szárnyait, de ami azt illeti, máris 
eléggé jól kibontotta. Az amerikai 
szokások szerint az elsőéves egye
temi hallgatók nem képviselhetik 
egyetemük színeit a nagy párosver
senyeken, hanem részükre külön pá
ros viadalokat kötnek le. Ilyen pá
ros versenyen indult először Klem
mer a Modesto junior college ellen 
és miközben ellenfeleit 30 yarddal 
hagyta maga mögött, 47.5 mp alatt 
tette meg a 440 yardot. A következő 
versenyén még rá is duplázott erre, 
mert akkor Ixrek 47 mp-et ért el.

Ez már igazán olyan eredmény, 
ami előtt le kell emelnünk a kalapot. 
400 méterre ez az idő 46.7 mp-nek 
felel meg és Klemmer ezt is ellenfél 
nélkül futotta. Nem jámbor óhaj te
hát annak feltételezése, hogy egy
két év alatt eléri Eastman 46.4 
inp-es negyedmérföldes, sőt Hárbig 
46 mp-es 400-as világcsúcsát is. 
Klemmer megfelelően gyors is: , van 
már 21.2 mp-es 220 yardos verseny- 
eredménye.

A Nemzeti Munkakőzpont SE vasárnap 
tartotta mezei versenyét. A zuhogó eső 
ellenére a. férfiak csoportjában1 25. a 
hölgyek csoportjában 5 induló volt. 
Eredmény: Férfiak csoportja: 1. Dosz- 
TXxl 10:01. 2. Zecbeházi 10:15, 3. Jánosi
10:46. Hölgyek csoportja; 1. Kadenszky 
4:45, 2. Jánosiné 5:15.

TENISZ
Sfolpa Jé Játékká! vert© 

FeresKzy «fr,-t az isek- 
«r©nsos fenSssverse
nyén

Ma férfipáros döntök
Hétfőn délután az e-sős, szeles idő elle

nére is folytatták az Elektromos tenisz- 
versenyét. A nap meglepetése Stolpa Jó
zsef BLKE győzelme Ferenczy dr. ellen. 
Stolpa jó  formában van. De Szentpéteri 
ellen a harmadik szetet már nem bírta. 
Egész déiután játszott!

Férfiegyes: Stolpa—Ferenczy dr. 6:2,
6:2! Szentpéteri—Stolpa 6:3, 3:6, 6:0.

Férfiegyes kizárásos: Bc.lgár—Tomyay 
0:6. 6:4, 6:4, Dallos II.—Simon 7:5, 6:0, 
Dallös II.—Kertész .6:4, 6(8. . ..

Férfipáros nyílt: Dalios dr., Dallos II. 
—Katona, Csink. 6:0, 6:2, Ferenczy dr., 
Stolpa—Majoros, Steczorits 6.2. 6:2.

Férfipáros kis.: Maioros, Steczovits—
Simon, Károlyi 6:2, 6:2. Bródi. Sándor—  
Németh. Frank dr. 6:1, 6:0, Bolgár,
Párvy—Hoffmann, Fehér 7:5. 6:8. 6:3, 
Becker, Payer—Csink. Talabér ív. o., 
Eecker, Payer—Tornyay, Géczy 6:3, 8:9, 
félbeszakadt.

Jdtékrend:
J óra: Gábori—Katona elődöntő. Re-

clter, Payer—Tornyay, Géczy (A ): A— 
Bolgár, Párvy <D): Majoros, Steczovits 
—Bródy, Sándor (E).

4 óra: Gábori, Csikós—Dallos I., II.
(B ): Ferenczy dr., Stolpa—Frigyessy,
Szentpéteri (C).

5 óra: Bolgár—Dallos II. kiz. döntő.
Nyílt férfipáros döntő. Kizárásos fcrfl- 
páros döntő.

Május 23, 25 és 26-án a „Trofeo £. 42"-érf 
látszunk a Jugoszfá- 

vokkal
Az idén nagyon gazdag a tenisz- 

műsor. Még jóformán nem is volt 
teniszre alkalmas idő s már á máso
dik országokközötti mérkőzés is a 
nyakunkon van. Május 23., 25. és 
26-án a Trofeo E. 42 kupáért ját
szunk a jugoszláv válogatottal. A 
viadal KK-rendszerü lesz. (Négy 
egyes- és két párosmérközés.)

A teniszszövetség már a műsort 
is megállapította. Űrnapján az első 
játéknapon a magyar második és 
harmadik helyezett a. jugoszláv má
sodik és harmadik helyezettel fog 
egyesmérkőzést játszani. A második 
versenynapon, szombaton, május 
25-én a két párosmérkőzést bonyo
lítják le, 26-án, vasárnap pedig a 
magyar első és negyedik helyezett 
játszik a jugoszláv első és negyedik 
helyezettel.

A jugoszláv csapat összeállítása 
a köyetkezö:

1. Puncsec, -2. Mitics, 3. Pallada,
4. Mayer.

A magyar csapat összeállítása 
még bizonytalan. Grosschmid Sán
dor dr. szövetségi kapitány még 
csak keretet állított össze. A keretbe 
Asbőth, Gábori, Szigeti, Szentpéteri, 
Katona és Csikós kapott helyet.

A versenyt a BLKE díszpályáján 
rendezik meg.

A 17 éves Katona 
Zoltán ÜT® lesz 
a nsagyar válogatott 
tenisscs@pat negye
dik tagja

Grosschmid Sándor dr. szövetségi 
kapitány- még nem állította össze

csapatát a magyar—jugoszláv te
niszmérkőzésre. Futballmintára ke
retet jelölt ki, amelybe a magyar 
teniszsport nagy reménysége, a 17 
éves Katona Zoltán is helyet kapott.

Beszélgetésünk során kiderült, 
hogy tulajdonképpen már meg is 
van a válogatott csapat.

— Hárem játékosom már az Elek* 
iromos-verseny előtt megvolt —. 
mondotta Grosschmid dr. —- A ne
gyediket pedig a Latorca-utcában 
találtam meg a kis Katona szemé
lyében. Nagyon tetszett nekem, 
ahogy az a, vékony kis gyerek Dát
lós II.-t, Bánót és a nagy „Dretát“  
leiette. Tudtam, hogy jó — hiszen 
tudását a Vido elleni bemutatón: is 
bebizonyította — de hogy ennyire 
biztosan verje a magyar éljátékoso
kat ,— arra nőm számítottam. Fel
tétlenül öt fogom játszatni a ma
gyar csapat, negyedik helyén.

