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M a Torinóban: olasz-magyar 1
Hat nagy-válogatott látszik 
az olasz főiskolás futball
csapatban

M A ,  C S Ü T Ö R T Ö K Ö N ,  Ű R N A P J Á N

SO RS DÖNTŐ M É R KŐZÉ ST VÍ V 
a vasárnapi rangadó két 
szereplője, az Újpest és a 
Hungária
A Ferencváros Kjassán vendégszerepel 
Kemény csatának ígérkezik az Elektromos* 
Szeged, a Kispest-Haladás és a Taxi-Törek
vés mérkőzés

C s o n k a  f o r d u l ó  a z  N B B - b e n ,  t e l j e s  f o r d u l ó  a  b u d a p e s t i  a m a t ő r f r o n t o n

Torino, május 22,
A főiskolás labdarugó-válogatot

tak elég jól állták a hosszú utazást. 
Velencében Müleker Rezső egyetemi 
tanár, a főiskolások miniszteri biz
tosa csatlakozott az utazó csoport
hoz, Torinóban pedig már itt várt 
bennünket Rajczy Imre. dr, a 
MEFSOK ügyvezető igazgatója. Fas- 
cista díszszázad fogadott bentiünket 
a pályaudvaron. Igen nagy szeretet
tel fogadtak bennünket.

Együtt lakunk az olasz főiskolás 
csapattal, amely Pozzo keze alatt 
készült. Pozzo is itt van velünk.

Az olasz összeállítás a következő: 
Danz (Bologna) — Főni (Juventus), 
Rava (Juventus) — Baldo (Lazio), 
Valcdreggi (Trlestina), Piccini (Luc- 
ea) — Frossi (Ambroslana), Trevi-

san (Tr-iestina), Bertoni (Genova), 
Aldini (Firenze), Degano (Udine).
— Főni, Rava, Baldo, Frossi, Trevi- 
san, Bertoni többször is volt már 
nagy válogatott.

A játékosok egy részéről azt be
szélik, hogy nem is főiskolások. Bi
zony ez nem nagyon tetszik nekünk. 
Talán teszünk is valamit ebben az 
ügyben.

A magyar csapat összeállítása a 
következő: Zrntai —- Kőműves, Nagy
— Szép, Kovács II, Kalocsai — Or- 
tutay, Kovács I, Koloss'y, Kiss, Gás
pár.

Ma délelőtt edzést tartottunk, 
utána gyúrás következett.

Nem a Mussolinl-stadionban. ha
nem a Torino pályáján lesz a mér
kőzés.

Molnár Ignác. Ax űrnap I labdarugómüsornak
különösen az a körülmény ad érde
kességet, hogy pár nap múlva már 
a bajnokság sorsára döntő hatással 
levő rangadó kerül sorra. Az Újpest
nek és a Hungáriának tehát a ma 
délutáni mérkőzés jelenti a főpróbát 
a rangadóra. Ez a főpróba n'em is 
ígérkezik túlságosan könnyűnek. A 
Gamma és a Szolnok nem az az el
lenfél, amely ellen sétalépésben is 
nyerni lehet s ha a rangadó-csapa
tok csak félvállról veszik a dolgukat 
ma délután — talán éppen a rang
adóra való tekintettel! — akkor 
meglepetés is érheti őket. A való
színű természetesen az, hogy- mind
két csapatunk, a Hungária is, az 
Újpest is biztosan veszi a ma dél
utáni gátat s újabb pontvesztés 
nélkül fognak kiállni vasárnap egy
más ellen a nagy viadalra. Sorsdöntő 
lenne, •ha ma- a ''kettő közül valame
lyik pontot: veszítene.'

A forduló többi mérkőzése ■ közül 
csak egy meccs látszik egészen si
mának éspedig a Ferencváros kas
sai mérkőzése. A többin igen ke
mény harc várható és az eredmény 
alakulása nemcsak a pillanatnyi erő
viszonyoktól, hanem a hadiszerencse 
alakulásától is függ.

Az NBB-ben két csoportban foly
nak ma a küzdelmek.

A budapesti amatőrfronton teljes 
erővel dúl a harc ma délután.

AZ NB ÁLLASA
1. Hungária 23 16 3 4 60:27 35
2. Újpest 23 14 6 3 53:28 34
3. Ferenev. 23 16 1 6 63:30 33
4. Kispest 23 13 3 7 63:39 29
5. Szeged 23 12 5 6 50:39 29
6. Elektr. 23 11 5 7 44:41 27
7. Törekvés 24 11 5 8 36:34 27
8. Gamma 23 10 4 9 40:42 24
9. Bocskai 24 9 3 12 32:58 21

10. Haladás 23 9 2 12 41:47 20
11. Szolnok 23 8 3 12 31:41 19
12. Taxi * 23 5 3 15 33:63 13
13. Kassa 24 5 3 16 27:75 13
14. Nemzeti* 26 2 — 24 15:24 4

* Törölve.

G a m m a - Ú jp e s t
őszi eredmény: 4:1 az Újpest 

javára.
Mondhatnék: minden attól függ, 

hogy az újpesti csatársor kirukkol-e 
végre azzal a játékkal, amely már 
hosszabb idő óta, esedékes,'tőle. A 
mai lila-fehér ötösfogat körülbelül 
a legjobb, amelyet az újpestiek po
rondra tudnak állítani. Még az sem 
gyengíti, hogy nélkülözni fogja a 
válogatott Tóth Hl-at, mert a har- 

, cos Kocsis talán éppen a Gamma 
elleni meccsen teljesen feledteti 
Tóthot. Véleményünk szerint nem is 
a széleken fog' eldőlni a mérkőzés, 
hanem az újpesti belsöhármason. Ha 
Zsengellér és Vincze csak megköze
lítőleg, kijátsza régi formáját, ak
irejg simán nyernék a lilák. Ha azon
ban a: két nagyágyú továbbra is 
gyengélkednék, akkor, a z : Újpest 
csak nehéz küzdelem után nyerhet, 
sőt t~. pontot ..is,, veszíthet. Mi a 
Gamma védelmét nem tartjuk rosz- 
szabbnak az újpestinél, a két fede-

F U T B A L L T
az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruhúzaihan, Vá., V ilm os c s á 
szár, út 3 3 . és IV., Váci-Utca 4 0 .
MtllM—  Á r je g y z é k !  ■ H U H

zetsor közül az újpesti a jobbik egy 
enyhe árnyalattal. Feltételezzük,
hogy az újpesti támadsor jobban fog 
játszani, mint a Taxi ellen játszott 
s ez esetben a Gamma és az Újpest 
tamadösora közötti különbség ide
gen pályán is a lilák javára fogja 
eldönteni a mérkőzést.

Jóslatunk: 1:2 az Újpest javára.

Elektrom os-Szeged
ősei eredmény: 4:1 a Szeged javára.

Hétszer találkozott eddig egymás
sal az NB-ben a két csapat és a hét 
mérkőzés közül ötöt az Elektromos 
nyert meg, köztük egyet 6:0 arány
ban. A múlt tehát határozottan az 
Elektromos mellett szól, bár a leg
utóbbi két találkozáson a Szeged 
maradt felül. Ha a két csapatot 
mérlegeljük, akkor ezt mondhatjuk: 
az Elektromos védelme valamivel 
jobb, mint. a, Szegedé, a két fedezet
sor körülbelül egyforma (döntő le
het,, hogy Marosi, a B) válogatott 
középfedezete milyen erőnlétben lesz 
a két romániai mérkőzés és a hosz- 
szú utazás után), a két támadósor 
pedig egyformán' gyenge. A szegedi 
támadósorban a két szélső, az Elek
tromosban a balszárny látszik veszé
lyesnek. Egy bizonyos: igen kemény 
mérkőzés lesz, mert egyik csapat 
sem játszik kisasszonyfutballt. Vé
leményünk . szerint a két középfede
zet közötti erönlétbeli különbség, 
továbbá a jobbik közvetlen védelem 
(a szegedi Tóth az utóbbi időben 
igén gyengélkedik.’) az Elektromos 
számára fogja biztosítani a két pon
tot, .......  • ■

Jóslatunk: 2:1 az Elektromos ja-

Hungária-Szolnok
őszi eredmény: 2:1 a Hungária 

javára.
Papíron könnyű dolga van a Hun

gáriának ma délután. A Szolnok 
nem a régi, az utóbbi időben hul
lámvölgyben vergődik, a Hungária 
viszont mintha közelednék őszvégi 
és tavaszeleji jó formájához. Szom
bathelyen kitűnőnek bizonyult a 
kék-fehérek védelme és fedezetsora 
és támadósorában is a javulás ha
tározott jeleit lehetett észlelni, a 
Szolnok viszont saját otthonában 
sem tudott megbirkózni legutóbbi 
ellenfelével, a Gammával, Ha a 
Szolnok tartja rossz formáját, ak
kor a Hungária ma délután nagy 
győzelmet is áráthat, számításba 
kellazonban vennünk, hogy á szol
noki támadósorban újra játszik a 
szolnoki gólzsák, a támadósor haj
dani lelke: Kolláth. Ha Kolláth for
mában lenne, talán kétessé tudná 
tenni a kék-fehérek győzelmét, nent 
valószínű azonban, hogy sérülése 
után következő első bajnoki mécs
esén mindjárt nagy formával ruk
koljon elő. A szolnoki támadósortól 
tehát ezúttal még nem várható olyan 
játék, amellyel próbára tudná termi 
a kék-fehérek válogatott védelmét.

Jóslatunk: 4:1 a. Hungária javára.

Taxi-Törekvés
őszi eredmény: 2:1 a Törekvés 

javára;
Ha a Törekvés tavaszeleji formá

jában . volna és akkori csapatával 
állhatna ki, akkor simán nyerné, mai 
mérkőzését a már' kiesettnek, tekint
hető Taxival szemben. A bihariutcai 
csapat azonban messze van a jó for
mától, mostani támadósora is lénye
gesen gyengébb annál, amellyel nagy 
sikereit kiharcolta. Csak a védelme 
és fedezetsora tekinthető megbízható 
csapatrésznek, a Tori-csatársor bi
zony gyengécske papíron is, a való
ságban is. így is jobbnak tartjuk 
valamivel a Törekvést, mint a Taxit, 
nem hisszük. ugyanis, hogy a Taxi 
meg tudja ismételni az Újpest ellen 
mutatott jó játékát. (Ha erre szá
mítanánk, akkor körülbelül Taxi- 
gyözelmet kellene jósolnunk.)

Jóslatunk: 3:1 a Törekvés javára.

Kispest-H aladás
Ősai eredmény: 2:0 a Kispest javára.

A  Kispest számára a mai győze
lem azt jelentheti, hogy megerősíti 
a negyedik helyét, a Haladás vi
szont ha győzne, a tizedikről a ki
lencedik helyre küzdhetné fel magát.

F T C - p á l y a  Mllti-ü! 123.

Május 26 -án , vasárnap 
délután fél 6  órakor

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte 4 órakor
Ifjúsági b a jn o k i m érk őzés

Újra kell játszani
a Perecesi T K —Di M Á V A G 
mérkőzést!

pályán újrajátsszak.: A mérkőzéstIsmeretes, hogy a, DiMÁVAG 
megóvta a Perecessel szemben má
jus 5.-én 1:0 arányban elvesztett 
bajnoki mérkőzését azon a címen, 
hogy a Pereces jogosulatlanul szere
peltette csapatában Polcé II-1. Az 
óvás elé nagy érdeklődéssel nézett 
az egész sporttársadalom, mért a 
DiMÁVAG és a SalBTC között ki
élezett harc folyik az NBB északi 
csoportjának az NB-be jutást je
lentő bajnoki címéért s a Perecesen 
elvesztett két ponttal bizony alapo
san elromlottak a diósgyőriek esé
lyei.

Az óvással szerdán foglalkozott 
Vághy Kálmán, az MLSz egyes- 
bírája és a következő döntést hozta: 

— Elrendelem, hogy a Pereces 
— DiMÁVAG mérkőzést 1940 jú
nius 30-án Miskolcon ■ .népkerti-

A Ferencváros megérkezett 
Kassára,
de az ö sszeá llítása  
még bizonytalan

‘K í s z e l y  szerdán délután repülőgépen 
érkezett meg Kassára.

—- K ellem esen  te lt  e l az ú t, — mondta 
I-apaj. — E g y  óra a latt jö t tü n k  B u d a 
p es trő l, J ó l é rz em  m agam , m erem  v á l
lalni a já ték o t .

A másik ferencvárosi játékos, P ó sa  
bem érkezett meg, mert mint ismeretes, 
F ég  Bukarestben beteg lett és í g y  nem 
■küldték a csapat után Kassára.

A Ferencváros csapata, is megérkezett 
a* esti vonattal. T ó th  Lajos dv és D i-  
m én y  edző kisérte a csapatot. Az edző 
®z összeállításra vonatkozólag a követke
zőket mondta:

— A véd elem  és  a fe d e z e ts o r  v á lto za t , 
km , m in d össze  fís ig i já tsz ik  P ó sa  h e 
ly én . A tdm adósorban. a be lsöh á rm a s  
összeá llítása  m ég  b izon yta la n . A s  
k érd és , h o g y  K isz e ly  já ték ra  a lka lm as  
lesz -e . J e len leg  n é g y  b e lsöcsa tá ru n k  va n  
K a ssá n , e z ek b ő l vá loga tunk ,

ó z  előjelek szerint S er é n y i ,  J a ka b , Sá
rost á r, K is z e ly , G yétva i lesz a ferenc
városi támadósor összeállítása.

Sorsoltak az ujoncdíjbar.'. Az első for
dulóban a következő csapatok találkoz- 
F A : MTK—BBTE. FTC—NSC, MAC—
rJTE. UTE—Postás. WMTK—Gamma, 
MAFC—Tipográfia, MUE—NTE, in .  kér. 
"B SzK R T .
,, A  német csapat a következő összeáll 
tasban .veszi fel a küzdelmet velünk v 
®»rnap: Pnar — Knacktnuss, Hirner 
, üzner, Mr,selln, Wóhlrtib — Zimmc 
manna, . Kuclienbechor, Schubcrth, BrSn 

Volak. Tartalék: Lüdtcko, Be
T.erwein.

PÁSZTÓI -  TAXI!
ásztól Ferencet, a Bocskai volt, játé- 

a Taxisok szerdán c«1e lcszerződ-

a két egylet közösen rendezi.
Indokolás:
„Megállapítom, hogy a DiMÁVAG 

az, MLSz bajnoki szabályainak 434. 
§ c) pontjára alapított óvását helye
sen alkalmazta. A DIMAVAG-ot az 
MLSz szabályzata, szerint, a mérkő
zés két pontja játék nélkül is meg
illette voliia. Érről azonban a 
DiMÁVAG lemondott. Nem kívánta 
határozat révén megszerezni a két 
pontot, hanem új mérkőzéssel óhaj
totta az ügyet véglegesen elintézni.

Ennek a sportszerű álláspontnak 
figyelembevételével — amelyet a Pe
recesi TK is magáévá tett — kellett 
a fentebbiek szerint döntenem."

A határozatot mindkét fél tudo
másul vette.

Vidéki műsor 
u r n a p j A n

DÉLNYUGATI ALSZÖVKTSÉG 
, osztály: Ba,is: BSE—BTSE_ (Benoze). 
tnrátságos. Szigetvár: SzAK—Tüzérek 
isi). — Kaposvár: Gimn. 1L—Leven- 
: (Koppért).

s z e g e d i  a l o s z t á l y
I, osztály. Szeged: PSE—MLB (Ma
im dr). KEAC JI.-SaFIE  (Goál G.), 

SE—SzAK TI. (Zsombori IX.). —
nszentmárton: KuTE—KBVSE (Dudás 
ibó). — Szentes: Sz. MÁV—KAO II. 
irta).

KELETI A ÓSZÖVETSÉG 
’asutasbajnokság. Püspökladány: P.
(V —Hatvani VSK (Farkas).

VAS ALATT ALL KI A SZEGED FC 
AZ ELEKTROMOS ELLEN 

Markovira Szilárd mond la:
— A Szegednek megígérték, hogy Ma- 

ősit csak vasárnap szerepeltetik a B)- 
álogatott csapatában. Marosit mégis 
átszatták Tcmesvárott, tehát alaposan 
ifáradva fog ma kiélni az. Elektromos 
lieni mérkőzésre. A Szeged FC nem 
yugszik bele a dologba és elhatározta 
ogy óvás alatt áll ki az Elektromos 
len.

MOVE BAJNOKI EREDMÉNYEK 
II. osztály: Pesli csoport: Szent László 
IZsTE 3:1 (3:0). Góllövfi: Feroncfalvi
2), Eiiyedi II.. illetve Amdrits. — IITSE 
-VIIL  kér. SE II. 6:3 (3:0). GóUövő: 
zabó (3). Beck (2) és Peszperits. illetve 
üss. és Sáss. — T. Előre II.—P. Bá- 
óczi II. 6':2 (1:2). Góllövfi: Mészáros
!) és Górván, illetve Sehnepp (2). — A 
ír. kér. 8 0 —PTK mérkőzés elmaradt, 
:©rt a PTK késön jelent meg. . 
Budai csoport: BFC—VTSE 7:2 (5:2).

róUövfi: Lattmann. (3). Szilvás:. (2), Kap- 
sos és Kusr/ka, ill. Kövesi (2).
Ifjúsági bajnokság: Rákosiiéit—P. -Rá- 

jezi 4:1 (2:1). — KZsTE— SztLFC 4:0 
1:0). — T. . Előre—MKSC 11:3 (2:1)- -  
iSzSE—PNTK 0:0. — ETSC—PTK 3:1 
1:1). — TTO—Budatétéuy 4:2 (2:1). 
Kölyök bajnokság: A Rákódiget—Gsil-

vglicgy mérkőzésre a Csillaghegy nem 
:!oot meg, ........  . . , u . ,



tsxa Csütörtök, 1940 május 23.

ffSCP“ pályázat XV.
Beérkezési határidő 
,V. 25. déli 12 óra.

Újpest—-Haus, r; e. (2:4) .-.„r....
Újpest—Hung-. I. f, e. (0:3)

’Verencváros—'Türokv. (4 -.2>
Szeged—Bocskai (2:0) ...
Gamma—Taxi (0:3) ....
Haladás—Elektr. (1:3) „
Szolnok—Kispest (2:4) „
KEAC—WMFC (0:4)
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt ei,
DTE—FTC (2:3) ....................
Dorog—Tokod (2:4) . . . . „
Rnsj—SSE (2:2) ...........
(Zárójelben » legutóbbi eredmé- . ; nyék)
Név:
Cím:

«*• faBZSat-eatfjg&j&i&é
•***«l**«4

A beküldő aláveli magát a féltő* 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
18 filléres bélyeget kell mellé
kelni, Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot: UtJ, ,,

A  Haladás nem rossz, ideg-enben 
azonban lényegesen gyengébben szo
kott játszani, mint Szombathelyen. 
Mi a Kispest győzelmét várjuk két 
okból. Az egyik: a kispesti védelem 
jobb a szombathelyinél. A  másik: a 
kispesti csatársor alighanem alapo
san meg fogja keverni a szombat
helyi védelmet. Különösen akkor, ha 
a kispestiek mérkőzés közben rájön
nek arra, hogy Cseht ne a középcsa
tár helyén, hanem Kincses mellett 
összekötőben szerepeltessék és kö
zépre keményebb, harcosabb embert 
tegyenek. Véleményünk szerint a 
Kispest, ha nem is könnyen, de biz
tosan fog győzni.

Jóslatunk: S:l a Kispest javára.

