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i t r * Ma Svájc- 
Horvátország

Hétfőn reggel utazott el a svájci 
válogatott Zágrábba, ahol ma, ked
den a horvát válogatottal áll ki. Az 
indulás Időpontjában már egészen, 
jő hangulatban voltak a svájci fiúk, 
az MI.Sz szives vendéglátása telje* 

’ sen feledtette velük a vereséget.

Sérült! és bécsi telefonfelentés a német-magyar mérkőzés előkészületeiről:
15-ös német keret, aligha
l á t s z h a t ,  g i p s z b e n  a  k a r  l a ,  1 0 0 . 0 0 0  n é z ő t  
várnak, a svájciak elleni győzelmünkről 
elismerőleg ír a német

(A  német-—magyar mérkőzés német
előkészületeiről az alábbiakban számo
lunk be:)

Berlini teleffenietan*
fésűnk

Berlin, április 1-
Vasárnap az olimpiai stadionban kerül 

sorra a német-magyar mérkőzés. Erre a 
német szövetség keretet állított. fel. A  
keretbe a következő játékosok kerültek:

Kapus: Klodt (Schalke 04) és Jalm
(Berliner SV 92).

Hátvéd: Janes (Fortuna Düsseldorf) és 
Billman (í. FC Nürnbergi.

Fedezet: Kupfer, Kitzinger (05 Sehwein- 
furt), Sóid (I. FC Nürnberg) és Rohde 
(ÉihzbütteO.

Csatár: Lehner (Schwaben Augsburg), 
Hahnemann, Binder, Pesser (Rapid 
Bécs), Conen (Stuttgarter Kickers), 
tirban (Schdlke 04) és" Arit (Riesaer 
SV).

Ma délután beszéltem Herberger 
birodalmi edzővel, aki ezt mondta a 
német csapat várható összeállítá
sáról és előkészületeiről:

— Most Icaptwnk hírt arról, hogy 
a, bécsi játékosokkal valami baj van. 
A csapatot éppen ezért még nem 

fámájuk összeállítani, valószínűleg 
csak pénteken lesz még az össze- 
Állítás. Kétkapus edzést nem tar
tunk. Csütörtöktől kezdve össze
gyűjtjük á keret tagjait s együttes 
erőnléti edzést tartunk velük: Aki 
ezeken az edzéseken jobban mozog, 
az kerül be a csapatba. Ha a bé
csiek nem jöhetnek szóba, akkor 
esetleg a, keret bővül.

Érdeklődtem a szövetségben, ahol 
azt. mondták, hogy a mérkőzés iránt 
óriási az érdeklődés. Ezúttal nem 
lesznek különvonatok, a stadion 
azonban mégis megtelik majd. Most 
végre elég jegy jut a berlinieknek. 
Máris biztosra vehető, hogy 100.000 
nézője lesz a mérkőzésnek.

A berlini sajtó részletesen ír a 
magyar-svájci mérkőzésről. A ma
gyar csapat győzelmét értékesnek 
tartja s hangsúlyozza, hogy a ma
gyarok megállították a svájciakat 
a diadalsorozatukban.

Nyáry József.

telefon jelenfés&Snk
Bécs, április i .

'Három bécsi játékos került a né
met válogatott keretbe: Hahnemann, 
Binder és Pesser.

A három játékos közül Hahne
mann karja jelenleg gipszben van, 
tehát nagyon valószínűtlen az, hogy 
Hahnemann vasárnap játszani tud
jon.

Itt Becsben ügy vélik, hogy Bin
der és Pesser sem igen játszik majd 
a magyarok ellen. Náluk az ok más: 
mindkettő nagyon rossz formában 
van. A Rapid nekik „köszönheti" azt, 
hogy vasárnap kiesett a Tschammer 
Kupából. A  kupában Bécs egyébként 
..ég": két csapata jutott a középdön
tőbe. Sokan már bécsi döntőt vártak 
s erre a Rapid kikapott, a Wacker 
meg döntetlenül játszott.

Érdekes, hogy az Austria, a hús
véti torna másik bécsi résztvevője 
meg bajnoki mérkőzésen szenvedett 
Vereséget.

Howorka Ottó.

K é s z ü l ő d ik  a  m a g t a r  if j ú s á g i
VÁLOGATOTT

A."magyar ifjúsági labdarúgó válogá-
VIra a közöljövőben nagy feladatok 

vérniik; előbb a zágrábi ifjúsági váloga
tottal, majd pedig a román ifjúsági vá
logatottal kell összemérnie az erejét. 
Fábián József, az utánpótlás kapitánya 
már ezen a üéten elkezdi a rendszeres 
foglalkozást az ifjúsági válogatott jelöl
tekkel. Valószínű, hogy már ezen a hé- 
a'i összeállít egy tágabb köretet!' Annak 

* vészére aztán nagyszabású munkater- 
dolgoz. ki.

T O L D I  A  K E R E T B E
Belső hármasunk berlini összeállítása még mindig bizonytalan

Berlin után edzői szakértekezlet vitatja meg a két válogatott
mérkőzés tanulságait

Amikor hétfőn este az MLSz-ben 
a két kapitány találkozott, vitéz 
Ginzery Dénes, az „üllöiúti győző" 
csak egy szóval válaszolt Fábián Jó
zsefnek, az „érsekujvári — vereség
gel felérő — döntetlenesnek" a 
hozzá Intézett jókívánatokra:

— Ser főző ?
Ami már elárulta a szövetségi ka

pitány gondolatait és terveit Berlin
re. Fábián József részletes jelentést 
tett a Taxisok csatáráról:

— Nagyon jól játszott a balössze- 
"kötő helyén.