— A párok összeállítása miatt fő 
csak a fejem — mondta meg őszin
tén a kapitány. — Az első párom, 
az Asbóth— Gábori kettős- lesz. őket 
képesnek tartom arra, hogy a nagy
hírű Puncsec—-Pallada párt. is elver
jék. A második párosra három já
tékosom van: Szigeti, Csikós és Ka
tona. Közülük csak a mérkőzés előtt 
fogom kijelölni azt a két játékost, 
aki a, második magyar párban ját
szik.

Azt hisszük, hogy ezek után már 
nem is olyan nehéz kitalálni a ma* 
gyár csapat összeállítását. . ;

Egycsjátékorok: I. Asbóth, .2. Gá
bori, 3. Szentpéteri, 4. Katona.,

Párok: f. Asbóth—Gábori, 2. Szi
geti—Csikós.

iW>»VWWk)VMllA>kW*|ii|

Rajtelt mn$i 
teBiiszcs&p&fh&jnokság

Szllvássy 
n@sn bírt

Egynapos késéssel hétfőn délután még
kezdődött az idei n ő i  teníszcsapat- 
bajnokság. Már az első napon nagy meg
lepetés akadt. A bo.jnokjelölt BEAC 
döntetlenül végzett a -^BSE-vcl. A BEAC 
tartalékoson játszott. Szilvássy Edit 
ugyanis kosárlabdámé rközésen kificamí
totta. a. lábát s orvosi vélemény szerint

-1 hétig nem szabad teniszeznie. Ilyen
formái.' a BBTE , lépett elő a bajnokság 
elsőszámú esélyesévé.

A BSIG-ben Zsitvayné és a kis Kövér 
Jutka, várakozáson felül jól játszott.

A BBTE hengerelt a szigeten.
A I I .- osztáiybau a BLKE látszik a 

kigurőscbbnek. Az FTC szoríthatja csak 
meg a lágymányosiakat.

I. osztály
BEAC—BSE 3:3. BEAOpálya. Somogyi

Várjuk
a jobb időket. . .

Szomorú időben kellett megren
dezniük az egyesületeknek a vasár
napi páros versenyeket. Minden 
együtt volt, ami csak alkalmas az 
atlétikai eredmények elrontására. 
Az évszakhoz képest dermesztő hi
deg, hol szitáló, hol zuhogó eső és 
— api a legjobban zavarta a ver
senyzőket — délelőtt élénk, délután 
egyenesen orkánná erősödő szél. 
Ilyen körülmények között minden 
dicséretet megérdemel minden ver
senyző, aki versenyét végigküzdötte 
és sokszoros elismerést az, aki a 
gátló körülmények ellenére is jó 
eredménnyel tudott kirukkolni.

Az I. és a III. osztály mérkőzései 
befejeződtek. A kevesebb tartalék
kal kiálló MAC biztosan verte a 
BBTE-t, amely számos versenyzőjét 
nélkülözni volt kénytelen. Természe
tes, hogy ez a találkozás, főként 
ilyen körülmények között és

Ilyen borai Idényben nem alkal
mas a hegemónia eldöntésére.

Erre sokkal kézenfekvőbbnek kínál
kozik majd az az egész éven át 
folyó versengés, amely a munkasta
tisztika, a harminc legjobb és a baj
noki számok eredménye alapján ha
tározza. majd meg. hogy melyik jobb 
a két nagyegylet közül- Azt hisszük, 
hogy ebben már nehezebb lesz a 
MAC-nak győznie, ha a BBTE vég
leg átveszi teljesen elkészülő kor
szerű új pályáját és teljes erővel 
nekiláthat az Ifjúság toborzásának. 
Nagy előnyhöz jut így a MAC-eal 
szemben, mert a kék-sárgák lelátó- 
és öltözöépítése sehogyan sem akar 
megkezdődni. Hála a magas büro
kráciának. Még az edzéseket foly
tatni is áldozat, versenyezni, vagy 
pláne versenyt nézni pedig lelki kín

a jó öreg lelátójától bűnös könnyel
műséggel megfosztott MAC-pályán.

A külső körülményeket figyelem
be véve jó versenyek és itt-ott jó 
eredmények is voltak nemcsak ezen 
az elsöosztályú döntőn, hanem az al
sóbb osztályú versenyeken is. Kétsé
gen kívül bebizonyosodott, hogy

a párosversenyek rendezése Igen 
üdvös dolog

és ha gondot is ad az egyesületi ve
zetőknek a csapatok összeszedése, 
ez a munka mindenképpen gyümöl
csöző. Még csak az a kérdés, hogy 
véglegesen milyen rendszer szerint 
dolgozza ki a szövetség ezt az egye
sületi bajnokságot. A jövő vasárnapi 
vidéki egyesületi bajnokság lesz az 
első próbája annak, hogy a Német
országban és Olaszországban kitü
nően bevált rendszer (az eredmé
nyeknek a tízpróba-táblázat alapján 
való értékelése) hogyan tetszik 
majd nálunk.

A borzalmas időjárás megakadá
lyozza nemcsak a jő eredmények 
elérését, de a versenyzők formába- 
jövetelét is. Mielőtt tehát

megrokkant és utánpótlás nél
küli vágtázó-gárdánkról

végleges ítéletet mondanánk, meg 
kell várnunk a jobb időt. Erre an
nál is inkább szükség lenne, mert 
..iám proximus ardet Ucalegon". 
Három hét múlva — ha a politikai 
viszonyok megengedik — már válo
gatott viadalra utazik e! a magyar 
atlétagárda.

E pillanatban a legjobb magyar 
vágtázó Vermes Vilmos. Ss ö sem 
tud 11 mp-nél jobbat. Az öregek 
közül Kovács, Gyenes, Ember, Sir, 
Solt, a fiatal gárdából Regős. Novák, 
Szigetvári formába jövetelére van 
remény. De hová lett Korompay és 
Mindszenthy f

örvendetes eseménye volt a MAC 
— BBTE-nek

Görkői indulása.
Vidékről jött fel kitűnő erőben és 
mint kijelentette, parancsnoka föl 
fogja engedni a versenyekre. Igaz, 
hogy olyan edzési lehetősége nincs, 
mint itthon, de azért egy gyepes 
futbailpályán tud futni, naponta edz 
is és látszott rajta, hogy jó erőben 
van. Vadast is megvizsgálta a MAC 
kluborvosa és megállapította, hogy 
telesen egészséges, de őt legfeljebb 
majd a meleg nyári napok csábítják 
le a pályára, ősz előtt semmiesetre 
sem lehet jó. A  már látottak közül 
Jagicza, Sándor, Góby, a még titok
zatosakból Onódy lehet válogatott.