Kassa-Ferencváros
őszi eredmény: 8:1 a Ferencváros 

javára.
A Ferencváros nem a legjobb 

.összeállításában áll ki Kassán, igaz 
viszont, hogy a Kassa csapatában 
is akad egy-két tartalék. Klasszis
különbség van a két csapat között a 
zöld-fehérek javára s ha ez a kü
lönbség maradéktalanul ki is. jön, 
akkor nagy gólaránnyal győzhet a 
Ferencváros. A  Kassa azonban az 
utóbbi időben összeszedte magát, 
sokkal több önbizalommal lép a po
rondra csapatainkkal szemben, mint 
azelőtt. Már nem adja meg magát 
könnyen, sőt — győzni is tud, amint 
azt a Bocskaival és a Taxival szem
ben megmutatta. Tekintve, hogy a 
mérkőzés Kassán lesz, a Kassa tisz
tes vereséggel megúszhatja, ha úgy 
játszik, mint a Törekvés ellen.

Jóslatunk: 3:0 a Ferencváros ja- 
vara.

Az NBB
küzdelmek során ma csak a dunántúli és a felvidéki csoportban mérkőznek a csapatok. Kétségtelenül a.z északi csoport 
küzdelmei az érdekesebbek. Itt is a két bajnokjelölt mérkőzése. A SalBTC TJng- 
várott játszik, a DiMÁVAG Diósgyőrött. 
A tarjáai csapatnak nehezebb a dolga.

Jóslataink:
Dunántúli csoport:

Lampart—Pénzügy 2:1.
Érsekújvár—Tatabánya 2:1,
MTK—Tokod 2:3.
Pécsi VSK—Komárom 4:1.
Dorog—Zugló 2:2.
Álba Regi a—Soproni FAC 1:3.

Felvidéki csoport:
Nyíregyháza—Beregszász 2:0.
BSzKRT—Pereces 4:2.
SalgSE—ózdi MOVE 1:1.
Ungvár—SalBTC 1:2.
Munkács—Kassai SC 2:3.
DÍMAVAG—ÜVSC 6:1.
B. Vasutas—Losonc 3:0.

Urnapi rész le tes m űsor
NB-MÉRKÖZÉSEK
Kassa—Ferencváros
Kassa, 4. Iványi.

Kassa: Jávor —- Selmeczi, Tölgyesi — 
Takács, Lendvai, Nádas — Tóth, Bodoni, 
ódám, Pásztor, Várszegi.Ferencváros: Csikós — Szoyka dr.. Pol
gár — Nagy II.. Sárosi III., Czigi — Be
lengi, Jakab, Sárosi dr, Kiszely, Gyetvai.

Hungária—Szolnok
Hungária-út, fél 6. Palásti.

Hungária: Szabó — Kis. Bíró — Négyes!. Turay, Dudás — Titkos, Vidor, 
Kardos. Müller, Szabó III.Szolnok: Horváth — Barna, Draskó-
czi — Csabai. Szűcs, Fazekas — Szántó, 
Koíiáth, Nagy, Selmeezi, Korom.

Gamma—Újpest
BEAC-pálya. fél 6. Majorszky.

Gamma: Háda — Szebehelyi, Szebeni
— Király. Tóth, Borhy — Várad!, Sütő,
Kovács, Toldi, Kemény.Újpest: Sziklai — Futó, Joóa — Sza-
lay, Szües, Balogh — Ádám, Vmcze, 
Zsengellér, Kállai, Kocsis.

Elektromos—Szeged
BEAC-pálya, fél 4. Szőke 11.

Elektromos: Bakon — Pázmándy, Pft-
■faizdi — Kapvesl, Gaídos, Mortonos —:

fi m agyar Piolák nyom ában
N é h á n y  e l k é p z e l é s  a  c s a t á i  k é p z ő  t á b o r r ó l

A miniszteri biztos kitűnő ötletet vetett 
fel a közelmúltban. Elégedetlen a magyar 
csatárokkal, különösen pedig belsőcsatárainkkal. Kézbe akarja venni az összes 
számbajöhető fiatal csatártehetségeket, 
külön, csatárképzö táborban aakrja egyenesen,

kitenyészteni
a jövő nagy magyar csatárait.

Az ötlet szivünkből szólt. A közelmúlt
ban cikket írtunk a magyar válogatott 
csapat problémáiról „Válogani; vagy épí- 
leni?’* címmel s ebben a cikkünkben a 
csapatépítés mellett törtünk lándzsát. Ebben a cikkünkben többek között ezt ír
tuk: „Nincs középcsatár például. Az ősz- 
szekötökkel is baj van. A csapat építő
válogatónak nem. szabad belenyugodni 
abba, hogy ezekre a posztokra nincs meg
felelő ember. Ha nincs készen, nevelni 
kell. Nemcsak a fővárosban, de a vidéken 
is körül kell nézni s nem baj, ha a gyé
mánt csiszolatlan. Szabad olyan munkái 
is megkezdeni, amelynek az eredménye 
nem mutatkozik még holnap.’*Nekünk is az a véleményünk tehát, 
hogy aki valóban naggyá akarja tenni a 
magyar labdarúgást, az nem elégedhetik 
meg a jelenlegi viszonyokkal, nem nyu- 
godhatik bele a meglévő játékosállományba, hanem igenis meg kell kezdenie a te
hetséges, rendszeres, céltudatos nevelését, 
a tehetségesek lelkiismeretes csiszolását, 
— a magyar Piolák, Drakek kitenyésztését,

M intam űsor
Ennek a csatárképző tábornak a mű

sorát nagy gonddal kell összeállítani. 
Százszor is meg kell rágni ezt a műsort, mert hiszen nemcsak arról van szó, hogy 
a csatárjelöltek a néhányhetes táborozás 
alatt mit csinálnak, hanem arról s, hogy 
ez alatt az idő alatt kell utat mutatni 
részükre a jövőre is. Ez alatt a néhány 
hét alatt tanulják meg azt is, hogy mit 
kell csinálniok később, hogyan kell edze- 
niök később, amikor már elhagyják a 
tábort. Ennek valóban mintaműsornak kell lennie. A csatárképzö táborban részt
vevő oktatóknak feltétlenül

Jóclőre egy nevezőre kell jutni dk, 
meg kell beszélniük a mintaműsor min
den kis részletéi. Egyöntetűség kell, hogy 
jellemezze működésüket. Az eddigi edző
táborok megmutatták, hogy az egységes 
oktatás a legfontosabb.

G y o r s a s é i!
Már a résztvevő palánták kiválasztásá

nál külön figyelmet kell .szentelni a pyor. 
saságnak. Az atlétikában vannak kiváló 
vágfázóink, nem természetes tehát, hogy a labdarúgóink lassúak. Olyanokat kell 
kiválasztani, akikben van természetes 
gyorsaság. Fontosnak tartjuk, hogy a 
csatárképző tábor oktatómunkájába atlé
tikai edzőt is belevonjanak. Farkas Má
tyás, vagy Pericht Rezső bizonyára hasz
nos útbaigazításokat tud adni a játékosok futóstílusár.ak csiszolására, a rossz kar
munkák, testtartások, lépések kijavítá
sára. Ennek a kérdésnek az amerikai 
Simpson mester, a MASz edzője az egyik legnagyobb szakértője, bizonyára nem volna lehetetlen ennek a kiváló szakem
bernek a kölcsönkérése, mondjuk egy 
hétre. Jól tudjuk, hogy az atlétikában a 
kiváló vágtázok kezdő koruktól naggyá- fejlődésükig sokszor több, mint egy má
sodpercet javulnak száz métered.

Ez a másodperc hiányzik 
úgyszólván as egész magyar labdarúgó- 
sportnak.

A ré szek re  szed ett  
középesaiár játék

Alaposan, rendszeresen, semmiféle rész

letet el nem hanyagolva képzeljük el a 
korszerű középcsatár-kiképzést. Például:

•1. Kétlábas középcsatárok kellenek. 
Fiatal korban kell megkezdeni a süket
ségre hajlamos lábak ,,halló“-vá-tételét. 
Hasznos tanácsokkal is el kell látni az 
ifjút, hogy mit tegyen, ha azt akarja, 
hogy ne legyen nagy különbség a két 
lába közt. A kétlábassá  ̂ alatt nemcsak 
azt értjük, hogy valaki mind a két lábá
val többé-kevésbé egyformán rúg. Ha
nem azt, hogy

mind két lábával egyformán pasz- 
szol, toppol, cselez, szerel.

Ne legyen megszokott kedvenc oldala, 
amely felé szeret fordulni, kitörni. Ez 
már féloldalosság.

2. Minél alaposabb, tehát minél gyor
sabb labdakezelési'e kell . megtanítani, a 
csat ár palántákat. Ez gyakorlat, szívósság, 
szorgalom kérdése. A mai világban egy 
középcsatárnak kevés a helye, kevés az. 
ideje. Az önbizalom és-a technikai képzettség hiánya, ha egy játékos mindun
talan megállítja a labdát, időt és helyet 
akar ahhoz, hogy. mozdulatait keresztül
vigye.

3. Meg kell tanítani a fiatal közép
csatár jelöltet villámgyors fordulásra bár
melyik irányba, meg kell tanítani arra 
is például, hogy ne az ellenfél kapujának 
háttal állva várja a labdát Ezeknek a 
mozdulatoknak beléjük kell idegződniök. 
A lábukban benne kell lennie annak a 
mozdulatnak például, amikor egy hátul
ról eiőretartó labdát egyből. féloldalt állva vág ki a szélre. Rengeteg gyakorlás 
következtében tudja a fiatal középcsatár-- palánta a meglepő helycseréket zökkenő 
nélkül véghezvinni, ki tudja ugratni az 
összekötőjét.

4. Félelmetes lövővé kell kiképezni a
jelölteket.

Ehhez azonban meg kell tanítani őket a 
helyes mozdulatra, a tiszta estiddel való 
rúgásra & arra, hogy öntudatosan rúg
janak, tehát laposat, félmagasat, vagy 
magasat, — ahogyan éppen

akarják.
Ez is hosszú gyakorlás kérdése. A technikai képzettséget többé-kevésbé min
denki elsajátíthatja, ez kötelesség is. 
Meg kell tanítani ezeket a jelölteket 
arra., hogy guruló, ugráló, levegőből jött 
labdából égj’aránt úgy tudják irányítani 
a labdát, ahogyan akarják. Megtanítani 
okét a rúgás fontos titkaira, a nemrúgó
láb, felsőtest, a térd helyzetére, a rugó
láb utánalendítésének fontosságra. Aki 
biztos lövő, annak kis idő és kis hely is 
elég lesz.

5. Meg leéli tanítani küzdőképességre a 
gyerekeket. Hogy ha ketten is nyomják 
egy kitörés alkalmával, habozás nélkül 
tudjon kapura lőni. Általában minden 
eszközzel gyorsítani kell a palánták 
reflekszeit. Erre az ökölvívás kiegészítő sportnak kiválóan megfelel. Az ember 
ember elleni testtel való játékot is sokat 
kell gyakorolni. Kemény, bátor sportem
bereket akarunk és nem puha, dekadens, 
gyáva csatárokat.

6. Olyan játékos, aki nem tud, vagy 
nem'mef fejelni, nem való középcsatár
nak. A fejelés kiképzésére is-nagy gondot kell fordítani. A középcsatárnak jól 
kell tuónía használnia a fejét, mért a 
védőjátékosok fejeléskor csaknem min
dig előnyben vannak (feléjük száll a labda.) Ha a palántákat alaposan kiké
pezik, akkor azok tudnak majd magas 
labdát lefejelni, tudnak majd hátra is 
fejelni, földön és a levegőben egyaránt.

7. Remélhet öle g alaposan beleitatják a 
lábukba a gyors, mindkét lábbal, külső
vel, belsővel, sőt estiddel egyaránt biz
tos labdavezetést, a villámgyors toppOlási módokat, amellyel bárhonnan, bármilyen érövéi, vagy ívben érkező labdát is úgy 
tud majd maga elé tenni a középcsatár-

jelölt, hogy azzal időt nem veszít s való. 
bán uralkodik a labdán.Nem akarjuk a műsorösszeállítók elöl 
elvenni a sók részletmegoldást. A lényeg 
az, hogy

semmi se maradjon ki,
mindenben meg kell állapítani az alap
elveket, a tanítás módszerét, a tanítás 
felépítését stb., stb.

Az erőn lét
A különféle erőnléti gyakorlatok terén 

már nem lesz baj. Erre vannak kitűnő 
szakértők s remény van rá, hogy a cél- • gimnasztikái és a bemelegítő gyakorlatok 
hamarosan a labdarúgás közkincsévé 
válnak. Szükség van azonban arra is, 
hogy

további sportorvosi előadásokat
tartsanak az ifjúság részére. Ezekből az 
előadásokból sohasem elég. Meg kell tudniok a tábor tagjainak a sportszerű 
élet minden követelményét, a megfelelő 
életmódot, a helyes táplálkozást — egé
szen a napozás hatásáig. Aki valóban a 
lehető legjobbat akarja nyújtani, annak 
a legkisebb részletet sem szabad elha
nyagolnia. Legutóbb Pápay István dr tartott magasszínvonalú előadást a válo
gatott keret tagjai részére, hogy pontot 
tegyen a „gyeplő-vita’1 végére. Nem 
szabad megengedni, hogy ez a vita még 
egyszer fel is merülhessen.

Elm életi e lőad ások
Föltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy 

rendszeres elméleti előadások
is légyének ebben a táborban. Ennek a 
fontosságát még mindig nem ismerték 
fel eléggé. A labdarúgásnak elmélete is 
van s ha azt akarjuk, hogy öntudatos, 
tisztafejű játékosokat nevelünk, akkor 
nem szabad megelégednünk a. csak gya
korlati oktatással. Az elméleti előadások 
során szépen keresztül lehet menni a középcsátárjáték taktikáján, de sorra le
het venni az egyszerű technikai mozdu
latok elméletét is. Sokkal jobban ész- 
bentart az ember valamit, ha érti íb. 
Marinak fiatal játékosok, akik előtt ma 
is rejtély, hogy mikor lesz a rúgásból 
lapos és mikor magas rúgás. (Ha jóié- 
megy a lövés, bosszúsan nézegeti a ci
pőjét ..  .}

A kiválasztás
’A szövetségnek bizonyára megvarrnak 

a tervei arranézve, hogy kik vegyenek részt ebben a táborban. Akár bejelentés, 
akár jelentkezés útján történik a részt- 
vétel, a kiválasztásnak gondosnak kell 
lennie. Megfelelő termetű, mozgású 
egészségű és tehetségű anyag keli. Vé
leményünk szerint nem szabad sokat 
összezsúfolni egy táborba, mert akkor 
lehetetlenné válik az egyénekkel való 
foglalkoztatás. Nem szabad, hogy

egy oktatóra 8t
játékosnál több essék.Aztán még egyet: a kiválasztott fiata
lok Válóban fiatalok legyenek. Ne har
minc éven aluli, hanem húsz éven aluli 
fiatalok. Ezeket még tanítani lehet. Az 
idősebb fiataloknak már csak a hibáikat lehet javítani. Mi általában nem szok
tunk a régi időkön csámcsogni, de most 
föl kell elevitenünk azokat az időket, 
amikor egy 16—17 éves Zsák, Braun, 
Schlosscr, Orth. Tóth -Potya, Szendrö. 
Opat.a és még igen sokan mások elsö- 
vóitaibéli játékosok voltak.

Végül pedig: jó munkát kívánunk.
F. ti.

Rozsáli, G. Tóth, Szendrődi. Fekees III., Pálinkás.
Szeged: Tóth —- Török, Raffai — Bá

rót). Marosi, Berták •— Bognár, Gyar
mati, Lukács, Bihámy, Nagy.

Taxi—Törekvés 
Hungária-út, fél 4. Boross.

Taxi; Tóth — Aradi, Koisza — Bátho- ri. Szabó II., Varga — Darázs, Takács
II., Serfőző, Kohut, Lukács.

Tfirekvés: Kiss I.- -̂Lörinczy, Bánkuti— Szűcs. Róják, Kónya -— Kiss II.. Ko
széi, vitéz Karácsonyi, Zörgő, Horváth.

Kispest—Haladás 
Kispest, fél 6. Rubint.

Kispest: Boldizsár —■ Olajkár I.. Rát- 
kai (ónody) — Olajkár II., Zalai. Vig 
(Ritka!) — Kincses, Nemes, Cseh, Déri, 
Kalocsai.

Haldás: Körmendi — Kálazi. Krasznai
— Pillér, Kiss, Kalotai — Szabó, Gazdag, 
Mórócz, Héjjá, Lovász.

NBB-MÉRKŐZÉSEK 
Dunántúli csoport

Lampart—Pénzügy, Erzsébet-utca, fél 6. 
Temesföi.MTK—Tokod, IIuLgárla-űt, fél 2.
Rudas.Dorog—Zugló, Dorog, fél 6. Deák. 

Érsekújvár—Tatabánya, Érsekújvár, fél
6. Varga.Pécsi VSK—Komárom, Pécs. fél 6. 
v. Adorján.Álba Regia—Soproni FAC, Székesfehér
vár, fél 6. ifj. Zeitler.

Felvidéki csoport
Nyfregyb áza—Beregszász, Nyíregyháza, 

fél 6. Thomas dr.BSzKBT—Pereces, Sport-utca, fél 6.
Návay.Ungvári ACJ—SalBTC, Ungvár, fél 6. 
Moldoványi.

Munkács—Kassai SC, Munkács, fel 6. 
Németh.DÜH A VÁC—Debrecent VSC, Diósgyőr, 
fél 6. Classeö.B. Vasutas—Losonc, Szőnyi-út, fél 6. 
Hercz.SalgSE—ózd, Salgótarján, fél 6. Lukász. 

AMATÖRBAJNOKSAG 
I. osztály

Északi csoport: BLK—F8v. TKör,
Váci-út, 5. Kőhalmi. HAC—URAK, Szőnyi- 
űt, negyed 4. SzöllSai. MFTR—ZsT’E, 
Népsziget, 5. Jánosi. MÁV Előre—Test
vériség. Tatai-út, negyed 6. Skultéty. 
MSC—Elektromos II., Újpest, Attila-utca, 
negyed 0. Siklós. III. kér. TVE-MPSC, 
Nagyszombat-utca, 5. Papp.

Keleti csoport; Hargita—WSC, Sas
halom, fél 6. Harangozó. Hálókocsi— 
Törekvés II., Rendessy-telep. 5. Gárdo
nyi. NSC—DSE, Tatai-út, TSE-pályá, 8. 
Platt, SaFC—BSaKRT* giU0.itcl.ci>, g.

Becskő. Ganz—PSC, Símor-utca. 5. Körösi 
Kiss. KAC—BRSC, Kispest, fél 4. Hor-

Déli Csoport: WMTK—FSC. Csépel,
fél 6. Vass A. M. Posztó—MAFC. Csepel, 
MOVE-pálya. 5. Mágori. PeMTK—KSSE. Erzsébet-utca, 1. Czigány. ETC—SAC, 
Erzsébet-utca, 3. Kiss Zs. KTK—BMTE. Gyömrői-út, 5. Lantos. Hungária—MAVAG11., Kén-utca, 5. Tihaméry. Goldberger 
SE—KTC,. Buűafoki-út, fél 6. K. Kardos.

II. osztály
Északi csoport: BTK—UMTE, Pozsonyiéit, fél 6. Fehér B. UTE II.—Gázgyár. 

Megyeri-út, 2. Paulik OTE—TSC, Vörös- 
vári-út, 5. Bácskai. UVASC—UTSE, Új
pest Szent László-tér, 5. Vogel. TLK— UFCÍ, Béke-utca, fél 6. Rónai. B. Magyarság—Pannónia. Tatai-út. Előre-pálya, 
negyed 4. Dobronay. VI. kor. 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, miői-út. fél 6. Müller Gy. 
Köb. AC—SzNSE, Maglódl-út, 5. Uj- 
váry A. Spárta—ZAC, Maglódl-út, 3. Halász. BTC—SzRTC, Fehér-út. S. Sza
bó II.

Déli csoport: Kalapost—Tipográfia,
Slmor-ütcá, 3. Figyelmese BIK—FSE, 
BIK-pálya, 5. Ohernyák. RFC—PeMTK
11., Csóka-utca, 5. Nemeslcéri. FVSK— 
GSE II., Gyáli-út, 5. Wolf 0.

TII. osztály
Nyugati csoport: VÁC—BSC. Hajdú- 

utca, fél 6. Táncos. WoSC—M. Textil, 
Újpest, Attila-utca, 5. Soós. OTE 
II.—NTC, Vörösvári-üt, 3. Marjai. MSC 
II.—PannotJa II., Újpest, Attila-utca, 
negyed. 4. Rima. III. kér. TVE II.— 
MPSC II., Nagyszombat-utca, 3. Mészá
ros J.Északi csoport: JIKSE—KSC II., URAK- 
pálya, fél 2. Andócli. Postás II.—PATE, 
Lóvorsenytér, 5. Novotny. KEAC—KSSE 
1L, Gyömrőí-út, 3. Sárosi I. PMTK— Juta, URAK-Pálya. fél 6. Bottka. BVSC 
II.—REStí. URAK-pálya, 3. StefanCSik.

Keleti csoport: FTC I I —WSC II..
Forínyák-utca, 12. Szántai. NJTC—SzAC
11., Zágrábi-út, fél 6. Istenes. SzFC 
II.—Cs. MOVE II., Mikióstélep. 3. Pirók. Függetlenség—Ganz II., Fehér-út, 3. 
Rajtár r. L. FVSK IX—SzTE, Gyáli- 
út, 3. Závori.

Déli esoport: LőFC—FSC II., Fehér- 
vári-út, 5. Michaikő, M. Posztó II.— 
MAFC II., Csepel, MOVE-pálya, 3. Pam- 
mer. BEAC II—BBFC, BEAC-pálya, 1. 
Selmeczi. ,(33" FC—Kelenvölgy, Fehér- 
vári-út, 10. Dezső.

IV. osztály
Nyugati esoport: WoSC IL—Főv. TKör

11., Újpest, Attila-utca, 3. Takács J. HAC II.—URAK II.. Szőnyi-űt, negyed 2. 
Martin. ZSE II.—Vass II.. öv-utca, 5. 
Turóczi. Fodrász—PSC IL* Bék?-atca.

fél 4. ifj. Magyar. . „Északi csoport: BTK II.—Gázgyár II Pozsonyi-út. fél 9. Csányi. Juta II.— 
TSG II.. SzRkszárdi-út. 1. Mátrai. NSC II.—UTSE II.. Tatai-út. 3. Galambos. 
Vízmüvek—P. Remény, Újpest, Váci-út.
5. Korpics. VI. kér. SC H.—Compactor
11., Váci-út, fél 10. Major.Keleti csoport: Főv. Altisztek—KMTE
11., Nagyszombat-utca, 1. Juhász. Har
gita II.—Autotaxi II., Sashalom, fél 4. 
K. Nagy P. Hálókocsi II.—WSC III.. Rendessy-telep. 3. Ujváry B. Kistext II.—SzRTC II.. Kispest, tlllői-űt. fél 4. 
K. Nagy J. Szondy—BRSC II., Wekerlé- 
telep, fél 6. Bánhidi.

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

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

11., Sze1cszárdi-út, 5. Gclcz. MFTR 
II.—BAC II.. Népsziget, 2. Kern. TLK 
II.—B. Magyarság II., Béke-utca, fél 2. 
Berecki. Fodrász II.—RESC II., Béke
utca, 3. Herbuly.

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

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

Déli csoport; LöFC H.—FSC II.,
Fehérvári-út, fél 1. B. Patai. OSOS— 
FSE II., Bertaian-utca, 3. Kácsor. 
KAFC—Siketek II., Bertalan-utca, 5 
Zentai.

Előkészítő osztály
Északi csoport: TLK III.—ZAC IL

Béke-utca, S. Dévényi.
Déli csoport: OSOS IL—Postás Itt-Lóverseny tér, li. Verebélyi. Spáíta nj-'~ Ganz IV., Maglódi-út, 9. Tóvári. VIÍSE 

II.—Törekvés rv\. Vámmentes-pálya fél 9. Ifi. Zearnóezay. BTC II.— ..Függet
lenség" II., Fehér-út, 1. Csermely.

Barátságos mérkőzés
WMFC—Bocskai, Csepel, fél 4. Kará

csonyi.RÁC kölyök—B. Magyarság kölyök, 
Rákospalota, fél 4.

MOVE-bajnokság 
T. osztály. Pesti csoport: T. Előre—

ESzSE Tatal-út, 1. BTSE—Rákoshegy, 
Kvassay-út, 5. VIII. kér. SE—FTSE. 
Rákosfalva, fél 6. P. Rákóczi—MeSC, Er- 
Zsébet-u.. 11. — Budai csoport: Budaörs 
—XI. kér. ITE. Budaörs. 5. Faragó.

II. osítály. Eeítí eso&xti STÍI. kér,

ffKP“ pályázat XV.
Beérkezési határidő 
V. 25. déli 12 óra.

IJjpúet—Hűiig. v. e . (2:4)

Újpest—Hung-. T. f. c. (0:5)

Ferencváros—Töreiir. (4:2)

Szeged—Bocskai (2:0) ..

Gamma—Taxi (0:3) . . . .

Haladás—Ele-ktr. (1:3) ............

Szolnok—Kispest (2:4) .„
KEAC—WMFC (0:4) ............
Pótverseuy: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
UTE—FTC (2:3) ....................
Dörög—Tokod (2:4)
Kusj-SSE (2:2) ....................
(Zárójelben » legutóbbi eredmények)
Név!
Cím:

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban tévő használatlan 
19 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki lietcnklilt ötnél több szelvényt küld, nz tegyen Ide ké
résziét vagy csillagot: ,

SE II.—FTSE II., Rákosfalva, 12.
Ifjúsági bajnokság. Pesti csoport: T.

Előre—ESzSE. Rákos-tér, 5. Vili. ker. 
SE—FTSE. Rákosfalva, fél 2. — Budai 
csoport: Budaörs—XI. ker. ITE. Buda
örs. fél 3. Budatétény—Budakalász, Bu- 
datétény, 3-

Ha Balosai nem Játsz
hat, akkor Kármán 
lesz az Újpest hal- 
fedezete a Gamma
ellen
Három kérdés 
felelet

és három
Újpesten szerdán a következő kérdése

ket tettük fel:
1. Miért Joós a balhátvéd?
— M ert J o ó s  j ó  fo rm á b a n  é s  jó  e rő n 

lé tb en  van s m ost ö  g y ő z ö t t  a F ek e té v e l  
fo ly ta to t t  v er s en y fu tá sb a n .

2. Me^éngedheti-e magának az
azt a fényűzést, hogy a Gamma ellen nél
külözze Tóth IlI-at, aki a B) válogatott 
romániai portyáján a csatársor lé£j<?]?b 
eiífberének bizonyult?

— M e g e n g e d h e t jü k ! E lső so rb a n  a zért, 
m ert K o c s is  r em ek  fo rm á b a n  van . T óth  
M a ty i azonban  p u sztán  a  ra n g a d óra  va ló  
tek in te t te l  m aradt k i a csa p a tb ó l. A z  e l 
m últ n a p okba n  k é t  n eh éz  m ec c se t  já t 
s z o t t , j ó  n éh á n y  száz k i lo m é te r t  utazott.. 
F elté tlen ü l j ó t  f o g  ten n i n e k i  a  vásárivá,pi 
m érk ő zés  s zem p o n tjá b ó l, h a  c sü tö r tö k ö n  
nem, já tsz ik .

3. Balogh teljesen rendben van?
— B on zó  k i je l e n te t t e ,  h o g y  vállalja, ti 

já té k o t ,  teh á t ö t  á llíto ttu k  b e  a. csapatba . 
M a d élu tán  m ég  e g y  rövid ,hullám ú b esu 
g á rzá st k a p o tt a s érü lt  vá llá b a  é s  r em é l
jü k , h o g y  sem m i ba j s em  le sz  v e le . M in 
d en es e tr e  k ész en lé tb en  á ll K á rm á n , az 
U TE ig en  teh e ts ég es  fia ta l fe d e z e t e  is. 
Ha, B a logh  holnap m ég sem  vállalná  a já 
t é k o t , a kkor K árm án  já ts z ik  a Gamma  
ellen*.

Csak a jobbfedezet hejyén 
volt vitás a Hungária mai 
összeállítása
Nég/esi marad a jobb
fedezet

A Hungária a hét elején úgy értesült, 
hogv Négyesi könnyebben megsérült, és 
Ser.key edző elhatározta, hogy Négyévit 
a közelgő rangadóra való tekintettel pi
henteti. Ezért a keddi edzés után Sebest 
állította a jobbfedezet helyére. Tegnap 
azonban egy kis fordulat állott be ajobbíedezetkérdésben.

A magyar B) válogatott ugyanis meg
érkezése után azonnal gőzfürdőbe ment 
tegnap. Ott érdeklődtünk Takács Bélá
tól — aki tudvalevőén elkísérte a tarta
lékgárdánkat Bukarestbe — Négyesi fe-

xégyeslnck semmi lmja sincs — ad
ta meg a felvilágosítást Takács. — A dolog úgy történt, hogy Négyesit összeté
vesztették Marosival, >lc Marosi séröiéso 
sem veszélyes. Összeütközött az elleniéi 
középcsatárával és egy pór peréig nem 
kapott levegőt, de utána rögtön rendbe
jött...

Este beszéltünk a szövetségben Senk- 
edzővel.

— Takács azt mondta, hogy Négyöt; 
nefe kntyabaja sincs...— Ebben az esetben Négyest fesz' f 
jobbfedezet. Nincs semmi okom se, arra, hogy kihagyjam öt akkor, amiké 
teljesen egészséges. Így tehát az össze 
állításunkban csak annyi változás lesz n „szombathelyihez** képest, hogy Titkos 
lesz a .iobbszélsönk...— lesz az Újpest-mérkőzés előtt még 
edzésük, a Özolnok-meccs után?Csak gözíürdözés lesz, gyúrással 
egybekötve, pénteken délután,

„SZEGEDI CSAPATÁVAL" JÁTSZIK 
A KISPEST A HALADAS ELLEN

A Kispest vezetősége még miniig nem 
döntött véglegesen a Hala-dós elleni e*r. 
paliisszeáilítása felöl. Valószínű azonban, 
íiogy ugyanazzal a csapattal játszattak n 
pitos-feketék, mint amelyikkel Szegeden 
szerepelték. Tehát Nemes a jobbóssze- 
kötö, Rátkai a haihátvéd. Ha Vig cs:f- 
leg a sérülése minit még nem vállal
hatná a játékot. Hátkai lesz a lja-1 fe-.l-c" 
rőt, ónody pedig a haihátvéd.
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(Egyenlőséget hirdető korunkban 
a szerencse a legfontosabb ténye- 
zője az egyenlőtlenségnek, ©* Éppen 
ezárt kedvelik annyira.)

áll Csikós Gyula neve mellett. Már több, 
mint egy hónapja nem rúgtak neki gólt. 
öt mérkőzésen egymásután nem kapott 
Sóit,

— Nem liánom, ha hetet Kapunk (l 
Fraditól — mondta, egy kassai szurkoló 
—, ceak egyel rúgjunk a Csikósnak. Ez 
less a dicsőségünk.

szer volt, hol nem volt, volt egyszer 
négy pont előnye a Hungáriának. Nem 
Is olyan régen volt, körülbelül két hó
nappal ezelőtt. Ma már csak egy pont 
a Hungária előnye. Most az Újpest és a 
Ferencváros lesi, várja, hogy mikor jön 
a szerencse, mikor tűnik el teljesen a 
Hungária előnye.

Tegnap a körüli kávéházban megje- 
győzte a Hungária egyik szurkolója;

— Nem szégyellt magukat!? Szerencsé
vel akarnak bajnokságot nyerni!

— No-no. Éppen maga ne beszéljen igy, 
hiszen a Hungária disznaja már szinte 
közmondásos.

— Hol van az már. És különben is két
féle szerencse von. Az egyik a cselekvő 
szerencse. Erre mondja a közmondás: 
,.A bátraké a szerencse.’ ' Ez a mi sze
rencsénk. Mi akkor sem jövünk zavarba, 
ha az ellenfél a II. félidő 4*. percében 
egy góllal vezet. Bátrain rákapcsolunk s 
megnyerjük a mérkőzést.

Á Irodista közbeszólt:
— Szeretném magát látni holnap dél

után a II. félidő 40. percében t:0-s 
szolnoki vezetés melleit. Szeretném látni 
a bátorságát . . .

A Hungária szurkolója azonban nem 
Zavartatta magát s így folytatta:

— A másik szerencse a szcnvedőleges 
szerencse. Ezt a szerencsét várják ma
guk. Ezt a szerencsét így lehet jelle
mezni: „Várják, hogy a sült galamb a 
szájukba repüljön.”

íégbeesetten mondotta a Törekvés egyik 
szurkolója:

— Rémes. A Taxi pompás hangulatban 
áll ki ellenünk.

Kedden emellek a taxik viteldíját.

ae.gycsupatunk, azaz a Hungária, Újpest 
és Ferencváros körül forog minden. A 
Hungária bízik a Gammában, az Újpest 
bízik a Szolnokban. A  zöld-fehér szur
koló ezt mondja:

— Régi derülátó családból származom 
* »  vagyon tudok hízni. Én egyszerre 
tudok bízni a Gammában és a Szolnok
ban is, Én még el tudóm képzelni, hogy 
a fvemisták nyerik mag a bajnokságot.

— Ezt. a bajnokságot. a Fradi. nem. 
'jtyerfi:cti meg. Legfeljebb a Hungária 
vesztheti cl, — jegyezte meg a kék- 
fehér.

— No-no. Én úgy értettem, hogy Fradi 
játékosok nyerik meg a Fradinak. Toldi, 
'kemény, Háda, Tóth . . .  A Gamma as 
Újpest, és a Hungária ellen is játszik
VÍóg!

csapatot nézhet, meg ma a Budapesten 
maradó zöld-fehér szurkoló. Kettőt a 
Hungária-úton, vagy kettőt a BEAC- 
pályán.

— Hová megy? — kérdeztük tőle.
- t A BEAC-pályára.
— Miért?
— Mert ott húsz ponttal jobb a műsor.
— ?
— No, igen. Tessék összeadni, hogy a 

két pályán játszó négy-négy csapat 
hány pontot szerzett eddig. 114:94 a 
BEAC-pálya javára.

letet hallottunk a héten. A játékosok 
rókát panaszkodnak, hogy az új cipő 
rendszerint szűkre sikerül. Most is az 
egyik játékos attól fél, hogy űrnapján 
hern tud majd rendesen játszani, mert 
nz új cipője szűk. ökoimének azt a taná
csot adták:

— Mártson forró vízbe egy régi törül
közőt, csavarja ki s .a szűk cipőket csa
varja szorosan a törülközőbe. Hagyja 
fajta pár percig, azután ismételje meg 
<u egészet, Utána kenje bé a Cipőt gon
doltán oliva olajjal. Csütörtökön olyan 
gólokat, rúg majd., hogy maga is csodál, 
kozni fog.

A Hungária szurkolója megjegyezte:
—- Nem tudom, hogy Kardosunk szük-c 

* cipője, de ezt a műveletet minden
esetre meg kell csinálni a cipőjével. 
Hátha ö is — csodálkozni fog.

lés tálán a Kassa és a Taxi vergődése. 
Nemigen törődnek vele, mert hiszen csak 
®* a két csapat érhet ki. Más csapat már 
nem jöhet szóba. Ezt ők maguk is tud
ják s nemigen kapálódznak, tiltakoznak 
a kiesés ellen.

Még a szolnokiak is így beszélnek:
— Nem tudunk örülni annak, hogy a 

hassa, meg a Taxi esik ki. mert hiszen 
mi nem voltunk komolyan veszélyeztetve. 
Úgy van ez is, mint mikor a tömeg fel 
akar egy embert, akasztani, eia azután a 
felakasztandó nem tiltakozik A végén 
bem is tudnak örülni az akasztásnak...

t? lesz pénteken, mert. hiszen csütörtö
kön játsszák n mai fordulót, de mégis 
fentek lesz pénteken, mert ns tijábh 
bajnoki forduló két nappal, később ke
rül sorra. Mindezt csak azért mondjuk, 
mert ax Újpest egyik szurkolója ezt 
mondta-.

~  A héten nem lesz időm örülni a 
sramnia elleni győzelmünknek, mert pén- 
re>'eH már a Hungária elleni mérkőzéstől Jogok félni.

A Hungária egyik híve így felelt:

3 TESTÖR
K A P H A T Ó  m i n d e n  
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— Maga nem Ion félni. Maga már a 
Gamma elleni mérkőzésen elfelejti, hogy 
félnie kell a, Hungáriától.

— Gondolja, hogy olyan jól fog ját
szani as Újpest.

— Dehogy! Olyan pocsékul.

adik Henrik híres volt. az étvág3ráról. Az 
ö étvágyánál talán csak Sziklai étvágya 
nagyobb. Arait eléje tesznek, azt mind 
„beszedi’ *.

— Gált is azért szed he annyit* —
mondják Újpesten, pedig valóságban 
nem is így áll a helyset, mert hiszen 
Sziklai aránylag elég kevés gólt kapott 
edúia.

Mindegy. Az újpestiek most is ezt 
mondták Sziklainak:

— Feri! Négy napra* a Gamma és a* 
Újpest elleni mérkőzésre csapj fel kop
laló művésznek.

szerbül azt jelenti, hogy' semmi. Még a 
háború előtt Újvidékre ment egy bel
grádi csapat, A mérkőzés előtt folyton 
azt mondták a szerbeknek, hogy kilen
cet kapnak. Végül azonban 0:0 lett az 
eredmény s belgrádiak, akiknek na
gyon tetszett a kilenc szó, még ma is 
sokat emlegetik a kilencet, de akkor, ha 
0-t kelkne mond a niok. A mi játéko
saink is használják már a kilenc szót 
az új értelemben. Tegnap például meg
kérdezték az egyik Fradi-játékost:

— Hány gólt rúgtok Kassán?
— Kilencet.
— Csák vigyázzatok! Ha az a Kassa 

védelembe megy, akkor „kilenc’ ' lesz az 
eredmény.

1 0
enkettedik órában, azaz állítólag a 
mérkőzés előtt a Kispest cseréiül fog. 
Cseh lesz majd a jobbösszekötő. Hogy 
ezt honnan vesszük? Cseh Matyi a. hé
ten fent járt a szövetségben s azt kér
dezték tőle, hogy mit szól Kincseshez.

— Mit szólok? Majd nézzék meg a vá
logatott csapatban a Kincses—Cseh jobb- 
szárnyat.

K e z d ő d i k  a h a i r á !
A rendkívüli jutalom sorsa: 1.
Az ötszelvényes csoportban:

Látszik, hogy pályázatunk a befeje
zés fp*l*6 közeledik. Mindenki, igyekszik 
jobban tippelni s a pontok sűrűbben 
bulinak. A héten például öten értek el 
30 pontot. A csúcsverseny mezőnye tehát 
niegíS7*Q porod ott. A leli talál álverseny ben 
még mindig nincs kimagasló eredmény. 
Itt, a könnyebb áttekintés végett, cso
portosítottuk a. legjobbakat.