800-on senki sem jó. Nem mond
juk, hogy komoly versenyben Szabó, 
Híres, Gyergyói, Iglói, Aradi fut
hatna 1:56 körül, de ez még csak 
olyan görögös idő. Ugyanezek lát
szanak legjobbnak 1500-on is. Azt 
hisszük, hogy

Híres a legjobb.
Iglói vasárnap nagyon kiábrándí
tóan futott. Az 5000-esek közül K e
len tetszett legjobban. Csapiár nem 
volt túlságosan bajtársias, amikor a 
nagy szélben egy pillanatra sem 
vette át Kelentöl a vezetés terhét. 
Biztatóan futott Esztergomi, Eper 
és Németh is.

Gátfutőihk lassan javulnak. Szabó 
és Hikisch első összekerülésük alkal
mával belül jut a 15 mp-en, de áz 
Is lehet, hogy Novak megverj őket. 
Magasugrásban Gáspár mellett 
Máiké mutatott jó  formát. Távol
ugrásban Vermes kitűnő, Somló és 
Zajki javul. Reméljük, hogy utóbbi
nak sérülése néni komoly. Zsuffka 
formája alakul, súlylökésben N é
meth, Darányi és Csányi mellé 
Krasznai is csatlakozott. Csatasorba 
állt Madarász is. Kár, hogy Reiszky 
katona. A gerelyvetök frontján 
semmi változás. Szóval: várjuk a 
jobb időket. ;

nélkül a BEAC 
a BSE’tfel

BEÁC—Gallnerné BSE 6:2. 6:Ö. ZsitVáy 
né BSE—Medveczky BEAC 6:4, 6:4,
Kövér BSE—Straubné BEAC 7:5, 6:3,
meglepetés, Várszeginé BEAC—Laszky 
BSE 6:3, 6:1, Gaili.erné. Zsitvayné--;
Somogyi, Medveczky 6:4, 6:4. Zsitvayné 
kitűnőén játszott, Straubné, Várszeginé— 
Kövér. Laszky 6:1, 6:0.

BBTE—MAC 5:1. MAC-pálya. Kör-i 
möczy~Popp 6:2, 6:4. Jusits—Boton 'Iné 
6:3. 6:3. Bikámé—Frochnov 6:4, 6:2.
Vaigáné—Vad 1:6. 6:3. 7:5, a MAG
egyetlen győzelme Kiinnöczy. Jusits—• 
Eotondné, Vargái, é 6:0. 6:1, Bikárné,
Vad—Ocskay, Popp 6:2. 8:6.

II. osztály
FTC—DSC 6:0. FTC-pálya. Szapesyné-rt 

Markoviczíné 6:3. 6:3, Húszért dr—
Ribárszky 7:5. 6:0, Kállayné— Salamonná 
6.1. 6:0. Hulényiné—Zilzerné 7:5, 6rt,
Szepesyné, Húszért dr—Markoviczíné, 
Ribárszky 6:1, 6:4. Kállayné. Madarász, 
t.é—Salamonné, Zilzerné 6:4, 6:2.

BLKE—MAFC 5:1. MAFC-pálya. 
Jávori—Rugonyi 6:3, 6.2, a M^FC
egyetlen győzelme. Sédeyné—Lítwrtiny 
6:0, 6:2, Dobálné—Pittenbaehnr 9:7, 8:6. 
Farkas G.—Horváth Zs. 0:6. 6:3, 6:2.
Sédeyné, Rugonyi—Jávori. Libertihy 6:3, 
6:1, Dobálné, Farkas—Horváth, Krííjlk 
5:7, 6:0, 6:4.

III. osztály
Unió—Vízmüvek 5:1. BLKE-pál.va.

Onődi M.—Berkovlcsné 6:4, 6:4. , me,grt
leptés. a Vízművek egyetlen' győzelme, 
Székely—Alberti M. 6:3, 6:2, Szikiamé— 
úzv. Prokischné 6:4. 6:4. Stöbbéné—
Takácsné 6:1. 6:0. Berkovlcsné. Reiszné— 
Clnódi, Alberti 6:1, 6:4, Sziklainé. Stobbé- 
né—özv. Prokischné, Heumann 6:1, 6:1.

VAC--FMSE 5:0. FMSE-pálya. Reisz— 
Bcda 6:1, 4:6, 6:3, Korcinr.é—Babó 6:0i 
6:1, Kaiserné—Harmati 8:6. 6:4, Halász
ná—Dulai 6:3, 6:2. Koreinné, Halászná— 
Boda. Pöchtigán 8:6; 6:4, Harmati, Kál
lai EMSE—Reisz, Kaiserné VÁC 11:9, 
3:5 a sötétség miatt abbamaradt,
A CSAPATBAJNOKSAG MAI MŰSORA:

I. osztály: UTE—BBTE, BEAC—MAC.
II. osztály; MAFC—FTC, BLKE—DSC.
III. osztály: FMSE—Vízmüvek, VÁC—
Unió.'

K OSÁRLABDA
A SZERDAESTI KOSÁRLABDA MCSOR

Műegyetem; léi 7 órakor: I. osztályú 
női bajnokeág: BSzKRT—Koszorú X
(Gáthy és Enyedi). Fél 6: Koszorú XIII 
—MTE (Kardos és Szamosit. Fél 9: II, 
o,: BBTE—Koszorú XI. (Király és Vei- 
key).

MTK-pálya Hunpiia kSzepklrőt
Slájus 23-án csütörtökön . ■ 

délután fél #  órakor

előtte fél  4  órakor

Sziirketaxi-Törekvés
Nemzeti Bv'rnki mérkőzések
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V a s á r n a p  k e z d ő d n e k  a  M i l le n á r i s o n

Budapest kerékpáros 
repülőbajnokságai!

MOZI

Uránia:
Tűz az óceánon

Tengeralatti olajforrások felkuta
tásának kalandos története, szere
lemmel színesítve és elsüllyedt 
m r a n y h a jó v a l  súlyosbítva.

Ez a film  nem azoknak készült, 
akik a moziban is kizárólag a halk, 
finom, művészi form ákat, a költői 
mélységeket és m agasságokat érté
kelik. Azoknak való ez a film , akik 

.szívesen vesznek a kezükbe olyan 
kalandos regényeket, amelyek szer
zői nem pályáznak irodalmi babér 
rokra, hanem az a céljuk, hogy ér
dekes meséjükkel teljesen lekössék 
az olvasó figyelm ét s éppen ily m ó
don szabadítsák m eg bizonyos időre 
a valóság' terhétől. A k i k  k a la n d o s  

' r e g é n y e k k e l  s z o k t á k  ,,k i s z á l l ó  z t e t  n i 
a  f e j ü k e t ,  b i z o n y o s a n  ö r ö m m e l  f o 
g a d j á k  e z t - a z  ú j  T J fa - f i lm e t .