A RENDKÍVÜLI h e t i  j u t a l o m  
EREDMÉNYE

Összesen 31 olyan pályázó akadt, aki 
egy szelvényen mindent eltalált. Tehát 
telibe találta a 2:0-t és a 0:0 s a szel
vényen Sárosi dr-t, illetve a magyar 
jobbö&szekötőL jelölte gólilövonok. (Min
dig azt vesszői: figyelembe, hogy ki mi
lyen helyen áll a mérkőzés kezdetekor.) 
A 21 pályázó között akadt, három olyan, 
aki a fenti eredményt kéts-zca* is elérte. 
Eredmény:

Általános csoport:
T. díj: iW pengő. Nyerte: ,,3:0”  (Varga 

Jenő—Ncuhc réz József). Kispest, Jókai- 
il. 78. Eredménye: A fenti eredmény két
szer s ezenkívül még öt olyan szelvénye 
van, amelyen 2:0-t és 0:0-t együtt elta
lálta, <k> itt mást jelölt góHövőnek.

II. u íj: 30 pengő. Nyerte: Ptulvás
(Nosakó Ferenc). Bp.. I., Omághá>z-u. 6. 
E.: Két darab 100 százalékos szelvény, a 
két szelvény pontszáma: 44.

III . díj; 20 pengő. Nyerte: „128 SITT.4’ 
(Ilarnni&r Károly dr), Bp., II.. Torockói- 
u. 17. K.: 1 darál) 100 százalékos szel
vény, ezenkívül még négy olyan szel
vénye van, amelyen a 2:0-t és a. 0:0*t 
telibe találta, de mind a négy szelvé
nyen más jelölt góliöyőnek.

ötszelvényes csoport:
D íj: 25 pengő. Nyerte: Karakán (Vad

kerti Zsigmond). IHik összeírt nvihály, Szent 
Koroúa-u. 121. K.: Két darab 100 száza
lékos szelvény, a két szelvény pont
száma: 35.

A X III. HETI VERSENY EREDMÉNYE
Általános csoport: I. díj: 20 pengő.

Nyerte: Kondor Zoltán, Budapest, Sár- 
bogárdi-ti. 10. Eredménye: 30 pont. (8 
találat, közte 3 teli.) Pó-tverseny: í>—0
pont. — II. díj: 15 pengő. Nyerte: Nótik-a 
(Bámsági Miklós), Nyíregyháza, Bácsk a - 
u. 40. E.: 30 p. (8—3). Pótv.: 0—0 p. Gól- 
különbség: 10. — III. díj: 10 pengő.
Nyerte; Stuchlik Károly dr, Bp, VI.,
Póterffy S.-u. 17. E.: 30 p. «’8—3). Pótv.: 
0 -0  p. Gk.: h . ~  IV—X. díj: 5—3 
pengő. Nyerte: Sáry Józiscf, Bp., X IV ., 
Hupgária-krt 105. II. 20. E.: 30 p. (8—3). 
Pótv.: 0—0 p. Gk.: 13. — Aranyember
(Szőke József), Orosháza, Torkos K.-u. 
10. — E-nigel Sándor, Bp., IX ., űlilői-út 
107..— Visnyovszky Fivérek (V. János), 
Bp., 17; Fortyna-u. 16. — Radnai János, 
Békéscsaba * Bartos-udvar. Mind a négy 
e.: 28 p. (8—2). — Pubi (ifj. Tileseli Fe
renc), Tokod, Üveggyár. — Halupka 
Gyula, Tóváros, Aggnstyán-u. 15. Mind
kettő e.: 27 p. (7—3). Pótv.: 0—5 p. — 
Kondor, Stuchlik, Aranyemher, F>ngel, 
Radiifli, Pubi és Ilalupka az ötszelvényes 
csoport tagja.

Ötszelvényes csoport: I. díj: 10 pengő. 
Nyerte: Bajnok Sándor, Eger, Janicsár- 
u. 16. E.: 30 p. (8-3). Pótv.: 0 -ú  p. 
Gk.: 14, — II—IIT. díj: 5—5 pengő.
Nyerté: Tóth Irén, Bp., VIII., Prátcj’-u. 
Í8. Ti. 24. — Hartmaron Tibor, Szcnt- 
gottbárd, PetŐfi-u. 10. Mindkettő: c.: 
27 p, (7—3). Pótv.; 3—5, ill. 0—0, ag utób
binál a gk.: 11.

27 pontot szerzett, a pót ve rsonylmn nem 
ért cl pontot és nagyobb gólkülönbség 
njiatt n&m nyert: ifj. Katona J.-nó (12), 
Durokler I.-né, Hajrá Erzsébet, Balá'/s 
Gy. (13). — A díjaikat, esetleges felszó
lalásra váló tekintettel, csak a jövő hét 
elején adjuk postára.

A  FÖVERSENY ÁLLASA:
Általános rsqport: 314 pontos: Gyón*

gyö«, 3:0. 303: Zöld csillag. 301: Gön- 
cötezokér. 208: Bitese J., Visnvovszky T. 
207: Balogh J „  Schlcchtcr M. 295: Dorka, 
ifj. Ar J., AHC, Dréhcr S. 294: Hera- 
nus—Klcll.

ötszelvényes csoport; 261: Tószögi Zs., 
La nga E. 260: Csak azért is (a műit hé
ten 235 pontja volt), Ella, 259: Sebők V.. 
Sóhwartz I „  Lator. 258: Tátrai K., Kon
dor Z. 257: A Fiaim, Szobányi J „  Leh- 
mann J. 256: Klári (B. L.), Schröder I.

A KEDVENCSZELVÉNY-VERSENY 
ÁLLÁSA;

231: Argó A. 224: Bróker T-„ 222: Tát
rai K. 219: Szlovik F., Lőrinc* I. 217: 
Bajai L., Doboczky L., Kamarái*—Rc- 
gőczi, Napsugár (P. R.), Németh L.
(Ffö). 216. Hajrá Fradi, MUfó .1. 215:
Dréhcr S., 3:0, Riedí Z., Ilirczy M „ Kiss 
L. (Gyula). 214: Bayer—Fleissucr, Bom- 
etingci L., Dói a J., Dnnklor I.-né, Giil 
Baba. Singer Gy. 213: Bocskai, Bodnár F„ 
Fehér János, Földeli L., Nemesik L. 212: 
Micsikó. 211: Fmgelhardt, Tauber J., ifj. 
Tóth L., I. 210: Csőri F., Sillingi P., 
Stofíel S.*né, Jandó T., Vojticzky D. 
209: Balázs Gy.-né, Bruzsa L.. Gerle 
( I .  M.), Hagenwnn F,, Schün J.. Szita 
J., Lebmann J., Vájnál L „ Velkovits M„ 
NaUZttor J-, Öcsi (Sz. K.,). 206; Álmos,

„3:0“ . 2. „Pudvás". 
1. Karakán.

3. „128 XIH^.

Cserháti J., Ősik P-., Dorka, ifj. Gaál 
L., He rezeg J., Tömzsi, Tut-ajos, Z só tér 
L., Outsider. 207: Ágh S.. Dironyés Lajos, 
Papp J. (ív. F.-u.), Revédk L „ Rónai
I . -né, Sohmidt A., ifj. Széles J. 2(Ki: 
Aranyember, Bobo (B. M.)» Borbély I., 
Ibolya (G. I.), Mumus, Nagy Júlia, Zcn- 
tai J. 205: Abonyi A.. Ánosin M.-né, 
Fcrgcteg Fischl T., Gyöngyös, Hart- 
menu T., Seh.nabl P.-né, Légfii ró, Malom* 
szegi O., Visnyovszky S., Nagygyörgy
J. 201: Bálint B., Blg-BiU, Grosz Jenő. 
Passió, Sclxi'k V., ifj, Simon S., Tutu, 
Tulip, Zsuzsikám. 203: Ács R., A Tavast, 
Előd, Engel S „ Ferc-nczy I., Hajrá Er
zsébet, SSE, 21FA. Iszerlesz L., I-szcrlosz
L. -né. Kalapos, Szűcs G., KMri, Kondor 
Z., ICoroecsr.v A.-̂ roé, Orgona IT., öcsi 
(H. Gy.). 292: Abafi, Elérő (H. MJ, 
Erb A., Felber L., Reménykedői Regős— 
Amcsin, Sándor J., Sribor S.-né, Szllxjr 
S., Tóth F. (D.-tér). XYZ, Zsuzsi. 201: 
ifj. Ár J., Bánhidi M„ Dilik V., Drchcr
M. , Szebényi J., ifj. Sakupa J„ Koper- 
mjezky F., Léder J., Vozár Zs.. Zrínyi. 
220: Adler I., Arocsia M., Bodogli Gy.*

Szeszélyes, elkényeztetett amerikai lány..
uérfi, aki fél a szerelemtél___
Meggondolatlan, bűnös asszony..

főszereplő: Joan Bennettis Henry Ponda
PREMIER MA: CITY - CASINO

né, Braun F., CsutIsó. Jauicö I., 
poícsi S„ Kasinsí'.ky J., Liöwelvr 
Nagy L . (SzTár).

Ka-
V.,

A TELXTALALATVERSENY ÁLLASA:
szelvényenHárom különböző szánni 

4—4 telitalálatot «Tt el: Tuiu.
Két különböző számú szelvényen 4—4 

telitalálatot ért el: Északi fény, .Tóbará
tok, Hajrá Erzsébet, Sáry ,T.

4 telitalálatot egyszer ért e l: Balázs
Gy.-né, Baranyai P.. Beszédes Gy., Bons- 
kái, Bruzsa L.. Buffa.lo Bili, Búzavirág, 
Dayfca—Tóth, Demeter B „ Duóiba I „  
Duukler l.-né. Évike ÍB'. E.), löséíyieső. 
Föidesi L „ G. Rózsa, Graaf Spee, Hajrá 
SBTC, Hegedűs E „ Horváth B. (Bgy.l, 
Jelcnszky T., Jeszenszky E., Kies Ede 
CKpost),’ Kapitány I., Kovács P. (Eger), 
Kovács Testvérek, Lepnsovezky A., La jer 
P., Mars I., Molnár K.-né, MÁV, Nitách 
L.. Ólé Gy.. Oulsider, Keménykedő, Ró
nai I., Roham, Reiaz .7., Htreh A., 
Sehoítz G. dr. Schlechter M.. Suzy. 
Szabó J. (Oscpel). Szalontay B., ifj. T i
hanyi G.. Weifiz Miklós, Vécsey F., Za- 
vaezky A.

A CSUCSVERSENY ÁLLASA:
5 íalálatot, közte 3 telitalálatot ért el: 

linezny A.-né, Bia.hiok S„ Tiomstingél 
L.. Bősze J.. Egyed—Jercs, Fala, .3:0, 
Kárpátok, Kendői Z„ Kovács Testv., 
Lanaa E., Miké J.. Nótika, Pétre L., 
Piff-puff. Sáry ,T„ Stuolilik K. dr, SSE, 
Szabó Gy. (T. K.-n.), Szabó Lajos, Zen- 
tái J.

ÜZENETEK
Az úrnapi forduló eredményét vasár

nap hirdetjük ki. — Északi fény, Bá
rány! S.: Rendben.

M i történt 
Bukaresttől
Fábián József utánpótlás-kapitány a B) váló 
gatott hét m érkőzéséről beszél

Egyórás késéssel érkezett ,>neg a B) 
válogatott szerdán délután. Gidófalvy 
PA1 dr miniszteri biztos is várta, a csa
patot, amelynek tarsolyában egy súlyos 
vereség és egy szép győzelem van.

Természetesen fáradtak a fiúk a hosz- 
szú út és a két nehéz mérkőzés után. 
Azounal fürdőbe vonult, az egész társa
ság Takács Béla vezetésével, hogy gyú
rást kapjanak. Mi Fábián Józsefet, az 
utánpótlás-kapitányt vesszük eiö s a 
gőzfürdő felé sétálva beszélgetünk a két 
mérkőzésről.

— Mi volt a bukaresti súlyos vereség 
oka? — kérdezzük.

— Nem szoktam kertelni, mindig meg
mondtam as: igazat — mondja Fábián —, 
nem mentegetőzöm tehát. Fenntartom 
Bukarestben tett nyilatkozatomat, amely 
szerint a, két Összekötő vert meg min
ket.akik óriási formában vannak. Csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy néhány 
bukaresti szakember szerint

a román B)-válogatott erősebb, mint 
a Budapestre küldött A)-csopat.

Ezt azzal magyarázták meg, hogy Buda
pesten úgysem számítottak sikeri'e. Eltol 
eltekintve, csapatunk a nagy gólarányú 
vereség ellenére is egyenrangú ellenfél 
volt, a mezőnyben m\ támadtunk többet. 
Kapusaink rossz napot, fogtak ki, a 
mczőnybefi pedig három ember nem 
tudta megoldani feladatát. Elsősorban

a két szélsőfedezet.
Nem Adták semlegesíteni a két ragyogó 
képességű román összekötőt. Pedig le
foghatták volna őket, ha helyes felfo
gásban játszanak. Megtörtént ugyanis 
nagyon gyaJcran, hogy ha megkapták a 
labdát, vezették előre s ha elvesztették, 
már nem tudtak visszarohanni a rájuk 
bízott összekötőhöz. A két sokszor sza
badon engedett összekötő megzavarta, a 
három hátvédet. Elöl Jenő fi szerepelt a 
várakozáson alul. Az első gól nem is 
annyira kapushiba, mint engedetlenség 
volt. Én elrendeltem, hogy minden al
kalommal sorfalat kell állni. Kiss, a 
kapus kijelentette, hogy nem. kell. Bo* 
dala hihetetlenül erős lövését viszont 
nem tudta megfogni, csak kiütni, hát
védeink földbegyökereztek s így lőtte 
be Kovács az első gólt. Egyenlítő gó
lunk után rengeteg támadást vezettünk. 
Ekkor, sajnos, működésbe lépett a já
tékvezető és egyik jó támadásunkat a 
nvásik után fújta le les címén. Nem sze
retek a. játékvezetővel védekezni, mert 
ezt a lemezet már nagyon lejáratták. 
De kénytelen vagyok erre is kitérni.

Olyan fölényben voltunk 1:1 után, hogy 
a. közönség a saját csapatát fütyülte. A 
románok második gólja előtt feltűnően 
és durván eldancsolták Bánkutit és 
Marosit. így került a románok jobb- 
szélsője lövőhelyzetbe . . . Hasonló sza
bálytalanságok előzték meg a románok 
harmadik gólját is. A román játékosok 
fejelés közben egyenesen bakugrást

végeztek, annyira, meg támaszkodnak. A 
kézzel való lökések közül egyet sem 
vett észre a játékvezető.

— A románok negyedik gólja óriási 
kapushiba volt.. Marosi elállta. Cociuban 
útját, Tóth azonban ahelyett, hogy meg
fogta volna a labdát, hátrálni kezdett s 
Cociuban fejesét mintegy hipnotizálton 
bevédte a. kapuba. Ennél a gólnál a kö
zönség valóban nevetni kezdett. Ha nem 
lettünk volna, érdekelve, mi is nevettünk 
volna. Még 5:1 után is lőhettünk volna, 
gólt, * de sajnos, Jcnöfinek semmi sem 
ment.

— A mérkőzés tanulságait Temesvár 
rótt levontuk s ott olyan

pompás játékkal
rukkolt ki a magyar csapat, hogy ott mi 
győzhettünk volna öt góllal, — csuk 
persze más játékvezetővel„

Most mi kérdezünk:
— Nem volt túlságosan sok újonc a 

bukaresti csapatban?
— Nem. Az ősszel, amikor l:l-rc ját

szottunk Bukarestben, akkor sem a 
nagy csillagokkal vonultam fel.

Felföldi, Ónodi. Baráti, Tóth II., K i
rály, Tolvaj

játszott például ekkor a csapatomban. 
Minden játékos nagyon jól tudja, mit 
jelent az, amikor a játékvezető rossz- 
indulata érezhető. Ez öregebb játékoso
kat is megzavar. Én as utánpótlásra 
fektetem a fősülyt. Ez az út

mint ki.nem olyan kényelmes, ~ .
járt út, %

nagyobb kilengések fordulhatnak elő, de 
tudom, hogy ez a helyes út. és nem is 
vagyok hajlandó mást választani.

— Milyen rendszerbeli tanulságokat
vont le?

— A jól betartott angol rendszer to
ronymagasan áll fölötte az , összes

többi fércelményeknek.
Erről vitatkozni sem érdemes. Remélem, 
még gyakran lesz alkalmunk ezt bebizo
nyítani.

— Mi volt az oka a temesvári jó  já
téknak ?

— Szerintem elsősorban a két szélső
fedezetem játéka. Ezek egyszerűen

kivették az ellenfél méregfogát,
a hét Összekötőt. így kellett, volna Bu
karestben is. Ha Szendrödi nincs
gyenge formáiban, kitömhettük volna
ellenfeleinket.

— Jövő tervek?
— Minél több
közös edzés, elméleti előadás, további 

tehetségek kutatása.
Ha a nagy krekkek közül valaki kétel
kedik csapatom tudásában,

szívesen kiállítom az utánpótlás csa
patát a nagyválogatott ellen.

Nem i3 rossz ö tle t. . ,

MTK-pálya Hungária k5zépk8rút
ilájus 2 3 -á n  csütörtökön 

délután fél 6  órakor

IA-SZOLNQK
előtte fé ! 4  órakor

Sziirketaxi-Törekvés
Nemzeti Bajnoki mérkőzések

Előtte fél 2 órakor
M IK -TO K O D

Nemzeti Bajnoki B)-mérkőzés

Újra együtt 
a l i l á k  KK-csatárseifa
Vallon hogyan állia meg helyét a 
Gamma védelme?

Az urnopi iiajuoki forduló gyújtópont
jában ott; áll a Gamma—Újpest mérkő
zés. Nemcsak az ott kiosztásra kerülő 
bajooki pontok fontossága emeli ki ezt 
a mérkőzést ebből a. vészesen simának 
ígérkező fordulóból, hiszen ma. már alig 
van mérkőzés, amelynek egy, vagy két 
pontja no jelentkeznék sorsdöntő minő
ségben akár az egyik, akár a másik csa
patnak , esetleg a leselkedő harmadik
nak számításaiban, A  BEAC-pálya fő- 
mérkőzésében a pontok sorsán túl olt áll 
az érdekes játékbeli kérdés:

hogyan fog felvonulni a Dia-fehérek
nek hosszú szünet után újra porondra 
lépő híres „K K ’‘ -csatársora"?

Az elmúlt év legendás hírű támadó 
együttesét, az Ádám—Vineze—Zsengeliér 
— Kállai—Kocsis ötőst újra a pályán 
lóijuk. Ez ■ az ötös-fogat a tavalyi le
szűkített mezőnyé IÍK során három 
ellenfelének nem kevesebb, mint 19 gólt 
küldött a hálójába.

Az Ambrosiana 4 gólt, a Boogradeiki 
9-ei, a Ferencváros ltodig r.-ot volt kény
telen elkönyvelni a támadósor javára.

Ebből a 19 gólból Zscngellér 9-et, K o 
csis 4-ct, Yinczc 3-at, Kállai és Adóm 
pedig egy-egyet lőtt. ^  19. gól gazdája 
fedezet, Balogh Bonzó volt.

Az átlag lehat mérkőzésen kint valam i
vel 3 fölött van, ami figyelemreméltó 
teljesítmény, ha meggondóljuk, hogy a 
mérkőzések felét az ellenfél területén 
vívták meg az újpestiek.

Mar most oz ellen a bomba-csatársor 
ellen micsoda védelmet tud a Gamma 
felvonultatni?

A fedezetsor komoly értéket képvisel. 
Tóth Lajos jóalakii, keménykotcsü. n agy
szerűen rágó, pompásan fejelő játékos. 
Állandó jelölt a nagy-válogatott közép- 
fedezetének helyére is. Harca Zsengel- 
lérrel elsőrangú látvány lesz. Király, n 
Gamma johhfedeaete. mostanában nem 
szorul külön bemutatásra. A hurrátok éa 
most a románok ellen győztes magyar 
válogatottban ott volt ez a. mokány, 
esupaszív fiú. A hosszú Borhy valam i
vel szürkébb, de nem kevésbé hasznos 
tagja ennek a fedezétsornak.

És az Sz-betiis hátvédpár. Szcbehe.lyi— 
Sztbeni! Két gyors, kemény, jó l rúgó 
futballista.

Kein kis részben járul hozzá ez a v é 

delem ahhoz, hogy a tavaszi bajnoki 
eredmények alapján a Gamma áll a ta
bella negyedik helyén a három nagy 
egylet csapata mögött!

A ..KK-csalárspr” harca a Gamma vé
delmével lesz a csütörtöki bajnoki for
duló egyik csemegéje.

« = 0 8 ( « =

P o p e ^ ic s  h e ly e it  
Hiinarics vezeti az 
U jpest-H ung éria  
rangadót!

Megírtuk, hogy a JT az Újpest—> 
Hungária rangadó vezetésére jugo
szláv játékvezetőt kért. A jugoszlá- 
vok Popovicsoi jelölték ki a nagy
fontosságú mérkőzés vezetésére. 
Most úgy értesülünk, hogy Popovics 
nem vállalja a mérkőzés vezetését, 
akadályoztatására hivatkozva. He
lyette Mlinarics jön Budapestre. 
(Mlinarics volt kijelölve a Magyar- 
ország B)—Román nyugati liga te
mesvári mérkőzésére, ő  egyébként a 
5-a.s számú játékvezető Jugoszláviá
ban.)

A június 2.-án megtartandó 
DiMÁVAG—SalBTC mérkőzést, az 
NBB felvidéki csoportjának rang
adóját Podubski vezeti.

A BANK-KUPA SZOMBATI MŰSORA:
Kor. bk.-H azai ip.-Községi tp „ Hő- 

vizi-úl, s :  Nagy L. (Grussnilzky). —- 
Poelatakarékp.—RÁC, N agy szóm ba t- u., 5. 
Unigváry (Zsnrnóczay). — Moktár-OKH 
—Mezőgazdák, Tatai-út, 5. Paiásfhy (Sza- 
1-ay). — Lesz. bk.—AMB, Gyáli-út, ne
gyed 6. Antal (Szakács). — PK-MÁTt, 
ICőbányai-nt, 5. Classen (Zentai),



usa Csütörtök, 1940 május ÍS,

J ö l g y e i n k  c s a p a t b a j n o k s á g a :

A MAC 5 :l-r e  győzte le  
az Ideges BSE-t
A BLKE a II. osztályú, az Unió pedig a III. ősz 
tályú teniszbajnokságot nyerte .

A női teniszcsapatbajnokság I. osztá 
iban még csak most kezdődik a hajrá. __BBTE szerdán nem játszott s így 

dDAC ugrott a tabella élére. A bajnok- 
:g a mai BBTE—BEAC rangadón dől el. 
A II. osztályú bajnokságot a BLKE 
intő. ellenfél nélkül nyerte. A lágymá- 
’ osiak tehát egyévi kirándulás*’ után 
mét bekerültek az I. osztályba. A II.

• ztályból a DSC esett ki.
A III. osztályban az Unió bizonyult a í gjohbnak. Valamennyi ellenfelét, simán ' erte. -
Tegnapi eredmények:

I. osztály
BEAC—UTE 4:2. UTE-pálya. Somogyi ’BAC—Bárd UTE 6:3, 3:6. 6:1. Gergely ■ ‘TE—Medveezky BEAC 6:1, 4:6. 6:4,

. traubné BEAC—Baumgarten UTE w. o.. 'ihanyiné UTE—Várszegivé BEAC 6:1. :t. Somogyi. Medveezky—Bárd. Gergely 
‘ :7. 6:0. 8:6. Szép játék, az UTE-párnak 
óbb meccslabdája volt. Straubné. Vár- 

: zeginé—Tihanyiné, Székely’ 6:1, 6:3.
MAC—BSE 5:1. BSE-pálya. Gallnemé—"'opp 4:6. 6:4, 6:2. a BSE egyetlen győ- 

nlmfi. Botondné—Zsitvayr.é 6:4, 7:5.
. ’rochnov—Kövér 4:6. 8:6. 7:5. Vargáné 
-Laszky 6:1.* 4:6. 6*1, Vargáné, Botond- é—Gallnerné. Zsitvayné 6:8. 6:2. 6:3,. 'opp, Zupka—-Kövér, Hacker 6:3, 6:2,

Az I. osztály állása:
1. BEAC 3 2 1 — 11:7 52. BBTE 2 2 ------11:1 4
3. MAC 3 1 — 2 8:10 24. BSE 2 — 1 1 4:8 15. UTE 2 ------2 2:10 —

II. osztály
MAFC—DSC 5:1. DSC-páiya. Jávori—Markovicziné 6:0. 6:0. Libcrtiny—Ribár-

-zky 7:5, 6:1 Salamonné—Pittenbachev
y :4. 6:8. 6;3, Horváth Zs.—Zilzerné 6:4.11:9, Jávori, Libcrtiny—Markovicziné,

Ribárszky 6:4. 6:3. Horváth Zs., Králik Salam önné, Zi Izemé 6:3, 6:1 
BLKE—FTC 4:2. BLKE-pálya.. Rugó- 

nyl BLKE—Szépesyné FTC 6:3, 2:1, 
o. Szepesynét a játékvezető leléptette 
Sédeyne BLKE—Húszért dr. FTC 6:2. 4:6, 6:4, Kállayné FTC—Dobálnó BLKE 
7:5. 6:8. 6:4. Hulényiné FTC—Farkas G 
BLKE 4:6, 6:4. 6:4, Sédeyné, Paigonyi 
Szepesyr.é, Madarászáé 6:0, Dobál né.-Kállayné, HuszerI dr.Farkas G.
6 :0 , 6 :0 .

A XT. osztály végeredménye:
1. BLKE 3 3 --15:3 6
2. FTC 3 2 — 1 12:6 43. MAFC 3 1 — 2 8:10 2
4. DSC 3 — — 3 1:17 —

ITT. osztály 
Unió—FMSE 6:0, Unio-pálya. Berko 

vicsné—Boda 6:2. 7:5, Székely—Babó 6:3 6:1. Sziklainé—Harmati 6:3. 6:3. Stobbe né—Dulai 6:1, 6:1. Berkovicsné, Reiszné 
—Harmati, Pöchtigán 7:5. 6:1, Sziklai 
né, Stobbevé—Kállai, Dulai 6:2. 6:2.

VÁC—Vízmüvek 5:1, VÁC-pálya. Onody —Reisz 6:2, 4:6. 6:2. a Vízművek egyet 
len győzelme. Koréi mié—Alberti 6:2/ 6:4. 
Kaiserné—Prokischné 6:4. 8:6, Halászná 
—Takácsné 6:2, 6:1. Halászná. Koreinné Onody, Alberti 6:4, 6:4. Rejsz, Kaiser 
né, Prokischné, Takács 6:2, 6:0.

A bajnokság állása.
1. Unió 3 3 — — 16:2 6
2. VÁC 3. 2 — 1 11:6 4
3. Vízmüvek 2 -----— 2 2:10 —4. FMSE 2 — — 2 —:11 —

Az FMSE—Vízművek (3:2-nél sötétség
miatt félbeszakadt) mérkőzés eredmé 
nyét nem számítottuk be. Ezt a mérkőzést szombaton délután fejezik be.

A csapatbajnokság mai műsora
I. osztály: BBTE—BEAC, BSE—UTE.

Vasárnap kezdődik 
a nemzeti tenisz
bajnokság

Az idén május 26-tól június 2-ig 
a BEAC rendezi meg Magyarország 
nemzeti bajnoki teniszversenyét. 
Ebben az évben különösen magas 
színvonalú és szép küzdelmek vár
hatók. Van néhány feltörő fiatalunk, 
ezek helyet követetnek magukna-k az 
I. A) osztály felsöbhrendü kasztjá
ban s viszont vannak nagytudásü 
„öregjeink", akik ezen a. versenyen 
igyekeznek megmutatni, hogy mégis
csak többet ér az öreg a háznál.

Ezt a nagy tömörülést a BEAC 
is észrevette s ezért nagyon komoly 
férfiegyest írt ki. Már a negyed
döntők hárömszetesek lesznek, az 
elődöntőbe kerülő négy játékos pe
dig körmérkőzést játszik. Ilyenfor
mán senki sem panaszkodhat a rossz 
sorsolásra.

Nem lesz érdektelen a hölgybaj
nokság sem. A női egyesben is 
„hajbakapó" küzdelmek lesznek a 
bajnokságért.

A verseny számok a következők:
1. Férfiegyes nyílt verseny, Ma

gyarország 1940, évi Nemzeti Baj
nokságáért.

2. Női egyes nyilt verseny, Ma
gyarország 1940. évi Nemzeti Baj 
nckságáért.

3. Férfipáros nyílt verseny, Ma
gyarország 1940. évi Nemzeti Baj
nokságáért.

4. Nöipáros nyilt verseny, Ma
gyarország 1940. évi .Nemzeti Baj
nokságáért.

5. Vegyespáros nyilt verseny, Ma
gyarország 1940. évi Nemzeti Baj 
nokságáért.

6. I. B) osztályú férfiegyes.
7. I. B) osztályú női egyes „Nagy- 

péli Gerti-em lékverseny".
8. Férfiegyes „Vénfiúk egyes

be jnoksága".
9. Férfípáros 

bajnoksága".

Bolgár simán verte 
Dallos II.-t az Elektro
mos-verseny kizárá
sos döntőjében
A kizárásos férfipárost a 
Sándor, Bródi kettős nyerte

A fórfiegyes döntő kivételével befeje
ződött az Elektromos teniszversenye. 
Szerdán délután a férfiegyes I. b. és 
férfipáros I. b. félbeszakadt döntőinek 
folytatását játszották le.

Bolgár UTE—Dalion II. MAC (4^, 6:2)
6 :2, 6 :2.

A kis ,,Dretá.nak” közel sem volt olyan jó napja, mint kédderc Most is ráment 
minden labdára, de sokkal többet hibá zott. Ha jó eredményeket akar elérni, a dúhösködésr.ŐI le kell szoknia.

Bródí DSC-, .Sándor MTR—Tornyay, Géczy BBTE (6:8, 6:1) 6:2, 6:2. 6:3.
A fiatal BBTE-kettöst megzavarta az 

állandóan emelgető Sándor játéka.

Gábori és Szentpétcri ma délután 4 órakor játssza az Elektromos teniszverseny döntőjét. Nagyon sok teniszbarát 
fogja végignézni ezt-a küzdelmet, már csak azért is, mert Szentpéteri nem tart
ja valósnak Budapest-bajnoki vereségét. 
A leghatározottabban kijelentette, hogy ha Gáborival mégegyszer összekerül, fel
tétlenül meg fogja verni. Ez a fogada
lom Gábori fülébe is eljutott, ö azonban 
csak.a mérkőzés végén fog rá feleletet adni.

.„Vénfiúk páros

A Nemzeti teniszbajnokság sorsolása 
ma, csütörtökön este 7 órakor van
BEAG sporttelepén.

Erdély legfr i s sebb birei! 
az

flRüDI KÖZLÖNY
h a sá b ja iró l o lv a sh a t ja
Fixeszen e lő  az

Urad! Közlöny re
H i r d e s s e n  az

Aradi Közlöny

Magyarország 1940. évi nemzeti bajnoki 
leni színi zdclmeít május 27-én kezdik meg a BEAC pályáin. A verseny érdekessége, 
hogy a férfi egyesben- az elődöntőbe ju
tott 4 játékos körmérkőzést játszik. ‘

ASBÓTH—GÁBORI MfcRKGZfcS LESZ 
VASÁRNAP A BLKE-PÁLYÁN

A. rossz időjárás miatt elmaradt buda- 
peöthajnoki trn iszz ve rsenv döntőit szem- 
balon ós vasárnap játsszák.

A játék rend a következő: vSrombat 4
óra: Asbóth. Kör.nöezy — Roinhányi, Zup- 
ka vegyes páros elődöntő. Fehér—-Salgó 
ifi, egyes döntő, VacL-Hacker ifi, leány- 
cgyes döntői —- 5 óra: Vegyes páros
döntő. Salöó, Feliér—IIomolja, Geőcze 
ifi, féri'ipáros döntő.

Vasárnap 4 óra-. Asbóth—-Gábori. A
Ruda,pest-bajnokság dőntőmérkő̂ éfM?.

FOISKOI/A

Visszavágnak-e főisko
lásaink a múlt évi 
2:4-ért?

A főiskolás válogatottjaink ma délután Torinóban mérkőznek Olaszország fő
iskolás labdarúgóival. A két ország 
diákválogatottjainak, találkozója mindig nagy sport- és társadalmi esemény volt. 
mind Olaszországban, mind pedig más országok városaiban, ahol éppen a főis
kolai VB mérkőzései megrendezésre kerültek.

Most. pedig lapozgassuk fel .a rég! év
folyamok fakult lapjait és nézzük meg, hogy is végződtek eddig a magyar—olasz 
főiskola.! válogatott mérkőzések- 

1933-ban Torinóban hatalmas meglepe
tésre. 1:0 arányban legyőztük a világ haj- 
nokjelölt olaszokat. — 1935-ben Budapes
ten a magyar válogatottak nyerték a világbajnokságot.. Sajnos. az olaszokkal 
nem játszottunk, mert nem küldték el 
csapatukat az FVB-re, — 1337-ben P&- 
risban megismételtük a torinói győzel
münket. mert itt is 1:0 arányban vertük 
az azúrkékek csapatát. — 1939-ben Bécs- 
ben i :2-re kaptunk ki az olaszoktól.

A ma eldöntésre kerülő visszavágó 
mérkőzésen semmi reményünk sínes arra, 
hogy- a tartalékokkal téHtÖzdelt magyar 
válogatott diákegyüttesüalc győzzön. Már 
az- is óriási meglepetés volna, ha döntet- 

, lenül úfpáttíc,- mez- a, tprfjtói úof 
a Mm, m iM jfm m iS,

wnm

VEGYES HÍREK
LABDAKÜGAS

NEPK6T HAT HÓNAPRA 
ELTILTOTTÁK

A f^gyelim cgyesbíró Ncpkó Endrét, n,Kassai AC játékosát durva játék mitt hat 
hónapra, eltiltotta (vasárnap a Kacsai 
AC—Cégliga mérkőzésen történt a durvaság),

HÚSZ IFIJATÉKOS
állott szerdán este az MLSz miniszteri biztosa előtt, hogy feleljen azért, mert 
vasárnap a csapatuk mérkőzésén a ki
állítás sorsára jutott. A miniszteri biztos 
egyenként hallgatta ki a megbüntetett 
játékosokat. Az ítélet minden esetben 
dorgálás volt. mert a kiállított játékosok 
még nem voltak büntetve.

AZ MLSz SZIGORÚ INTELME 
LOSONCHOZ

Á Losonci AFC szerdán bejelentette az MLSz miniszteri biztosának, hogy tilta
kozik Tihaméry kiküldetése ellen a Lo
sonci AFC—DiMÁVAG mérkőzés vezetésé
re. Az MLSz miniszteri biztosa a LAFC | ví0„ í1.k«« ü "°tt7indoktalan tiltakozását nem vette tudó-| ^l3Svlẑ >en ^  teförocsteoli John U <iy~ 
másul, ellenben a legjobb akartú, de. I nei’ Shirley Tcmple, \aztán meg 
egyben a legszigorúbb figyelmeztetést John Ford, a híres rendező minden- küldte Losoncra. Amennyiben a mérkőzé
sen a legcsekélyebb botrány vagy tüntetés fordulna elő. az MLSz drákói szigor
ral fog eljárni a rendező egyesület ellen, j

Ü SZAS

Tarzan az uszodában
meg mindig a regi

ő s z in t e  b eszé lg e tés  W e is s r a ö lie r  J o h tm y  v a l
Los Angeles, 1940 május.

A Hollywood Ath 
letic Club világhírű 
uszodájában több 
fil.mcsálla.g úszkál 
mint a világ bár
melyik fürdőhelyén 

William Poioell 
hosszú betegsége 
után mindennapos 

úszással hozza
rendbe erőnlétét. Edclie Lowe 
szorgalmasam úszik, néha megáll a

VÁLTOZÁSOK A JATBKVKZETő- KCLDBSBEK

napos vendége az uszodának. De ha 
Weissmüller Johrrny alakja megjele
nik a rajthelyen, mindenki ezt a 
nagyszerű emberpéldányt nézi. ö  
azok közé a kevesek közé tartozik, 

X.; osztály északi csőp.: BLK—Főv. TK'I ^  kétszer lettek világhírűek: elő- 
Kőhalmi. Keleti csop.: Hargita--WSC I szőr a világ legjobb úszójaként, m&-
§RS^SH frW Ncf^aDSDéIi raop.’ : WMTK sodszor Pedig mint filmszínész. Tar- 
—FSC Vass A.. KTK—BMTE Lantos. zan szerepeben. Johnny ma már kö- 
H% osztály Északi csop.: BTK-UMTE zelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz.
Szabó IT GyK nrU ow tS y  Nyuyad D ® tÖkéICteK form ábanWosc—m. Textil Soós. Északi csop.: van- A  haja hosszai, amolyan mü-
PMTK—Juta Bottka. BVSC ii.—resc vészi haj. Ez a Tarzan - szerephez 
Barabás. Keleti csop.: NJTC—SzAC II. kell TTptíiHóI.- ír óvte Istenes. Déli csop.: BEAC II.—BBFC V , '  ugTatjak is érte elege..
Selmeczi, 33 FC—Kelcnvölgy ifj. Stefan- Johnny jó fiú  és mosolyogva fogadja 
C9ÍS?L.Y- osztály Keleti csop.: SzFC III. | a „húzásokat” és mindjárt benne■HEAC II. Bernát. Előkészítő csop.: 
BTC II.—Függetlenség II. Csermely.
TÚRÁT II. gS KISZEDY BÜNTETÉSE 

A Bocskai bejelentette a szövebségben, hogy Turay András a házifegryelmf bi
zottság 80 pengő pénzbírságra ítélte.
A Ferencváros bejelentette a szövetség
nek. hogy Kiszelyt a házifegyelmi Í0 pengő pénzbírságra büntette,. de az íté
let végrehajtását három hónapra felfüggesztette. —• Az MLSz fegyelmi egyes- 
bfrája a két bejelentést tudomásul vette.