*
Hans S ö h n k e r  játssza a fé r fifő 

szerepet. M élytengeri búvárt alakít. 
Lendületesen, rokonszenvesen já t
szik. Barátját, a m ásik búvárt René 
D e l t g e n ,  ez a nagyon férfias és —- 
talán éppen ezért —  gyerm eki m ó
don egyszerű színész játssza. A  női 
főszereplő, Winnie M á r k u s ,  szép fe 
kete lány, sokatígérö tehetség.

*
Günther B i t t a n  bravúrosan ren

dezte a film et. A  tengeralatti felvé
telek a valóság erejével hatnak, az 

..ég ő  t e n g e r  képe pedig egészen rend- 

. kívüli látványosság.

Fó ru m :
GUI B a b a

Érve sem volt m eg példa! A  F ó
rum tovább játszik  egy filmet, 
am ely  már három  bem utatómozi 
műsorán szerepelt.

A  rendkívüli eset „höse“  a M IF 
legújabb film je, am elyet H u s z i t a  
Jenő gyönyörű daljátékából, a G á l  
B a b á b ó l  M a t o l a y  Géza írt és N á -  
d a s d y  Kálm án rendezett film re.

A  G ü l B a b a  kirobbanó sikert ara
tott az áprilisi bemutatón, amely 
után 7 ,,müsorhét“ -ig  futott három 
moziban. S amire eddig nem volt 
példa: a fűm  most a Fórumban
folytatja  diadalmas, pályafutását.

Mi a m agyarázata a G ü l B a b a  
rendkívüli sikerének? Erre már a 
bemutató után közölt beszám olónk
ban megadtuk a  választ: .... a  f i lm
g y ö n y ö r ű  s z é p ,  i l lú z i ó t  k e l t ő ,  t e c h 
n i k a i  z ö k k e n ő k t ő l  m e n t e s ,  k i v é t e l e s  
a l k o t á s

KERÉKPÁR
Erőss, bár motörveze- 

téses kerékpárja 
elkészült, nem edzhet, 
mert nincsen tömlője

Krfiss Lajos, a magyar porfeukőTovaefoík 
•syik legjelesebb ike tavaly elhatározta, 
hogy ebben az. idényben időnként ni bit 
pálya versenyzo is résztYesz a Millenáris 
tornáin..— Ekvcsületero, a WMTK — mondta 
fábfték 'között Erőss, — szívesen vette, 
ha országúti eporttevékenységnni mellett 
*. pályaversenyeken .is résztveszek. Nagy 
led vem támadt arra, hogy kísérletet  ̂te
gyek a bukósisakos tornákon is. mivel 
szívósságom, állóképességem és aráuyla- 
gos gyorsaságom látszólag e kísérletem 
mellett szólt. A WMTK el is készítette 
számomra a motorvezetéses _ versenyeknél 
használatos, sajáton építésű kerékpáro
mat, már meg is kezdhetném az edzést: 
sajnos azonban, egész Budapest, terme
tén nincsen motorvozetéses kerékpár- 
szing-ó s igy egyelőre kényszerpihenőre 
vagyok ítélve.

— Egyetlen reményem, hogy, valame
lyik külföldi bukósisakos vendég fölös- 
számú szi n góvni érkezik Budapestre e 
ebben az esetben végre tömlő kerül a 
gépemre. A szingóbohózatai, főként,az 
ilyen a per iái is típusokra vonatkozóan 
szünetel, hazai bnkásisakosain.k is szűkén 
vannak a motorvezetéscs szán goknak s 
hz. IfKfi;. készletei kifogytak. Itt. állok 
hát megl'firödvo, fejezte be nyilatkozatát 
Erőss.

Szittya Rezső, az MKSz főtitkára kér- 
Öésiínkra közölte, hogy a szövetség már 
a közeljövőben komoly lépéseket tesz, 
hogy a hazai tömlősZégényeégnok az 
tnszágúton és a pályán elejét vegye.

AZ JIKSZ JÚNIUS 2-lUiL JÚLIUS 
14-RE AKARJA HAKASZTATNI A 
MILÁNÓBAN TARTANDÓ OLASZ
MAGYAR VÁLOGATOTT REPCLÖ- 

MÉRKÖZÉST
Megírtuk inár, hogy az idei első válo

gatott repülömérkőzésünkre június 2-án 
kerül sor, amikor 1* a magyar négyes- 
fogat Milánóban, a Viaoreili- tnd:ionnan á 
legjobb olasz legénységgel méri össze 
erejét.

A rossz időjárási viszonyos — amelyek 
t  rendszeres edzést egyelőre lehetetlenné 
teszik —, nem alkalmas lehetőségek a 
komoly felkészülésre. Súlyosbítja még a 
helyzetet az a körülmény is, írogy az 
olasz—magyar mérkőzéstől mindössze két 
hét választ -j! bennünket s már ez az idő- 
szííke'is meggondolásra késztetett. Mind- 
erek nz indokok arra indították az  
MKSz-f, hogy tegnap este expressz leve
let . írtak az olasz kerékpáros szövet
ségnek. amelyben kérték, hogy a június
2-ra hirdetett válogatott tornát, ameny- 
nyiben az olasz részről nem ütközne ne
hézségbe, július 11-re halasszák. Hivat
koztak arra, hogy az olasz pályasport- 
irak niues szüksége arra, hogy egy fel- 
kééZüli-Uen. magyar együttesre meghemmi- 
«ítS erútryú . vare-aiget mérjen.

A szívét.-?.' .r 1 rátáján reméli:;, hogy 
m  olasz azöveíság nem fog akadályt 2 'ör- 
dite-ni a halasztás elé.

A z  idénynyitó kerékpáros pálya- 
versenyt vasárnap elm osta az eső. 
A z  M K Sz először azzal a gondolat
tal foglalkozott, Rogy ezt az elma
radt tornát, valam elyik hétköznapon 
—  kedden vagy pénteken —  bonyo
lítja le. A  bizonytalan időjárás miatt 
azonban végül is úgy döntött, hogy 
az idénynyitót egyáltalában nem 
rendezi m eg s  m ost vasárnap me
netrendszerűen B u d a p e s t ,  r e p ü l ö b a j -  
n o k s á g a i t  viszi d ű lő r e .  Ez a torna 
m űsorába gyű jti az összes olimpiai 
számokat, tehát a' repülöbajnoksá- 
got, az 1000 méteres időfutam baj- 
nokságot, az egyesületi négyes, 4000 
m távú csapatbajnokságot és a két
üléses gépek 2000 méteres bajnok
ságát.