K O SÁRLABD A
I. osztályú női kosárlabdába,jnokság
BSzKRT—Koszorú X. 45:3 (23:0). Ve

zette: Gá.thy és Körme.ndy. A jó formában levő villamosnak csapata mii.den na, gyobb megerőltetés nélkül győzött. Ko 
sárdobó: Kiss E. (16). Kristóf! (11),
Mártonka (10), Osakó (7) és Anda, illet, ve Balogh (3).
IFJÚSÁG
POIXí A RT ISKOLAI LABD ARUGÓBA.I-

NOKSAG DÖNTÖMÍKKÖZSSEI 
Váci-iit—Pannönia-u. 2:1 (1:0). Nép

liget. Vezette:. Gulyás. A „Váci" győ- _ . . „
telem megérdemelt. Gállövö: Kecskés és | indítást ■ és- valahogy a kellő izga-
 ̂GyáH-̂ it—Egr«7y.-öf 4:0 (3:0). KépU- ^JÁ*****'**™1’get. _ Vezette: Várszegi. A már bajnoki In<Mto«- Hatalmas

van egy iktis kergetőzésben. Tessék 
megfogni WeissmiMert! Még senki
nek sem sikerült.

— Mennyire úszód a i00 métert ?
—  kérdezem tőle,

—- Ebben az uszodában 55 mp-re
— feleli nevetve. (A Hollywood AC 
uszodája 25 yard.)

— J5s a.z 5o yardot ? — érdeklő
döm tovább.

— Bármikor 22—2,5 mp alatt. De 
legszínesebben csak 5.5 yardot üszóm.

Rendben van. Mérem az időt!
— csapok le rá.

Johnny mosolyogva beleegyezik. 
Leszaladok az öltözőbe az órám

ért. Mire visszaérek, a többiek már 
mind tudják, hogy Weissmüller idő
re liszik. Kijönnek a medencéből, 
odahúzódnak a korlátjioz, hogy bá
mulják ezt a, csodálatos úszót.

Magadtól indulsz vagy indít
sak? — kérdem.

Indíts. Mindig jól elfogom az

,Gyáli ’ biztosan győzött a .legnehezebb! 
szépen játszó ellenfelével szemben. Gól
lövő: Bangát! (3) és Hajas.

Liget-u.—Kórház-u. 3:J (1:1). Népliget. 
Vezette: Gulyás. Nagyon szép játék. Az 
I. félidőben jobb a „Kórház”. Szünet 
után azonban a kihagyott! tizenegyesek 
után visszaesnek és a „Liget" győz. 
OóMövő: Boda (2) és Tóth, illetve Far- 
kr,s, Farkas és Hidegkúti (Kóiiinz-u.) 1..'■ bünletőt kihagyott;.

A  R A D Iö M ŰSORA:
Csütörtök, május 23.

Budapest I. (549.5 m.) 8: Ébresztő. Szó
zat. Hanglemezek. — 8.45: Hírek. — 10: 
Egyházi ének és szentbeszéd. (Kerner István dr tb. kanonok, kalocsai szeminá
riumi rektor.) Schubert: B-dur mise.

fejes ős 
Johnny máris az uszoda harmadré
szénél tart. Mint egy torpedó, úgy 
hasítja a vizet. Lába, mint a . pro
peller csavarja. Pedig nem is köny- 
nyü dolog ezt a hatalmas testét 
vinni. Johnny súlya száz kiló körül 
van.

Bevág: i(.2!
Megmutatom az órát. Nevet. Az

tán ezt mondja:
Könnyen megy, de az aisóka- 

rom már nem tud úgy húzni, mint 
azelőtt, és a lábam is megérzi, ha 
nagyon belevágok.

A  napi úszóa.da.gjáról kérdenem. 
Először 400 yardot úszom ege-.30: A Rádió Szalonzenekara. Vezényeli . „„„ .Bertha. István. Közreműködik Orosz Ju- I szen kényelmesen. Aztán 200-<lt gyor. 

lia. — 13.45: Hírek. — 14: Hanglemezek.) Sabban és még 1000-ot egészen las-
Farlii, ? f ’'?.án5:i ,Gizi — 15-80:1 són. Minden nap „rugók” még 200Farkas Je.no cigányzenekara. — 16.30: I a y •’  'Ruszin közvetítés Szentmiklósról. Emié- yardot. Aztán fürdőm egy negyed.- 
kezés Efuchnovics Sándoria, a legnagyobb | órát. ruszin költőre. Közreműködik a szei.t-
miklósi ifjúság Romanecz Fodor vezeté- | sével. — 17: Hírek magyar, szlovák és 
uszin nyelven. — 17.15: Cs Szabó Kál

mán előadása Ugrón Gáborról. — 17.45: 
BSzKRT-zenekar. Vezényel Müller Ká- j 
roly. Közben: ..Nagyhatalmak élettere."

—  Nem vagy fáradt utána?
—  Nem. Tudod, hogy még vízilab

dázni is szoktam■ utána!
Johnny lejön a vizilabda-edzések- 

re és beszáll egy kis barátságos
Irta Strömpl Gábor dr. — 18.45: Az ez- 2x20 perces játékba. Sokat úszik, 
redik Tejszövetkezet megalakulása Bény- kéztec.hniká'ia még mindig a régi, buti. ismertető előadás. Utana: vikz Te- | talán .„mi’ ,  ,lein Miháíy gróf in. kir. földmívemsügyi | so ’̂ most tálán meg jobban oszto-
miniszter alkalmi beszéde. Hangfelvétel. | gat. De a labdáért nem szeret

19.15; Hírek. — 19.25: Tánclcmezek. | menni.
19.35: Délibáb kisasszony. Mesejáték I . ^ri ,____.egy felvonásban. Irta Barsi Ödön. Zené- I -y a .̂ ^'t^yod, hogy a fiatalok

jét szerezte Farkas Ferenc. Pénzes Já- elnyomjanak ? — ugratom 
nos gazda: Bodnár Jenő. Rózsi ,a leánya:) —  Bja, nem■ megy már a dolog 
Mészáros Ági Délibáb kisasszony: Sző-1 olyan könnyen, mint valaha. Ezekrenyi Éva. Juhász Matyi: Pataki Jenő. | „  sJLi, i - .Garabonciás diák: Uray Tivadar. Óriás: I a fiatalok erősek, gyorsak es ami a 
Demeter Tibor. Boszorkány: Ivá-nyi Ir-ón. j Qtct-ffpoH bírják tüdővel. Nőkcvt 
Strázss: vitéz Garamszeghy • Sándor. | pedig... Hát, én már sokat használ
Szabólegény: Pethes Sándor. Bemondó: tatn. a tüdőmet.
Gccko feandorne. — 29.20: Sportercdmé-1 Kifeszíti hataimoe *nyék. — 30.-',0: Dohnányi Ernő és Tel-1 . R'teszfti hatalmas mellkasát. A 
mányi Emil zongora bcgedíírnüsora. — I felsőteste nagyon erős. Kidagadnak 

.95: Boldog szunnyadók. Vitéz Somogy- az izmok. Rengeteget tornázik a 
Ú17 hre7f! WWhalotuiátoól. — | szereken. Tarzannak az* izmait meg

&  s ^ r t e S n ^ M ^  ke]1 cs°dáltatni a világgá!- Johnny 
szlovák- és rusziu nyelven, — 22.10: A j B^g“yon lelkiismeretes. Ha nincs is
Rajkózeiiekar muzsikál. — 23: Hírek nó- ott az edzője, Ben Price, mindig le-
S ftá r i »S5l’ Ö«netfc:-TTo5-ld0l?OZZ.a.a maga Óráját- MOnd̂a is! a fiataloknak:

Hang- ’ —  Vigyázzatok! Mindig dolgozni,
H írek.

Budapest II. (831.5 m.) 11.15: _ __ Jj|(P|_.or
MTv*n.t ~  7 Uih  A-,síél:eBí^ ÍT.várIl | mindig edzeni kell. AnnakidejénMÁV Dal- es Aeneegyenulet enekknrantiik I . . . . __ . - . ■ '
műsora. Vezényel vitéz Somfai László. - 1 ,UM  Uld,am  ® formámat m eg-

jós énekel, zoníiorárí kíséri K. Kain i 7 -t - . _ . _Káló. -  19.15; Tánclcmezek. -  39: Hírek, \k'llon versenyidény. Persze egy-cgy 
versenyeredmények, hírek szlovák és. ru-1 nagyobb versenyre, a. bajnokságra, 
ssin- oy^ven. — 20.25: Egy Jókai regóny- j vagy az olimpiára még többet, még 
no*. Sötór István dr előadása. -» 20.55: J rendszeresebben készültem. Ott iobb

K a s ^ V J ?  m T U ̂ k^ g i ',atopen, lenni a szokottnál. Úgy
részletek thanglcmearóL _  11.40: Hírek | osztottam be a munkát, hogy mire
magyar és szlovák nyelven. — 12:. Balok | eljött a verseny, már akkor állan 
ée hangszerszóiók hamglemezröl. I dóan jó időket úsztam. Nem kellett

Mai jelentősebb külföldi műsorrészek | magamat külön egy napra beállttá
8.25 ó: Stuttgart; Német operákból.9 ó: Róma: Giordsno: Fedora c, ope

ra ja-
M IL fíftÍKé ZstíeiSMl. «»t.

nőm, hanem az alatt a pár hét alatt 
egyformán mindig jó voltam.

fiiszembe jut. az a sokat forgatott

beszédtárgy, hogy Johnny tulajdorH 
képpen sohasem „úszta ki magát". 
Mi igaz ebből?

~—Hát... hogy is mondjam. Ami
kor igazán jó formában voltam, 
soha- senki sem szorított meg. Ab
ban az időben egyetlen 100 méteres 
vagy 100 yardos versenyen sem szo
rított meg soha senki sem. Persze, 
ez csak akkor volt így, ha, egészen 
kiváló formában voltam. Olyanban, 
amilyenről az előbb beszéltem. Át
lagos formában bizony volt úgy, 

.hogy mindent bele'kellett, adnom, ha 
azt akartam, hogy ne tud.ja.nak meg
közelíteni. Különben azt hiszem, 
Avne Borg is igy volt. Fénykorá
ban a svéd bajnok is állandó jó for
mában volt. Megkérdezhetnéd, elő
fordult-e, hogy kiúszta magád, hogy 
egy verseny után „lógott a nyelvé 
Aligha.

A fiatálokró! kezdünk beszélni. 
Mondom neki, hogy ezek csak lab
dázni szeretnek, de nem akarnak 
úszni.

-— Sajnálatos! AH lett volna belő
lünk, ha csak vízilabdáztunk volna. 
Barátom, én minden mérkőzésünkül 
játszottam, de előtte indultam i()() 
méteren és váltóban is.

Versenyemlékekről beszélünk: Pa
ris, Amsterdam!

— Amsterdamban a magyarok 
sakk-mattá tettek. Folyton kerestük 
az ollót, mert a magyar csaptát 
gyors volt és jól váltott. Nem úsz
tak azok sokat, egyszerre táléin csak 
10 yardot. Mire érvényesült volna a-ú 
én nag-yobb gyorsaságom, már lead
ták a labdát. Ha, meg nálam, mit rt 
labda, mire lövöhelyzetbe kerültem, 
már rajtam, volt miaki. Sohasem• le-1 
heteit tisztán, lőni mellettük.

Sokat beszélünk a. budapesti por
tyáról, a régi időkről. Olyan íze
sen és részletesen beszél budapesti 
emlékedről, hogy az emlékezőtehet
ségét is megcsodálom. A tüblbtefeíS 
meg a humora bűvöli el. Johnny a 
zuhany alatt áll. Körülötte az egész 
csapat. Hallgatják. Késő vap. A tár
saság lassan oszladozni kezd1. Johnny 
oda,kiált a távozóknak:

— Dolgozzatok, lusta- bamda. Bél- 
főn lejövök. Ha nem is lesz olimpia, 
lesz bajnokság, lesznek pánamerikai
játékok. Ha nem dolgoztok, rend-e- 
sen, elraknak bcncntckct. Hiába 'von 
magyar vezető, hiába van magyar 
rendszer. Úszni kell, rengeteget' kőit: 
ú-szni ás sokat edzeni.

Megkérem Johnnyt, jöjjön le gyakn 
ran az edzésekre. Nagyszerű hatás
sal van a fiúkra.

Búcsúzunk. Megkérdezi, mi hirfe 
hallok Budapestről. Lelkemre köti, 
hogy külöjem el üdvözletét a ma
gyaroknak, Belczn.aynak, Donáthnak, 
a többieknek, az egész magyar sport, 
közönségnek.

B. M.

Kánásy a leggyorsabb, 
Szigeti I. a leglasstíbb 
vízipólózónk'
Időre úsztak a válogatottak

Sok szó esett az utóbbi időben a mu- íryar vízilabdasport hanyatlásáról. A 
szakemberek egyrésze a hanyatlást első
sorban a játékosok gyorsaságának csök
kenésével magyarázza. A gyorsaság fokozását célozza, a MUSz-rtak az a már is
mertetett határozata., hogy a jövőben 
minden vizilabdamérközés előtt kötelező 
váltóúszás lesz á két csapat tagjai ré
szére.

A válogatott vizílabdakeret edzésein is 
nagy súlyt vetnek a megfelelő gyors- 
edzésre és ennek a _ munkának során 
szerdán délután időúszást rendelt el 
1 rádii Sándor dr vizllabdakapitnny a ke
ret tagjai részére. Az eredmények a kö
vetkezők: Kdndsti l:0S.l,, Brcmd.y 1:04,5, 
Lakú 1:06, Kislégi 1:071 Somoosv 1:08.!,, 
Bnzsi 1:00.6, Mnlnór 1:00.8. Hazai 1:10.8, 
Mezei 1:11:2. vitéz Halasi/ 1 :1.1 Szigeti 
/. 1:13.2, Tolnai 1:11.’,. A játékosok
egyenként, ellenfél, nélkül tiszták ezt ár. 
időt.

Az edzés végén Jvády dr kihirdette, 
hogy ezentúl kéthetenként idöilszds lesz 
a keret tagjai részére. A kapitány álta
lában elégedett a.z időkkel, néhány já
tékostól azonban feltétlenül gyorsulást vár.

A jugoszláv úszók részt akarnak venni a magyar bajnokságokon.
A .u. a ki Vietoria július 22—27. között 

nagy versenyt rendez. Magyar részről 
Eleméri. Tát.os, Vörös, Végházi és Szuhí 
kapott meghívást a susaki versenyre.

I irodaépítések. Salgótarjánhan 50 méteres nyitott uszoda építését, tervezik. 
Kaposvár is szeretne versenyuszodát építeni, de a tárgyalások még folynak.
_Végháxit — mert a legutóbbi edzőméi” 

közésen a játékvezetővel szemben tiszte
letlenül viselkedett — tíznapi eltiltásra 
ítélte a fegyelmi bizottság. Az ítélet végrehajtását azonban egyévi próbaidőre 
felfüggesztették,

Május 25-én jár le a KISOK-bajnokság nevezési határideje. Az egyes verseny- 
számok : 100 m. 400 m gyors. 100 m hét, 
200 mell, 3x100 ni vegyesváltó és mű
ugrás.

A jugoszlívok újabb edző-meghívása.
Legújabban a zágrábiak levele kér ma
gyar edzőt: Nagy Lajost szeretnék há
rom-négy hónapra vendégül látni, Hor-
táüt Ferencet pestig. hivják;!
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Mii Ben fMlaggand 
és Váry h a r c a

f ■•—- 'A rendezőség közleménye —
Ma, csütörtök este nagy döntő- 

inérközések. lesznek a Városi Szín
házban.

Váry Sándor—Ali Ben Massaud
szabadstilusú döntőmérközésre Váry 
megengedte Alinak, hogy a halálos 
kravátliját is alkalmazhatja. . Vihto- 
nen (finn) Lukáccsal kerül össze. 
~Vilo Búr Német Sándort kapta el
lenfeléül, Nino Equatore Hámos 
Miklóst, Büki Béla Péter Glavano- 
vot. Váry Sándornak most kell iga
zán. bebizonyítania, hogy mestere a

KERÉKPÁR

Lorenz a magyar 
repülök erényeirő l 
és súlyos iiiöéiréS 
f e s s é l

P©lwássy 12.2-t futott 
2m  méterre a tegeispi 
ed zésen

A MKS-2 újdonsült edzője, a többszö
rös német bajnok és 12 Hatanpos ver
seny győztese, W. Lorenz a hét el-é'jo 
óla naponta künn tanyázik a Millendri- 
»on és figyeli repülőinket.

— Egyelőre n>dátgyűjtésre vagyok toár- 
liöztatva, — mondj;). — A szövetségtől 
klmutníáisoknt kértem, melyek a kezem 
alá kerülő repülök és póriél.hölovngok 
nevét, életkorát és foglalkozását tattal- 
máznák. C •listákból indulok ki — eső- 
portost tóm az ógyes rnezőnyőket —, sze
mélyi kihallgatásokból lovont. tanúságok 
figyelombevetéíévcK

— Sajttál ö itat tapasztaltam, hogy n. 
magyarok edzésrend szere teljesen elhibá
zott. Sok »z önkényes szempont, a ba
bona 6 az elavult módszerek szolgai 
mákolása. Itt gyökeres változásra van 
szükség. A verseny gépék egytől-egyig 
kitűnőek, s őszintén bevallom, ez volt 
szú rnom f a. a legna gyobb meglepe tés. A 
magyar kisipar néhány igazi remekével 
találkoztam o sremlóm során. Annál

Ezl vegye
' Sioliasem fog  mást használni!

gyatrábban .ülnek a gépalten a fiuk.
Alacsonyan. vagy magasán — hibás szer
kezetű kormányokra 1n,nlarakodűa, —, ami 
kedvezőtlen sú! y pon 1 e! oszt á “t- s ez/.el a csúcseredmények káros fékezését idé- 
zi ic elő.

— És sajnos: nehezek, súlyosak a töm
lők. Ezon változtatni kell!

— Minő.! tovább szemlélődöm, annál 
több hibára, és bájra bukkanok. Roáge- 
tfg munkám lesz, ele éppen ez a nagy 
fejaidat ■ és a nagy, leküzdendő nehézség 
serk-oiit. Serkent, mert tudom, eredményt 
fogok elérni. A magyar repülők között 
néhány előszón kivételes kéix-sségíS ver- 
scnyzöTO bukkantam. Ezeket spoeiaüzáini 
akaróm, Lehetetlenség, hogy valaki, or
szágúton és pályán is versenyezzen, így 
e/étfor-gáe-solódtk a, (eh éhségé é-s semmire, 
sem _ viszi. Egynéhány magyar repülő- 
ágyúról pályaedzés közben állapítottam 
meg, hogy. országúd módon ül és hasz
nálja izmait. így nem lehet eredményt 
elérni. A .repülő lábujjheggyel tapos, az 
országúti 'talppal. S lin ezt a két, stílust 
egyesíteni akarná valaki, mint ahogyan 
ezt a. Millctiúrison láttam, abból csak kudarc lehet.

— Mártom egy pár hajráidéit. Megle
pett Pclvássy gyorsasága. 200 mé
terre 12.4-et tudott úgyszólván minden 
előkészület nélkül. Ez. pedig igen-igen 
hizlaló' jelenség.

— Nagy érdeklődéssel várom a vasár
nap délutáni versenyt, — mondta nyi
latkozata Végén Lorenz. — kiás az ed
zés és más a verseny. A fiuk küzdő
kedve és taktikai felkésziiltságo csak a 
versengés során bontakozik ki. S vasár
nap ebben mindenkinek bőségesen része 
lesz, hiszen Budapest repülőbajnoksá- 
gaiért mérik össze erejűket a. részi vevők.
TO RN A

Az országos női tornászbajnoksáríokftt,vasárnap rendezi a MOTESZ Nagykörö
sön. A bajnoki versenyre az ország min
den részéből 15 egyesület 211 tornászt 
nevezett. Nevezett a BBTE, BTC, TFSC 
NTE, BSE, Gí'BSE. Postás, FVSK Ko
szorú, Debreceni TE. Szegedi MTE. 
TFSK (Szeged), Miskolci VSC, DiMAVAG 
és a Nagykőrösi MOVE. Az országos női 
zsünórlabda-bajnokságra a Koszorú (négy 
csapati), DiMAVAG, TFSK és NTE nevezett.