E  hagyom ányos és jelentős össze
csapás előkészületei a szükreszabott 
idő m iatt tetemes munkát rónak a 
résztvevőkre s ezt a folytonosságot 
nem akarja m egzavartatni az MKSz. 
Lorens szövetségi edző vezetésével 
a repülő-m ezőny csütörtök kivételé
vel naponta délután 5— 8 óra között

Szombaton este lezajlott az első 
hivatalos m agyar-rom án ökölvívó 
mérkőzés. A  m érkőzés eredménye —  
12:4 a m agyar csapat javára  -— k ö 
rülbelül m egfelel a várakozásoknak. 
Egyben nagyjából k ife jez i az erő
viszonyokat is.

A  román válogatott csapat m ég 
nem éri el n nem zetközi ökölvívó él- 
nemzetek nívóját. Ennek azonban 
nem az anyag hiánya , vagy  silány
sága az oka, hanem a kem ény nem
zetközi találkozók hiánya. A  csapat 
csupa keményen verekedő, kem é
nyen ütő, bátran harcoló ökölvívó
ból áll. Csak csiszolódnia, nemzet
közi mérkőzések tüzében edződnie, 
tapasztalatokat szereznie kellene. 
Általános nagy hibája csaknem az 
egész csapatnak, h ogy  állandóan 
fe jje l rohan előre. -E zt a szabályta
lanságot feltétlenül ki kell küszö
bölni belőlük, különben sok  kellemet- 
enségnek a forrása lehet m ég a jö 
vőben.

JELESNEAC A LEGJOBB
ROMÁN

A csapatból egyénileg nekünk a váltó- 
súlyú Jelcsncac üldözése, tetszőit a leg
jobban'. Formásán, szűkén üt, jól állja 
az ütéseket. Hibája, hogy könnyen za
varba hozható. Ezt azonban a sok nem
zetközi mérkőzésen szerzett tapasztalat

A MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V = rasár- 

nap, n *• V*, f — V-i, h = !/»
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
Í'G, f8, flO. Sz. V.: fi-kor is. Kár volt 
hazudni. (Dunna, Graut.)
CASINO Eskü-ót 1. T.: 333-102. t i ,  Í8, fS. 
Sz. V.: fI0-kor is. Walt Disney új csodái. 
CITY Vilmos csúszár-út 35. T.: 111-140.
h4, hl>, h8. Sz. V.: lilO-kor is. Wcekend. 
(Walt Dísdcv) klh. ,
COKSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
18, f8. flO. Sz. V;: fi kor is. Myma Loy. 
William Powell: NN és társa. 2-ik hét! 
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6, 8,
10. Sz. V.: 4-lcor Is. Kár volt liazndni. 
íDunna. Grant). 6-ik bét!
KORÚM Kossuth Lajos-u. 58. T.: 189-543. 
n6, f8, hlO. Sz. V .: n4-kor is. Gül Baba. 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.: 222-499. 10—21-ig folyt. Magyar-Fox- 
Metro-Ufa és rajzosbíradó. Walt Disney- 
és knltúrfilrn.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130-125. 5. n8, 
fiú. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Kacagó vteckcnd. 
(Walt Disney.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, 1:8, lilO. Sz. V.: f4-kor is. Napóleon 
házassága. (P. Blaneliar.)
ROTÁL APOLLO Érzsébet-körút 45. T : 
222002. n8, Í8, hlO. Sz. V.: 4. 6. 8. 10. 
Mégis szép a világ. (C. Colbert.) 2-ik hét! 
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 111-411. n6, f8. 
1:10. Sz. V.: ,3-tor ifi. Floridai kaland. 
(Gary Cooper.) 2-ik hét!
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T.s 145-946. 5, n8, 
flO. Sz. V .: li3-kor is. Tűz az Óceánon. 
(H. Söhnker.) 23-án d. e. .fl2: Japár.' 
világ.

Utánjátszó m ozik
BROADWAY Károly-körút S. T : 144-212. 
t i , ffi, fS, no. Sz. V.: f2-kor is. Andy 

Heardyt elkapja a szerelem.
C APITOL. Baros«-tér S í  T.: 134-337.
f4, fö, Í8. flO. V.: 11-kor és fél 2-kor ifi. 
Halálos tavasz.
CORVIN Cliői-át 40. T .: 138-988. f4, fS, f8, 
flö. V.: f2-kor ík. Az első csók.
ELIT Szent István-körút IS. T.: 114-302. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor. Trópusi mámor. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T.: 142.455. 
f4, fS, fS, flO. V.: f2-kor is. Az első csók. 
V. d. e. fé lll; Sherlock Holmes vissza
tér.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
11, 2, 4, 9, 8. 19. A szerelem beleszól. 

LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4. 6, 8.
10. V.: 2-kor is. Az első csók.
PALACE Erzsébet-körút S. T ; 221-222. 11, 
2, 4, 6, S, 10. G n Dga. Din,

végzi edzéseit. Pénteken megrövidül 
a felkészülödésre szánt idő, mivel 
az M KSz ezen a délutánon tartja 
Budapest egyesületi üldöző csapat- 
bajnokságainak előfutamait.

A  vasárnapi torna, mely délután 
4 órakor kezdődik, műsorába vonja 
a 3x15 km-es bukósisakos m érkő
zést is. •

Az MKSz nyugati kerületének országos 
országúti kerékpáros versenye a rossz 
idő ellenére is negyven versenyzőt moz
gatott még. I—II—III. osztály (83 km): 
1. Tóth Miskolci VSC 2:40, 2. Poha-
ránszky MVSC rajta, 3. Veszi y MVSC 
rajta, 4, Herceg Székesfehérvári MÁV 
Előre 2:43. IV, osztály (53 km): 1. Loháti 
MVSC 1:42, 2. Téglás DAC rajta, 3. Páll 
DAC rajta. 4. Binder MVSC. 5. Tomasi 
MVSC. 6. Felles DAC. V. osztály: 1. Ter- 
nai MVSC 1:37:30, 2. Kovács MVSC,
3. Polgár MVSC, 4. Balogh MVSC.
5. Lintner Haladás. 6. Muskovits MÁV 
Előre. A) oszt. vaskerekesek (30 km): 
1. Tóth DAC 59, 2 Neubáüer DAC
59:30. 3. Tóth K. MVSC, 4. Ballang 
MVSC 1:02:30. B) osztály: 1, Arany 
MÁV Előre 1:01:09. 2. ifj, Lothringer
DAC. 3. Fekete Haladás, 4. Erős MÁV 
Előre, 5. Gálos DAC.

majd eltünteti. Radan is jól öklöz, Gás
pár kemény, nagyszerű verekedő, kár, 
hogy feltűnően fejel. Andreiev kemény
sége is dicséretet érdemel. Chiriac hi
bája, hogy csapja nz ütéseit, Lungu álla 
n leggyengébb fajtájú üvegáUak közé 
tartozik, Mesehl roltamoz, de — nem üt.

MAGYAR CSAPAT: „VOLT
JOBB!"

A. magyar cssipatban Fodány ifi Bondi 
nincs valami szédületes formá-ban, de —1 
biztosan győzött. Csapagya sehogyan sem 
boldogult a rohamozó Gáspár ellen. 
Frigyest meg sem tudta volna ütni a 
kistermetű román. .Németh nagyszerűen 
verekedett. Korányi beesúfizoll egy nagy 
jobbhorogba. Egy kicsit későn fokozta 
az iramot, Jákies csak ütött. Ez bizony 
nem a leghelyesebb harcmodor egy ma
gasabb, sokkal hosszabb karú ellenféllel 
széniben. Szolunk i becsüld erőn harcolt, 
okosan verekedett. Homolya nagy jobb
kezese sikerült. Utána azonban idsgcsí- 
tőc.n kapkodott. Nem tudott uralkodni 
magán, nem tudott, várni, míg Lnugu egy 
pillanatra szabadon hagyja az áltat, csap
kodott össze-vissza. Egy gyenge, de 
pontos ütéssel elintézhette volna ellen
felét. ehelyett többször is tarkón csapta 
az elforduló románt. Külföldön ezért 
nyugodt lélekkel leléptették volna.

PONTOZÁS, RENDEZÉS; JÓ
A pontozás ellen nem lehet különösebb 

kifogást emelni. A kihozott eredmények 
megfelelnek a látottaknak. Mind a ma- 
gyar. mind a román mérkőzésvezetők 
pártatlanul vezették az egyes mérkőzése
ket. A rendezés kifogástalan volt.

PATRIA Népszínház-u. 1*. T .t  145673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-1:or is. A kis esitri. 
SAVOY, ÜUöi-út 4. T.: 146040. Í4. f6, íS, 
flO. V.: f2-kcr is. A kis esitri.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
fi, fC, Í8, f 10. V.: f2-kor is. Nem vagyunk 
angyalok.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T: 1.40-840. 11, 2,
4, 6, 8, 10. Egyetlen éjszaka. 4-lk hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. T.: 8553T4. n4, 
n6,. r.8, nlO. V .: n2-kor is. Kongóexpress. 
23-án délelőtt 11; Borneo. V. d. e. 11: 
A piros bugyelláris.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: 884-563.
4. 6. 8. 10. V.: 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9. 10.
Pénz beszél.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
fő, h7, 9. V.: f2, « ,  f6, Í8, flO. A száguldó 
fantom. (Texas II.)
ELDORADO. Népszínház-n. 31. T.: 133-171.
5. nS, n o . V.: 2. 4, 6. S, 19. Szerelmi 
vihar.
HOMEROS, Hermina-űt 7. T .: 296178.
1)5, 7, nlO. V.: f2-től. A tenger ördögei. 
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292628. t i ,  Í6, 
f8, flO. V .: f2-kor is. A kedélyes szál
loda
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T: 
134-644.) f4, Í6, f8, fl9. V.: f2-kor is. 
Pénz beszél.
OLIMPIA Erzsébet-fcrl 26. T.t 421-588. 11,
2. 4, 6, 8, 19. Indián eskü.
OTTHON Bcniczky-utca 3. T: 146-447. n4, 
n6, n8, n19. V.: n2-kor is. Texas. I. (Az 
álarcos lovas.)
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T: 144-454. 11. 1,
3, 5. nS, f 10. Texas. I. rész. Az álarcos 
lovas.
RIALTO Rákóczi-űt 70. T.: 139-497. 11, 
1, 3, 5, Ű8, nlO. Sz. V.: 19, 12, 2, 4,
6. 8, 19. Pénz beszél.

A  RADIö MŰSORA:
, Kedd, május 21,

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő, 
Torna. 7: Hírek. Hanglemezek. —■ 10: 
Hírek. — 10,20: Az első európai nő a 
Dalai Láma szent fővárosában. Irta: 
Sándor Géza dr. — 12.10: Székely Mária 
zongorázik, Frank Lajos .gordonkiázik 
zongora kísérettel. — Közben : Hírek. — 
13.30: A rádió szalonzenekara. — 14.30:
Hírek, — 16.10: A táplálkozás időszerű 
kérdései. — 16.43: Hírek. — 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15:
Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányze
nekara muzsikál, közben Egerváry József 
tárogatoaik. — 17.55: Egészségpolitika és 
nemzetvédelem. Irta: Bartos Dezső dr. 
— 18.20: Magrayr hanglemezek. — 18.30: 
Magyar laboratóriumok. Konkoly Kál
mán beszélget Kiss Ferenc dr egyetemi

A mérkőzéssel kapcsolatosan történi 
vidámabb esetek közül a következőket 
jegyeztük fel:

lleeger Árpád, a MÖSz háznagya a via
dal megkezdése előtt fraineia nyelven 
üdvözölte a román csapatot. Hatalmas 
derültséget keltett, amikor a beszéd köze
pe felé egy angyal földi srác lekiáltott n 
karzatról;

— Hangosabban! 9
Az első menet vegén Lungu úgy elte

rült Homolya jobbkezesétől, hogy még a 
menet utáni egyperces szünetben sem tért 
magához. Zavaros szemmel, tántorogva 
állt fel a második menetre. Néhány bá
tortalant ütött, utána pedig mindig el
fordult, Homolya ütései így rendre tar
kón találták. Az egyik ökölvívó felkiál
tott az FTC óriásának:

— Szólj neki, hogy merre vagy, nem

A román ökölvívók mérkőzésük be
fejezése után egy-egy korty vizet ittak.

Erről a nálunk szokatlan dologról csak
hamar vitatkozni kezdtek a nézők:

— Nem tndom megérteni — mondotta 
az egyik szurkoló —, miért isznak ezek 
a románok a mérkőzésük után vizet.

— Azért, mert szomjaboztak a győze
lem után és hogy ez nem sikerült nekik, 
hát most üvegből oltják a szórajukat.