A NŐI T0RNASZBAJNOKSAG hírei
Az országos női tornászba.! nnkságokat 

vasárnap délelőtt rendezik Nagykőrösön. Délután országos tórnaünnopélyt, tarta
nak. •

A tornász- és zstLÖrlabda-bajnoksárra együttesen 17 egyesület nevezett, 10 bu
dapesti és 7 vidéki. A tornász résztvevők 
száma 211, a xsinőrlabda-bajnokságban 45 versenyző indul. A , bajnokságokon 
résztvevők száma tehát összesen 286.

A bajnoki versenyen az elsőosztályú 
Számokban 20, a többiben 12 versenybíró 
Pontoz. *

A bajnoki versenyt a városi sporttele- 
bonyolítják le — szép időben. Kedvezőtlen idő esetén az I. osztályú csapat- 

Lajnoksáierot a Széchei.yi-kerti arénában, a XI.. III. és előkészítő osztályú verse- 
P é̂ket pedig a rcf, g. tornatermében
irtják meg.

szabadstilusú birkózásnak, mert Ali 
Ben Massaud' világbajnokban olyan 
ellenfelet talált, aki méltán mond
hatja magáról, hogy

Európában ó' a legjobb szabád- 
stilusú birkózó.

Ez a mérkőzés időhatár nélkül dön
tésig, végkimerülésig tart, ütés, rú
gás, kravátli stb., stb. meg van en
gedve. Éz a mérkőzés előrelátható
lag csak kiütéssel végződhet, mert 
teljesen nyílt.

A mérkőzések este fél 9 órákor 
kezdődnek a Városi Színházban.

ÖKÖLVÍVÁS
A MOSz oktatók alosztálya ídőnkintszakközleményekben ismerteti az edzőkkel az érdekesebb tudnivalókat. A to

vábbképzést szolgáló közlemények máso
dik száma most jelent meg. Ebben Kreisz László dr. főorvos, a MöSz főtit
kára a szorítósegédek egészségügyi és 
elsősegélyi.yujtási ismereteit foglalta ösz- 
öze rendkívül szakszerűen és érdekesen; 
Tálay János testnevelő tanár ,,Az alapállástól a balegyenesig” címen megtar
tott előádása és Dobránszky István szö
vetségi edző ..Az ökölvívá-s egyes szabá
lyainak gyakorlati alkalmazása, oktatói megvilágításban'* c. előadása szerepel 
még a szakközlemények között.Ostmark—Bajorország 8:3. A Bécsbcn 
megrendezett ökölvívó viadal eredmé
nyei: Schliegl B győz Löschl ellen. Ditt- 
rieh B—Kerschbaumer döntetlen, HirschIII. B győz Jaro ellen. Swatosch Ö győz Sehal eh ellen, En íress O győz Hemauer 
ellen. Rőssner B—Powhan döntetlen. 
Zwac.l O győz Kross ellen, Fischer B 
nyer Koller ellen.

ÖKÖLVÍVÓ VflUGHÍKADö
Női menedzser — Amerikában. — A

Budapesten is ismert bécsi nehézsúlyú Rox Romus nemrégiben megjelent Nevryork- 
ban. Ez még nem keltett volna feltűnést, 
az azonban annál ir.kább, hogy a jólcé- 
pességii fiatal nehézsúlyú menedzsere 
egy nő. bizonyos Fr autel a Klein. A netv- yorki ökölvívó rókák egyelőre görbe 
özémmel nézik a. női bo>:vezér működé
sét. .Eddig nem is sikerült a kis Klem
nek Romus számára megfelelő mérkőzést 
lekötnie. *

Musina jói keidéit! — A nemrégiben 
pröíivá vedlett' olasz Luigi Masina, a kétszeres félnehézsúlyú amatőr Európa- 
bajnok Milánóban' lépett először sZoritó- 
ba, mint profi. Musina annyira tönkre
verte ellenfelét, az olasz Bassit, hogy az 
a 4. menetben feladta a küzdelmet.»

„Louis? — Semmi a régiekbe* képest.''
— Jifmny Bronson. az öreg amerikai 
ökölvívó szakértő a következőket mon
dotta a mostani tálágbajnok Joe Louls- 
ről:— A régi idők három néger kiválósága, Johnson, Lagt'ord és Jaokson tönkreverte volna annakidején Louist. A védekező stílusú Johnsoi.' játszott, volna vele. a ,.verekedő-gép" Dangford cipóra verte 
volna, Johnson, a leggyengébb a három 
közül, egy-kettőre kiütötte volna. Mert 
Louis — nem állja az ütést!

A morva 'boxviligban megindult az élet! — A morva ökölvívó kerületben 
megindult az ökölvivő élet.. A morva 
boxliga most rendezi az egyesületi csa
patbajnokságot. Az első forduló eredményéi: CSK Witkowitz—AFK Ziska 8:8,
SK Bátor;—SK Bata 9:7.
TEKÉZÉS

Corvin Kupa tekemérkőzés Szegeden:
Sz. Vasútas—-Budapesti MÁV 2555—2097 
(négyes csapatok mérkőzése).

NÉMET-MAGYAR VÁLOGATOTT TEKEMÉBKÖZÉS
E hó 24-én reggel 7 órakor indul a Nyugati pályaudvarról Leipzigbc a magyar válogatott tekecsapat. A méiíiözést 

26-án tartják nyolcas csapatokkal 100 teli 
és 100 váltott tarolásra. A kiküldött játékosok nevei: Répásy. Víg WMTK, Kal
már, Sáros!, Kemevle János (Előre),Adamik. Táborszky BSzKRT, Szabó .Jó
zsef (Kőbányai Kaszinó). Vecsernyés 
(Kecs. MÁV). A csapatot Mittermann
Béla országos alelnök és Kacsó Sándor 
dr. orsz. szövetségi kapitány kíséri. A válogatottakat többhetes edzésen elért
átlageredményük alapján válogatta ki a 
szövetségi kapitány. A csapatot bizalom
mal indítjuk útnak, annál is inkább, mi
vel mind volt válogatott, tehát újonc
nincs közöttük.
CORVIN MÁTYÁS KUPA EREDMÉNYEK

Előre—Hűvösvölgy 2964—2897. A 100
dobáson teli eredménye hűvösvölgyi pá
lyán: Kemerle János 516, Kemerle Imre 
488, Melczer 485, Farkas 508, illetve Stark 
508, Szabó Gábor 475, Wéber 475, Ács 536 fa. A teli dobásban elért eredmény 1997 
és 1994. tehát az Előre 3 fát szerzett. A 
100 dobásos tarolás eredménye a Baross- 
térl pályái.' Staffa 229. Kovács Emii 229, 
Soóa 248, Iíiricsi 261. illetve Morvay 255, Behovits 215, Balázs 225, Polgár 208 fa. 
A tarolásban elért eredmény 967 és 903, 
tehát itt az Előre 64 fát szerzett. AZ ösz- 
SKcsitctt eredmény alapján az Előra 67 
fával győzött.
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI

Négyes csapat I. csoport; Előre „B"— 
Corvin 2234—2159. Soós 558, Kovács E. 
545, Kiricsi 537. Kemerle J. 594, illetve 
Halbauer 504, Sperling 543. Tóth Z. 545, Pongrác 558 fa. — Négyes csapat II. 
csoport: Előre ,,A"—Kőbányai Kaszinó
2268—2158. Kemerla Imre 600. Staffa 549. 
Kalmár 553. Melczer 566, illetve Szabó J. 
550, Csapody £35, Rácz dr, 54i, Jaksite 
di'. 532 fa. — Ganz—Kistcx 1995—1951. 
Poor 11.533, Poor I. 500, Czobor 489, Dó
sa 473, illetve Bődizs 468, CzoIIer 491, Zsidi 481. Hídvégi 511 fa. — Nyolcas 
csapat II. osztály: Közt. Szöv.—Ganz
3031—3026'. Legjobb dobók: Bánk dr. és Szödér.yi A.. 405—405, Utry 383, Taub J. 
378, illetve Czobor 418, Poór II. 389, 
Porth 386, Poór I. 377 fa. — DH— 
Vízmüveit 3010—2819. Legjobb dobók:
Torday 396, Oravetz 382, Dóczé 380, Zár 
horszlty 375, illetve Szolcsányi 368, Klín: 
kó 360, Fejér és Mahring 351—551 fa. — 
Kistex—IV M ,,B" 2947—2922. Legjobb
eredmények: Hídvégi 388. Bőuizs 387.Bobján 377, Zsidi 371, illetve Wdner 3®, 
Matula 394, Szalai 361, Hegedűs 358 la.

Mészáros Ervin,
a magyar vívósport nagy halottja 

(Füzesy Árpád 
‘ , ; V rajza 1923-ból)

VÍVÁS

Ha temetik
Mészáros Ervintt

Szeniiváni Mészáros Ervin, 
életének 64. évében, kedden dél
után elhunyt.

Mészáros Ervin, a legendás hírű 
kapitány úr nincs többé. Itthagyott 
bennünket minden idők leghíresebb, 
egyik legmüvészibb és kétségtelenül 
legegyénibb vívóalakja.

Szegényebbek és gazdagabbak let
tünk. Szegényebbek lettünk — és 
szegényebb lett az egész város — a 
magyar, úri társadalom egyik mar
káns alakjával s gazdagabbak let
tünk . az egyik legigazibb , magyar 
sportember felejthetetlen, soha el 
nem múló emlékével.

Egyéniség volt. ö  volt az, akire 
legjobban ráiilett az a meghatáro
zás, hogy: érdekes ember. Arcáról 
mindig a nyugalom, a fölényes derű, 
az elégedettség tükröződött vissza. 
Mondásai valósággal közmondássá 
váltak. Aki csak ismerte, mindenki 
szerette. Ismerősei csak így szólítot
ták: a kapitány űr.

Ml elsősorban Mészáros Ervint, a 
vívóbajnokot tiszteltük, ö  volt az 
első versenyzőnk, alti külföldön meg
becsülést és hírnevet szerzett a ma
gyar kardnak. Világéletében sport
szerűen küzdött. Ragyogó vívó
pályafutása 1896-ban indult el. A 
milleniumi vívóversenyen kardban 
és tőrben egyaránt aranyérmet 
nyert. Ezután egy évtizeden keresz
tül gyűjtögette a babérágakat. 
Brünn, Prága, Stockholm, mind 
megannyi fényes állomása sport- 
pályafutásának.

Legemlékezetesebb bravúrját az 
ostendei világversenyén vitte vég 
hez. A döntő küzdelmekről elkésett 
s csak akkor érkezett a verseny szín- 
helyére, mikor a versenyt már majd
nem befejezték. A  rendezőség azzal 
a feltétellel engedte meg az indulá
sát, hogy a többi asszó lebonyolítása 
után egymásután vív meg döntőben 
kilenc ellenfelével. Mészáros Ervin, 
a magyar katona, kiállt egymás
után kilenc ellenfél ellen —- a világ 
legjobbjai gyűltek ott össze! — és 
valamennyit legyőzte.

Most a bajnok kezéből kiesett a 
kard. A halállal —  a legnagyobb el
lenfelével — vívott mérkőzését sem 
adta fel. Egy hónapon át mérkőzött 
ellene — és most az egyszer alul
maradt. A kilenc ellenfelét legyőzte, 
de ehhez már nem volt elég ereje a 
hatvannégy éves „kapitány úrnak11.

Mészáros Ervint csütörtökön dél
után 4 órakor helyezik örök nyuga
lomra a Kerepesi temetőben.

ATLÉTIKA
A TSE—MAVAG-PSE

hánuas méckőT-és vasárnap dőleMtt 18 
órakor lesr a. Törekvés-pályán. A MAFC 
—BEAC—FTC őszre marid.
VADAS JÓZSEF ÚJRA EDZÉSBE ÁLLT

A ló idő éa a kedvcső végeredményű 
orvosi vizsgálat újra pályára csalta Va- da.3 Józsefet, a MAC kitűnő 400-as baj
nokát. Vadast nagy örömmel fogadták klubtársat és a szövetségben' is nagy 
örömet okozott csatasorba állása. Elvégre a németek ellen sem az egyéni ver
senyben, sem a 4v400-as váltóban nem 
lehet akárkivel kiállni.

HÓMAN BÁLINT DR KULTUSZ
MINISZTER

a sportművészeti kiállításon megvásárol 
ta és azután a MASz-nak ajánlotta fel 
vándordíjul Ambrózy Sándornak, a ki
tűnő fiatal szobrásznak ..Célbafutó nő’ 
című remek szobrát. A díjat a MASz 
illő köszönettel fogadta és vándordíjul a 
női balnokrágok egyesületi pontverse
nyére írja ki.

MÉGIS LESZ VERSENY ŰRNAPJÁN
Tegnap délután- a DIMAVAG közölte a 

szövetséggel, hogy szeretné legjobb at
létáit lelkűiden! a szombat-vasárnapi bu
dapesti versenyre, de ezt csak abban az 
ecetben tudja megtenni, ha az egyésli leti bajnokságot Űrnapján rendezheti 
meg. A MASz ehhez rövid úton hozzájá
rult és ennek következtében a. DiMAVAG 
ma tartja a vidéki egyesületi bajnokságért folyó versenyét.

ONÓDY CSAK AKKOR INDULHAT
a szombat—̂ vasárnapi versenyen, ha vagy 
a Haladás színeiben áll rajthoz, vagy 
átigazolását kéri valamelyik egyesület
hez. Ebben az esetben mint válogatóit 
kerettag indulhat. Azt azonban n®ni en
gedte meg az intézőbizottság, hogy 
Onódy csak később döntse el. melyik 
egyesületbe is akar menni és 'addig mint 
VJÍ versenyezhessen. Szilágyi Jenő (5008) 
és Holló László íháxma-sugrás) indulását 
a bizottság engedélyeíto» j

FrazS f&síaira és G iager R © gers bűbájos táncos filmje:

JU U U M K lV tftC T B
B B M HBB W

E l ő a d á s o k :
11,2.-í, 6, 8 és 10 órakor. K A M A R A Az első 3 előállás 

m rsékolt helyálakkal.

W arm erd am  
m ár a 468 c m -ie k  Is nek im en t!

A középiskolás Morris 20.7 rap-et futott 
220 yardon

Los Angeles, május 13.
Fresnoban most -folyt le a szokott 

„Fresno Relay Carnival11. A  mi 
szempontunkból a legnagyobb ese
ménye, hogy a Southern California 
egyetem a pontversenyben a Stan- 
ford mögé szorult. Jó pár éve nem 
történt ez meg. Hiába, új séprö jól 
seper és Ellington mester, a Stan- 
ford új coach-a érti a mesterségét.

A  váltófutások voltak a verseny 
„slágerei11. 4x110 yardon 41.4, 4x220 
yardon 1:26, 4x440 yardon 3:14.4, 
4x880 yardon 7:47.8 mp kiváló Idők
kel győzött a Stanford és csak a 
növekvő váltót vesztette el az USC 
ellen. Az egyéni számok közül 
Jeffrey 9.5 mp alatt nyerte a 100 
yardot, Wilson 196, Wulff 194 cm-t 
ugrott magasba, Turner 750, Lace- 
field'TMi, Vasconcello 730 cm-t tá
volba. A súlylökést Andersen 15.77-es 
dobással nyerte. McNeil 15.51-et, 
Trout 15.15-öt dobott. De Groot 
G7.04-es dobással legyőzte gerely- 
vetésben a 66.80-at dobó Peoplest. 
Jó Bőmmel 14.6-os gátfutása is.

A  rúdugrás meghivási verseny 
volt és az egyetemistákon kívül 
résztvett benne Warm erdőm is. az 
újdonsült világrekordéi- (457 . cm). A 
versenyt 442 cm-ea eredménnyel 
Warmerdam nyerte (Dilis 431. Hoff- 
man 427, Dudley 418, Scho.efer. 
Edinger 6s Kenyon 411 cm-t ugrott)

és utána 15 láb 2S,S hüvelykre 
(463 cm.'!) került a léc. Ez már 
Wármerdamnak is sok volt. Három
szor megpróbálta, de nem bírt vele. 
Talán majd legközelebb...

Akadt jó eredmény a „junior col
legeik  számaiban is. Davis 9.5 mp 
alatt nyerte a 100 yardot. Thomas 
14.7 mp alatt a 3 20 yardos gát
futást, Bugbee 745 cm-t, Bickus 
733-at ugrott távolba és San Mateo 
4x440 yardos váltója 3:19-es, 
49.75-ös átlagú időt ért el,

Huntington Beach-ben a közép
iskolások tartottak kerületi bajnok
ságot. Az eredmények élén Morris 
kettős győzelme es pompás eredmé
nye áll: 300 yardon 9.0, 220 yardon 
pedig 20.7 mp, Owens középiskolás 
világcsúcsával egyenlő idő alatt győ
zött. Jó eredmény még Tkomat 
49.8-as negyedmérföldje, Portén- 
15.4-es és Shoop 24.1-es gátfutása 
cs Newman cs Frazicr 180.5 cm-es 
magasugrása.

Memphisben nagyszabású meghí
vásos mérföldes versenyt rendeztek. 
Ezt Femkc nyerte, a fedettpálya 
idei bőse, 4:08.3 mp-es idővel. Főm- 
kenek ez nyiltpálya-c-sűcAa. Második 
B. Rideout. lett., harmadik Bar Romá
nt, negyedik Southwot.h, ötödik 
Vcnzke.

Koznia Oszkár.

URNAPJAN BUDAFESTEN
semmiféle atlétikai esemény nem lesz. 
Más. ész tömlőkben bizony nem hagyták 
üresen ennek a szép ünn«i*nók a dél
utánját é« emlékezünk kiválóan sikerült 
urnspi atlétikai versenyekre is.'Egy kis 
előrelátással ki lehetett volna kerülni, 
hogy ez n nap fircecn maradjon. Legalább a II. osztályú versenyzők vagy az ifjú- 
.ságiak részére kellett volna valgjni. fog
lalkoztatásról gondoskodni,
-  SZOMBATON BIZTOSAN ELINDULOK

800 MÉTEREN
— mondotta tegnap Szabó Mikló* — de azt még nem tudom, hogy a vasárnapi 1590-on tudok-e indulni. Még: tavaly meg
ígértem ugyani* a veszprémieknek, hogy jubiláns versenyükön résztveszek. Ha 
ragaszkodnak hozzá, akkor állom szava
mat cs vasárnap ott indulok.