*
Az Andreiev—Jákies mérkőzés előtt 

Andreicvet, a nem éppen eszményi szép
ségű román bajnokot Valentinon;)k hir
dettél; ki. A helyzet az. hogy Andreiev 
keresztneve Valentiné, viszont Andreiev 
is keresztnév.

A megszéditett nézők egymástól kér
dezték. hogy hát most Andreiev 
Valentino, vagy Valentina Andrejcv-c a
román versenyző.

— Ahogy akarod — mondotta egy űr
mérgesei,' —. csak egy biztos: nem
Rudolf Valentino.

— Milyen „házias" és jó fiú lehet ez 
a Lungu — állapították meg többen is.

— Miért?
— Korán lefekszik.

......................................  ■'
A román ökölvívók tegnap délután 

utaztak el Budapestről. A csapat elutazá
sakor a MÖSz vezetősége és néhány 
érdeklődő jelent meg.

Az olaszok legkésőbb augusztus 25-ig 
szeretnének mérkőzni válogatott ököl
vívóinkkal. A MÖSz — értesüléseink 
szeri)) t — hajlandó augusztus vég-én 
kiállítani a magyar csapatot az olaszok 
ellen.

IFJÚSÁG
KISOK ALSÓSBAJNOKSÁG 

Református g.—Szent István g. 2:0 
(1:0). Forínyák-utca, Vezette: Szigeti.
A ,,Szent István” érdemelte volna meg a 
győzelmet. Góllövö: Szalay és Hirsch
(öngól). Hirsch (Szent István) egy 
tizenegyest kihagyott.

Rákóczi ík.—Izraelita g. 1:0 (9:0).
Forinyák-utca. Vezette: Szigeti.
A nagyobb győzelmet a lelkesen véde
kező ,,Izraelita" akadályozta meg. Gól
lövő: Kiss.

PALYAZAT1 ÜZENETEK
A rendkívüli heti versenyben csak 

azok nyerhetnék, akik nemcsak a 2 :0-t és 
0:0-át találták el egy szelvényen, hanem 
akik az első gól szerzőjének Sáros! dr-t 
írták be. illetve azt írták, hogy á magyar 
jobbösszekötö lövi az első gólt. Sárosi 
dr ugyan mint középcsatár lőlle az első 
gólt, de jobbösszekötö helyén kezdett és 
3ni régebben megírtuk, hogy feltételeink 
szerint mindenkinek a kezdőbe!y« a 
mértékadó.

A XIV. számú szelvényt nem közöljük 
többé. A. XV. számú szelvény ma, csü
törtökön és pénteken jelenik meg. A két 
szelvényt együtt is lehet küldeni, de aki 
c-gyutt küldi, az ialázza ezt külön is, 
nehogy zavar legyei:.

Déri M.: Előbb átadjuk a posla illeté
kes viz-sgá lősz érvének. Ila kiderül, hogy 
valóban a posta volt a hibás, akkor be
számítjuk.

tanárnál. — 19.15: Hírok. — 19.25: Buda
pesti Hangverseny ■ Zenekar. Vezényel: 
Fridi Frigyes. 81 ráüss János műveiből.
— 20.25: Kempclcn Farkas. 11 angjáték ;)
résziben. Irta: Forsler György. — Kem- 
pclen Farkas: Uray Tivadar; gróf .Tj; 
liannes Scblemm-Scbleeberg: Toronyi
Tmre; 8chlcobcrgné Szalay Marika: Bajor 
Gizi; Mária Terézia: Zala Karola; Tiirjcy 
János nemet, testőr: Kovács Károly;
Kaunitz kancellár: Lengyel Vilmos;
Báró Raehnilz: Kertész Dezső; Lisz-
ritzky: Baló Elemér; Antal: Szőke Sán
dor; I. Hang: Báhhuly József; II. Hang: 
.Márkly Gáza; III. Hang: Ha mányi Gizi; 
IV. Hang: Pekáry Nóra: V. Hairsa: Bóss 
Jenő;' Szeriartnsmoster: Vértes Tibor. — 
21.40: Hírek, -r 22.10: Tánczcnckar. —
23: Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 26.30: Marsi Elek cigányzene- 
kara muzsikál. — 00.03: Hírek.

Budapest II (834.3 in): 17.15: Ruszin
előadás. — 17.50: Mózesáé Junker Klára 
énekel, zongorákfaérotlel. — 18.20: A föld- 
mívelésügyi minisztérium raczőgazdasági 
félórája. — 19.25: Francia nyelvoktatás.
— 20: Hírek magyar, szlovák ée ruszin 
nyelven. — 20.25: Hninglemezek.

Kassa (250.1 m): 11.05: A Szent Jobb
és Kassa. Wick Béla dr előadása.. — 
11.23: A Vakok „Homérosz”  énekkara 
hanglemezről. — 11.40: Hírek magyar és 
szlovák nyelven, ntüsorismerletés. — 15.25: 
A 21. honvéd gyalogezred zenekarának 
műsora. Vezényel: Hadányi Antal.
Mai jelenlösebit külföldi müsorrészek:
7.1.3 ó: Breslau: Borodin-est.
7.30 ó: Hamburg: Linóké és Küncokc- 

est.
8 ó: Bukarest: Strnuss János-est.
8.15 ó: München: Operaest.
8.30 ó: Róma I: Verdi: Traviata.
8.30 ó: Paris PTT; Magyar zene, (Vcz.: 

Raj tor Lajos.)
9.10 ó: Pozsory; Beethoven III. szim

fóniája.
10 ó: Paris PTT: Filharmonikus est.

(Vcz.: Raj tor Lajos.)

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. Vili.. Hokit Szilárd-Utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lne kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
7-20, negyedévre 6.—. külföldre. 9. — 
(Amerikába 10—).

Nyomatott n Stádium Rt. kSrforrórj- 
P«í5h Fel«4«s: Györy Aladár Ir»z«*ió, _

ÖKÖLVÍVÁS

Kemény és jól verekedő ökölvívókból 
áll a román csapat, de még -  csiszolatlan

Bírálat, megjegyzések, apróságok a m a g y a r-  
tornán ökölvívámérkőzésről

VÍVÁS
MASZLAT NYESTE A HŐSÖK Tőit- 

VERSENYÉT
Vasárnap rendezte a MAC ezidei HősölE 

emlékversenyének első j-észét, a tőr
versenyt. A közönség soraiban ott láttuk 
v. Eittay András altábornagyot. Misura.v 
Félix tábornokot, r. Nagryszombathy 
Miksa tábornagyot. 17 indulója Tolt & 
versenynek. Az előmérkőzéseket háro’n 
csoportban vívták. Ezek érdekesség® volt, 
hogy Bedő (HTVK) kiesett. A l  egyes 
csoportokból a következő versenyzők 
kerültek $ délutáni döntőbe: I. csoport
ból Dunay, Szőts és Hátszeghy, a II- 
csoportból Falócz. Homoródy és Pesthy, 
a III. csoportból Gerevich, Maszlay és 
Tilly. A Palócz—Homoródy csőriét 2:2 
állásnál Palócz megóvta, szerinte hely
telen ítélet miatt. A versenybíróság az 
óvást elutasította azon a címen, hogy 
megadott tust megmásítani nem lehet. 
Ezután a cs.örtét tovább folytatták s a 
most már igen ideges Palócz 5:3 arány
ban elveszítette. A döntőt Maszlay 
százados fölényesen nyerte. Egyetlen 
vereség érte csak. Részletes eredmény:

1. Maszlay (HTVK) 7 gy.
2. Hátszeghy (HTVK) 6 gy .
3. Palócz (UTE) 5 gy, 15:6 tusarány.

. 4. Homoródy (HTVK) 5 gy, 15:7 tus
arány.

5. Gerevics (MAC) 4 g y .
6. Pesthy (MAC) 3 gy, 7 kapott tus.
7. Dunay (MAC) 3 gy, 10 kapott tus.
8. Tilly (BBTEj 3 gy. 12 kapott tus.
9. Szőts (Pécsi HTVK) 0 gy.

Az országos vidéki vívóbajnok&ágokn*
Miskolcon rendezték meg. Sok benevezeti 
versenyző nem indult <*» ezért a ősapat- 
bajiick>sá.gokaí, nem is. lehetett megren
dezni. Kardban: 1. Gerevich (Miskolc),
2, Mnyer (Miskolc), 3. Scbaoidl dr (Mis
kolc), 4, Fábián dr (Miskolc), 5. ltochlitz 
(Kassa). Tőrben: 1. Gerevich, 2. Rocii- 
l:tz, 3. Mayer, 4. Fábié.n dr. A \er- 
seny keretében a Miskolci Honvéd Tiszti 
VK csapata (Kéiúernies, Csiszár, Kapuy, 
Magyar) )Ó:G arányban győzött a Péui/.- 
ixitézeti IJgia válogatott csapata (L’Aune, 
Eötvös dr, Szederkényi dr, Köves dr) 
ellen.

A negyedik tőrválogató után a követ
kező helyzet alakult ki a ranglistán:
1. Hátszeghy HTVK 30 pont. 2. Maszlay 
HTVK , 21 p, 3. Palócz UTE 23 p, 
4. Homoródy HTVK 21 p. 5. Gerevich 
MAC 20 p. 6. Dunay MAC 15 p, 7. Bcdö 
HTVK 13 p, 8. Zirczy HTVK 8 p.

Kecskeméten vasárnap zajlott 1« d 
KAC Kiss Kálmán - emlékversenye. 
Győzött Szandai KAC 8 győzelemmel,
2. Papp TVK 7 gy. A II. osztályú női
törverser.yben: 1. Porteleky Vali BBTE 
5 gy, 2. Mát hé Jolán MAC 5 gy, 3. Rigó 
Vera (Bajai VE) 4 gy. Jogász kard- 
verseny: 1. Szabó Dénes. Középiskolák
kardversenyc: 1. Héjjas Mihály.

CÉLLÖVÉSZET
A húszóves fennállását ünnepin 

Veszprémi MOVE szombaton és vasár
nap rendezte meg a Hösök emlékéie 
kiírt országos kispuskaversenyét. A fő
városi versenyzők nagy része csak vasár
nap érkezett meg. A szeles, esős. idő 
károsan befolyásolta a verseny lefolyá
sát. így az eredmények jóval alatta 
maradtak az edzéseredményeknek. Rész
letes eredmények: Egységes kispuska
csapatverseny (22 induló): 1. Elektromo# 
a) 1385 kör (Ádor, Budai. Gőz dr ith 
Kovács, Pap), 2. Fog. Lampart. 1369 kör,
3. Műegyetem 1360 kör. Csapatverseny a
VII, osztályú és rangsorozatlanok részére; 
1. Elektromos c) 1213 kör. 2. BSE 1213 
kör. Egyéni verseny egységes táblára 
(220 induló): 1. ifj. Kovács (Elektromos) 
281 kör, '2. Martiny (Bulcsu PLE) 281 
kör, .3. Balog (Műegyetem) 280 kör,
4. Buday (Elektromos) 280 kör. Egyéni
verseny nemzetközi táblára: 1. Balogh
(MLE) 280 kör, 2. Cságoly (BPLE) 278 
kör, 3. Gádor (Elektromos) 277 kör,
4. ifj. Kovács (Elektromos) 274 kör.
Olimpiai hatalakú pisztolyversenyben: 
1. Bochtold (Kőszegi HOTIS). 2. Grimm 
(BPLE), 3. Jakab (BPLE).

KÉZILABDA
konneníeld II., a női kézilabda váloga

tott erőssége sérülése, miatt hosszabb 
ideig pihenni volt kénytelen. Múlt héten 
újra edzésbe állt, de sérülése már az 
első edzésen kiújult. Itt említjük meg. 
hogy Gyurkovics Nóra, az újpestiek 
másik kitűnősége a legutóbbi mérkőzé
sen vállizomszakadást szenvedett.

VASÁRNAPI EREDMÉNYEK '
. J. osztá lyú  n ői b a jn o k sá g

M PSC — G o ld b crg er  SJ7 3 :2 (1 :2 ). Butta- 
foki-út. Vezette: Szöllősy. óriási küzde
lem után, megérdemelten győzte le a ja
vuló MPSC a bajnokcsapatot. Góldobó: 
Horváth (3), illetve Kapitány (2).

A KÉZILABDABAJNOKSAG ÁLLASA 
i .  o sz tá lyú  férfibajnokság

1. Elektromos
2. MTE
3. MAFC
4. UTE
5. BSzKRT
6. BLE VII.*
7. VÁC
8. BTC
* Visszalépett.

11 11 _  iu  :4e 22
12 5 3 4 60:70 13
11 5 2 4 75:63 12
10 6 — 4 76:71 l2
12 6 ■— 6 70:85 12
M 4 1 9 48:63 9
l í  3 — 8 61:79 6
11 2 2 7 48:72 K

O l v a s s a  a z

ELLENZÉKET,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legkiválóbb újságírók 
feldőlgozásábban hozza.

H irdessen az

ELLENZÉKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom oly vevő és eladó  
mindennap elolvassa.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
c l u j - k o l o z s v A r ,
Universitatü Sir. (Egyetem-u.) 8.