AZ MRTSE KÉRÉSÉRE
hozzájárult az intézőbizottság, hogy a 
KISOK kerületi bajnokságában elért 
eredmények a vidéki egyesületi bajnokságban számítsanak annak az egyesület
nek, amelynek az illető KI SOK-üst a iga
zolt atlétája. A budapesti kerületi KISOK-bajip-ok ság ugyanis pénteken, 
szombaton ós vasárnap lesz.
— SZERENCSÉM VOLT; BOGY NEM 

VERT MEG KELEN VASÁRNAP,
— mondotta Csapiár <i teanőpí edzésén.
— Kétségkívül jobb volt nálam és ha 
nincsen olyan kellemetlen idő, ami a ve
zető Kelenböl sokat kivett, nem úsztam 
volna meg vereség nélkül. Alig bírtam 
vele az iramot, nemhogy vezetni tudtam 
volna. Ezt. a visszaesést annak tulajdo
nítom, hogy az utóbbi hetekben inkább 
csak erőnléti edzést jolytatSam és vem 
edzettem, keményen. Most■ szakítottam, 
ezzel és nekiláttam a naponta kétszeri 
munkának. Ez c.gy kicsit, elő fog venni, 
le fogok adni néhány kilót és két hét 
múlva már formában leszek. Közben 
nem tudok versenyezni és ezért nem 
indulok a szombat-vasárnapi versenyen 
sem. Jövő héten azonban a MAC-verse- 
nyen már rajthoz állok, egy hétre rá 
pedig mint. pécsi egyetemista elmegyek 
a PEAC-cal Ljubljanába, Tudom, hogy 
ugyanakkor Berlinben szebb versenyt 
futhatnék és értékesebb győzelmet is 
arathatnék, de a pécsi fiúk annyira n 
szívemhez nőttek, hogy nem tagadhatom 
meg kérésüket,

KOVÁCS LÁBA MEORANDULT
a tegnapi edzésen. Egyelőre erős szúró- 
fájdalmat érez, de azért reméljük, hogy 
nem kényszerül emiatt hosszabb pihe
nőre.
NINCS PÁLYA, NEM LESZ ATLÉTIKA 

KASSÁN
ne.nádt Mihály dr iigyvesető elnök 

ezeket mondta:
— A jelenlegi közös KSC-pálya talaja 

használhatatlan állapotban van. Ezért 
lemondtak az űrnap! pályaversenyt és 
az egyórás futást is. Söl, az országos 
vidéki bajnokság megrendezéséről is le 
kell mondanunk. Azért jelentem ezl már 
most ki, hogy Szegednek légyen Ideje 
felkészülnie. Azt bEttilk, hogy az OTT— 
nak a pályaépítéssel kapcsolatos tervét 
komolyan fogják venni. De Semmi sem 
történt, és semmi sem mutat, arra, hogy 
Idejében fog valami történni. A* atléti
káról Kassán egyídőre le kell monda
nunk. súlyos kárára az atlétikán kívül 
az egyetemes sportnak is.

Szomorú. . .

KÉZILABDA
A WMTK férficBapétán«-k edzését Kis

faludy Gyula, a sokszoros válogatott 
hátvéd vette át.

Az MKESz messe’.nnmítelíe a Kistcx 
—Wae-ker mérkőzés eredményét (6:5-re 
győzött a Kistev), mert a mérkőzés nap
ján a Kktex-pályu nem volt bitekssítve. 
A két pontot a Watkcr kapta*

HETI KÉZILABD A Mt SOR
Csütörtök:

Válogatott keret A j-B ), Mógyeri-út, 
fél 9. Vasárnap:

Németország—Magyarország, Grá.c. Y»* 
zeti: Haiti (Becs).

Szövetségi dij:
MTE-MAFC. Hajdü-u., fél 3.

•
A női válogalott csapat mára. csü

törtök™ kitűzött rosta-tnőrkiWse pálya- 
hiány minit elmaradt. A legközelebbi 
edzés kedden. 23-án a Btrdafoki-ÚU pá
lyán kerül sorra.

Átigazolások. Auspitz s. YAC-böl a« 
MTE-be. Fazekas I. a WMTK-ból a Szé- 
ehenyíbo lépett.

A válogatott kézilabdáé,apat- a va«úr-
napi nagy öeszecaapás elölt m.o, csütörtö
kön a Bi csapattal játszik komoly edzö- 
mSrkftzést. Kovács Ernő szövetségi ka
pj tó ny a. következő csapatot állította 
össze a németek ellen: Fensnyi MTE — 
rétéri dr (Elektromos). Knstyál MAFC 
— Birtalan, Rákosi. Koppány (Elektro
mos) — Csirák: UTE. Fodor (Eleid,to- 
mos), Nagv MAFC, Benda UTE. Dohos • 
BSzKRT. Tartalék: Szabó MAFC. Qal- 
góczi UTE. A mai mérkőzésért a R) csa
pat a következő összeállító ab,un áll kis 
Szabó MAFC — Nemes Ií. (Elektrnmow), 
Biscbitz MTE — Bá.nkuti MTE. Szeder 
(Kjstex), Érti MAFC — Palotai, Levitt 
(Elektromos), Drégely MTE, Holczingcr 
BTC. Velkey BSzKRT.

Kétségtelen, hogy a grsei csapat egy 
klasszissal gyöngébb a legjobb . magyar 
ké*jUbdaegy üt lesnél. Erről azonban a 
szüretéégi kapitány nem tehet. Különböző 
okok miatt egy tucatnyi megbizbató 
elsővonolbeli játékost kénytelen nélkü
lözni. Hogy csak kapásból felsoroljuk: 
a berlini kézilabda VB-n kiválóan sze
repelt kézilabdocsapatból a következő já
tékosok nem állnak rndel-kezésre: Mórái, 
Kürti, Sídé, Kutaci, Koltoi, Takács, Cséfay, 
Szomorú Ilyen körülmények között osa-k 
a hagyományos magyar virtusban hízik 
a kézilabda-társadalom. Kovács Ernő 
szövetségi kapitány így nyilatkozik: Bízom a fiuk c kúra lábon lei kese-dé-
sében.

A válogatóit tfcilabdacsapat holnap, 
péntekéin eflto 11 órakor indul ürácba. 
Kovács Ernő szövetségi kapitány elfog
laltsága miatt nem m-agy a csapa Ital, 
helyedé Doblcr Antal művezető utazik. 
A csapat vezetője Sz-sbó Sándor aloinök.

GYEPLABDA
Ma délelőtt a MAC és az AHC barátságos mérkőzést játszik a Margitszigeten.
Játékvezetői tanfolyamot rendez a szö

vetség elegendő számú jelentkező esetén.
A szövetség ezúton Is felhívja az érdek
lődök figyelmét a jövő hónapban meg
induló tanfolyamra.

A BBTE június 2. ér, 3-án Zágrábban
játszik a Concordía ellen.

Vasárnapi műsor: Margitsziget. 9.
BBTE—SzHC, vezeti: Ive Mártó. 10.30: 
MAC—ÁHC. vezeti: Pásztor, Fórinyáir-U-, 
fél 6. FTC—PhHSE, barátságos mérkőzés.

NEMZETI SPORT
.Megjelenik szerda ée szombat kivételt 

-cl minden nap. Szerkesztőség és kiaőí 
"V8Í81 Bp. VIII., Rökk Szilárd utca > -  Telefon 132—499 és 133-977. Lévé: um: Budapest 72, Postafiók 42.
Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyuia. -  Fi elős szerkesztő: Hoppé László. -  Felt 

«f kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy bóra 1 

1-20, negyedévre 6—, külföldre 9. - Amerikába M—).
Nyomatott a Siádinm Rt, kőrforgögé 

peíS, Felelés: Győr*  Aladár Igazgató.
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MOZI
Walt Disney

m ásodik nagy film je I fjú s á g i b e m u ta tó a  r o m á n o k  e l l e n
a „Pinocchio" az 1940/41. évadban 
kerül a magyar közönség elé. A 
nagy színes rajzfilm magyarországi 
előadási jogát a Hunnia filmelhelye- 
zö irodája szerezte meg.

Spanyol film
a Sev illa i bo rb élybó l

■A spanyolok ismételten’ kísérleteztek a 
nemzeti filmgyártás megteremtésével. A 
hosszú polgárháború alatt persze nem 
folytathatták a kísérleteket. Franco 
győzelme után, főként olasz támogatás
sal, ismét megkezdték a filmgyártást. 
Először olasz filmek — elsősorban az 
„Alcazar” című óriásfilm — szabadtári 
jeleneteit készítették Spanyolországban, 
majd sor került az eredeti spanyol fil
mekre is. Kisebb jelentőségű próbálko
zások utál.-, nemrégen befejezték az első 
nagyszabású spanyol filmet.

Beanmarchais klasszikus komédiája, 
a „Sevillai borbély'* került filmre, Rossini operazenéjének felhasználásával.

A film főszerepeit a legkiválóbb spanyol 
színészek és színésznők alakították. A 
szereposztás:

Figaró ............... ltoberto Rév
AJmaviva ..........Fernando Granada
Roslne ...................Raquel Rodrigo
Susanne .............Tina Casco
Rartolo ........... Miguel lágero

Valószínűnek tartjuk, hogy a „Sevillai 
borbély”  spanyol filmváltozata — amely 
a madridi hírek szerint kitünően sike
rült, — a magyar közönséget is érdekel
né. Csak egy válfSlkozó kedvű filmvállal
kozó kellene, aki Budapestre hozná a 
filmet.

CÉLLÖVÉSZET
A m a g ya r  galambJövők kitűnő formá

ját bizonyítja az a siker, amelyre gróf 
Szapáry László révén tettek szert a Bécs- 
ben rendezett kétnapos nagy nemzetközi 
versenyen. Gróf Szapáry a legjobb ered
ményt érte el s megnyerte a 200 agyag
galambra kiírt nagydíjat.

A MOZIK MŰSORA:

(Öreg embei nem vén embeil)

Az nem hagyhat, cserben minket, 
Meg az a Háda Jossi. És a Kemény 
Tibi. A régi Fraái-sziv. Nem is be
szélve Borhyról. Szegény Újpest! 
Nagyon sajnálom őket...

(BÖK-zártakor jelenti Zöld Fe» 
renc:

— Nagyon örülnék az eredmények
nek, ha a Hungária ég az Újpest is 
kikapna. Megérdemelt vereségek len
nének, sportszerűen beismerem. Majd 
legközelebb még- rosszabbul megy!)

-------——*#>*— ------—

Tám adás és védelem
— Mondja, hogyan oldja meg az 

Economu-rendszer a védelem és ® 
támadás arányát ?

— Nem figyelte megt Nagyon 
szellemesen. Amikor a román csa
pat nyolc emberrel védekezett, a 
magyar csapat nyolc emberrel táma
dóit.

B i z a l o m

Hungária-ssurkoló mondja:
— Jó, jó, tudom, hogy nem nagyon 

jó most a csapat. Node a Gammá
ban talán csak szabad bíznom...

Különbség
Csütörtökön vasárnapi kérdések!

RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V "■ vasár
nap, n ** Vi, £ — Vu lí “  ?/<

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút Bő. T : 153-034.
f6, £8, £10. Sz. V.: fi-kor is. Kár voit 
hazudni. (Dunáé, Grant.) 3-ik hét! 
CAStXO Kskii-u. 3. T.: 383102. fC. £8, flO, 
Sz. V.: f4-kor is. Találkoztam a szere- 
fcmtoei. (Joan BénnettJ 
CITY Vilmos esászár-út 33. T.: 111-140. 
M, h8, hiO. Sz. V.: Ii4-kr>r is. Találkoz
tam a szerelemmel. <Joan Beunett.) 
COKSO Váci-utca 9. Telelőn: 182-818.
f‘i. IS. f]0. Sz. V.: fi-kor is. Myma Loy, 

Wiltiam Powell: NN és  társa. 2-ik hét! 
PÉCSI Teréz-körút 28. T: 125-952. 6, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dunna. Grant). 6-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-U. 58. T.: 189-543. 
n6. £8. hlO. Sz. V.: n4-kor is. Giil Baba. 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Foz- 
Mctro llfa és rajzoshiradó. Walt Di.-mcy- 
fttm. Az olasz hadiflotta.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T: 130-125. 5, n8, 
fié. Sz. V.: 4, 8. 8. 10. Oz, a csodák cso
dája. (Judy Garland.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
K , L8. hlO. Sz. V.: fl-kor is. Napóleon 
házassága, tP. Biancliar.) 2-ik hét! 

ROTÁL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
232002. ntí. f8. hlO. Sz. V.: 4. ti. 8. 10. 
Mégis szép a világ. (C.' Colbert.l 2-ik hét! 
SCALA. Teréz-fcrt 60. T .: 114-411. nH, 18, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Floridai kaland. 
(Gary Cooper.) 2-ik hét!
URÁNIA. Rákóezi-út 23. T.: 143-046. 5. u8, 
£10. Sz. V .: h3-kor is. Tűz az Óceánon. 
(IL Söhnker.) 23-án d. e. fl2: Japái.' 
világ.

Utánjátszó mozik
EROADW-AY Károly-körút 3. T: 144-212. 
£4, £6, £8, flO. Sz. V.: £2-kor is. Andy 
Heardyt elkapja a szerelem. V. d. e. 
II: A 3 betyár.
CAPITOL. Baross-tér 32. T-: 134-S37.
ft, 16, IS. HÓ. V.: 31-kor és fél 2-kor is. 
Halálos távasz.
CORVIN Öltői-úl 40. T.: 138-988. £4. £6, £8, 
Í10. V.: £2-kpr is. Erdélyi kastély.
ELIT Szent Islván-körút 16. T.: 114-302. 
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Erdélyi kastély. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.455.
14. « .  £8. £14). v .: £2-kor is. Erdélyi kas
tély. V. d. e. fii: Arzén Lupin visszatér. 

KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-022. 
11, 2. 4, 6, 8. 10. Amanda két élete. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T: 111-994. 4, 6, 8. 
1(). V.: 2-kor-is. lesse James.
PALACK Erzsébet-körAt 8. T : 221-222. 11,
2. 4. fi, 8, 10. Gunga Din. 2-ik hét! 
PATRIA Népszínház-o. 13. T.: 143673-
4, fi, 8. to. V.: 2-kor is. A 'vén Mnv.
FA VÖT, miői-tit 4. T.: 146040. £4, 16, fS, 
flO, V.: fí-kor A vén lány.
MMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
£4. £6. f3, Í!P. V.: 12-kor is. Erdélyi kas
tély.

BTUDIO Akácfa-utca 4. T: 140-840. 13, 2,
4, 6,' 8, 10. V.i 2-kor is. Kísért a múlt.

Továbbjátszó mozik
Alk o tás  Gömbös-u. 11 . t .: 335374. m,
nij, nS, ijö . V.: n2-kor is. Indián eskü.
V. d. e, 11: Piros bugydiáris. 23-áu d. e. 
11: Bornéó.
BÉLVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.
4, 6. 8. 10. V.: 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9. 10.
Trópusi mámor.
BUDAI A FOLLD Széna-tér. T : 351500. 
JS. hl, 9. V . : 12. Í4. 16. K. 110. A száguldó 
fantom. (Texas II.) 24-étö!: A pénz be-
ÉLDOIUDO. Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
5, .n9, flO. V.:, 2, 4. 6, .8. Ki. A tenger ör
dögei, Vadnyugati becsület.
HOMEROS. Hermma-út i. T.r 29617S. 
h3, 7. nlO. V.: £2-tGl. Texas I. rész.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292628. £4. 16,
£8, £10. V.: £2-bor i*. A kis csitri. V. 
ri. e. 11: Az aréna hősei.

JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
134-644.) II, fS. £8. fi'). V.: f2-kor is. 
Trópusi mámor. V, d. e. flO, 02: Álar
cos angyal.
OLIMPIA Erzséhef-krt 26. T.: 421-388. 11,
2. 4, 6. 8, 10. Trópusi mámor.
OTTHON Beniczky-utca 3. T: 146-447. B4.
Ufi. nS, nlO. V.: n2-kor is. Texas II. (A 
száguldó fantom.) V. d. e. 10, £12; Elcse
rélt ember.
PHfiNIX Rákóezi-út 68. T : 144-454. 11, 1,
0. gS, 00 Texas II. (A. fan
tom.)
felALTO Rákóezl-űt 70. T.r 139-497. 11,
1, 3, 5. n8. ni9. Sz. V.: 10, 12, 2, 4,
S, 8, 1#. Trópusi mámor, (.

Nagysikerű ifjúsági bemutatót rendeztek vasárnap délután. Először Toldi Gésácska mutatta be bemele
gítő gyakorlatait, karszéttárás fejlengetéssel. Egészen vörös lett, annyira bemelegedett. Majd Harangozó 
labdavezetési gyakorlata következett román játékosok között. Nagyon érdekes volt Kincses helyben futása, 
végül pedig meg kell dicsérnünk Pákozdi eredeti gyakorlatait, többek között: láblengetés labda nélkül.
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B Ö K
C saiárkép zés

— Olvastadf A  miniszteri biztos 
csatárképző tábort állít fel, amely 
ben új középcsatárokat nevel.

■— Föl kellene állítani egy ellen
tábort is.

— I t t
— Elvonó kúrával egy-két közép 

csatárunkat nem ártana leszoktatni 
a labdarúgásról...

U i já ték

—  Mondd, miféle játék ez? A ro
mánok nem jönnek át a félvonalun
kon.

— Ez, kérlek, beszorító.

Ferencvárosi tö p ren g és
— Nem fél a vezetőség attól, hogy 

égni fog a Czigi?.

Ö nérzet
Cseh Matyi mondja:
— Minden attól függ, hogy belém 

tud-e illeszkedni a másik négy kis
pesti csatár!

B S J  u m m

— Kissé túl szigorúan ítéltek él.
— Fellebbezni kelt. Egy-két hó

napot elengednek.
— He engem örökre tiltottak él...

T e lh e te tle n
— Remélem, a Fradi kél pontot 

elhoz Kassáról.
— Olyan gyenge csapat ellen hár

mat is szerezhetne...

Változnak az idők
Gyetvai vasárnap jobblábbal lőtt 

gólt a románoknak. E gy szurkoló 
felsóhajt:

— Hátha még ballába is lenne 
ennek a fiúnak!

Uj ötlet
Vasárnap a forralt bőrt így kí

nálta as árus:
— Gyeplőt kiengedni tessék, gyep

lőt kiengedni!

Heti p ro b lé m a :
— Amelyik nagycsapat most. csü

törtököt mond, az él is búcsúzhat a 
bajnokságtól /_«.

Úgy elhúzunk, mint a pinfyf
Lila Leó és Kék Hugó derűt lát

Két újpesti beszélget:
-— Mondja, megnyeri az Újpest a 

bajnokságot ?
■— őszintén szólva, én nem ebben 

bízok.
— Hát miben?
— Abban, hogy a Hungária el

veszíti...

E z I g a z

A bét nagy ellenfél bizakodása 
nöttön nö. A csütörtöki fordulóra a 
következő derülátó nyilatkozatokat 
volt szerencsénk kapni.

Lila Leó:
— Nem félek. Remek most a csa

pat. Kolláth újra játszik.
Draskócziban

nagyon bízom. Tud az a gyerek, pe
dig még csak fejlődésben van. Meg

as a kis Korom, Nagyon bízom 
bennük. Együtt van a társaság! Úgy

ejporoljuk
tehát a Hungáriát, hogy bánat lesz 
nézni — Kék Hugó szempontjából.

Kék Hugó:
— Nagyon elkapjuk most az 

pestet. Hiába,
a Toldi Géza szive...

Uj- . — Ezt a Podubskit biztosan nem 
üti meg a villám,

— Miből gondolod?
— Rossz vezető...

A csütör tök i részspör t
(Újabb fe lvéte l a Tour de NB-ről)
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Az élboly újabb robbantási kísérletre készül. Az útvonal meglehetősen nehéz, libákat kell kikerülni, 
avagy elgázolni, kutyák ellen kell védekezni, sőt a versenyző annak is ki lehet téve, hogy „kapja a szalámit", 
ami kerékpáros mflszaknyelven vereséget jelent. A z egymás kerekén lógó vezérosztályosok nagy derülátók. 
A ferencvárosi pontfelhőlovag például ezt mondotta munkatársunknak:

—  tn  ugyan jmá£ nem tudok gyorsítani, de bízom a- másik kettő megállási kísérleteiben •..