■— És mint középcsatárf
.— Egy félidőt ezen a helyen is 

szerepeltettem öt, de itt nem nyúj
tott annyit.

Ezután már felvetődött nyiltan a 
kérdés:

— Be lehet-e tenni Berlinben bal
összekötőnek Serfőzöt ?

Fábián szakvéleménye így hang
zott:

— Serfözö kétségtelenül nagy te
hetség. Már most is be merném őt 
tenni a nagy válogatottba. De nem 
idegenben. Természete is olyan, 
hogy könnyen izgul. Amellett érzé
keny is. Már most elvinni külföldre, 
ahol 100.000[ ember fog a magyar 
csapat, ellen szurkolni - -  nem aján
latos. Érsekújváron is meglátszott 
játékán, amikor a közönség kezdett 
bekiabálni. Véleményem szerint te
hát feltétlenül a válogatottban a 
helye Serfözönek, de okosan kell el
kezdeni a szereplését.

Ezek után vitéz Qinzery Dénes 
kiadta az utasítást:

•— Kérem, értesítsék a Gamma v e
zetőit: Toldi benn van a keretben.
Azonnal fényképeket, útlevelet kell 
kérni tőle. fis meghívást kell küldeni 
számára a válogatott keret edzé
seire.

További kérdésünkre' a szövetségi 
kapitány a következőket mondotta:

— Ha itthon volnánk, a vasárnapi 
csapat három helyére új ember jön
ne. Neveket ne kérjenek tőlem, hi
szen mindenki tudja úgyis, hogy me
lyik ez a három hely. Idegenben 
azonban nem kísérletezhetek. Külföl
dön nagyon sokat jelent a tapaszta
lat, a rutin.

— Hol vannak még kérdőjelek az 
összeállításban ?

— Csak a belső hármas összeállt 
tása bizonytalan. A csapat többi ré
sze marad. Nincs okom változtatni. 
A belső hármasban Dudás utódát 
keresem. Toldi, G. Tóth, Serfözö kö
zül kerül ki a berlini balösszekötő. 
A szerdai edzőmérközés után Jogok  
dönteni. Sárosi dr. esetében az a 
helyzet, hogy őrá bízom, meri-e vál 
lalni a játékot. De biztosra veszem; 
hogy a kezelés nyomán annyira ja
vulni fog a lába, hogy a hét derekán

már megszűnik ez a probléma.
Ekkor Senkey Imre, az edzők al

osztályának ügyvezetője jött be az 
elnöki szobába. A  szövetségi kapi

tány nyomban hozzáfordult:
— Kérem, vegyék tudomásul, hogy 

a berlini mérkőzés után és az edző- 
vizsgák befejezése után értekezletre

fogom összehívni az edzők alosztá
lyát, hogy a Svájc és Németország 
elleni mérkőzés tanulságait megbe
széljük.
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V ég leg est
Május 2-án, Á ldozó
csütörtökön lesz  
Budapesten a Buda
p est—Zágráb m érkőzés

UGYANEZEN A NAPON ZAGBABBAN 
JÁTSZIK A MAGYAR UTÁNPÓTLÁS 
ÉS A MAGYAR IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT

A Magyarország—Svájc mérkőzésre az 
MLSz tudvalévőén meghívta a horvát- 
szlovén liga elnökségét. Az MLSz meg-: 
állapodott a horvát labdarúgó vezetők
kel a következőkben: 

május 2-án, azaz Áldozócsütörtökön 
Budapestre jön Zágráb válogatott csa
pata, ugyanezen a napon pedig a magyar 
utánpótlás válogatott, továbbá a magyar 
ifjúsági válogatott Zágrábban fog 
játszani a zágrábi utánpótlás válogatot
tal, illetve ifjúsági válogatottal. Amennyi
ben a jugószláv labdarúgó szövetség is 
engedélyezné, abban az esetben Buda
pesten a két ,csapat mint _ a magyar 
Nemzeti Liga válogatottja, illetve mint 
a horvát-szlovén liga válogatottja mér
kőzne meg. ____

1 VWH—W

Vasárnap rendezi a BSzART az idény első országúti tehefségkuftató kerékpáros versenyét
Még öt nap: s megkezdődik az ország

úti idény. Egyelőre még csak fegyver- 
esörtető próbálkozásoknak lesznek tanul 
vasárnap az országutak: 12 egyesület kö
zel 200 indulót szólít háziviadalainak rajt
jához a gödöllői országúton.

Ezzel a nagy nekilódulással egyidőben 
ugyancsak vasárnap délelőtt rendezi a 
BSzKRT a gödöllői országúton az idény 
első tehetségkutató országúti mérkőzését 
is. A verseny távja- 50-km s résztvehet é 
tornán minden olyan kerékpáros, aki 
nyilvános versenyben még nem állott 
rajthoz. Nevezéseket a BSzKRT vasárnap 
a helyszilien, a gödöllői országút 10 
km-es kövénél- fogad el. Kellőszámú ne
vezés esetén külön fakerekes és külön 
vaskerekes csoportokat Indít a rendező 
egyesület. . . • .

BICE BOMBAFOEMABAN
A Madisou Square Gardenben Finn

ország újjáépítésének céljaira fedett-
pályaversenyt rendeztek. A verseny nagy 
eseménye Gregory Rice-nek, a legjobb 
amerikai távfutónak nagyszerű új
3 mérföldes csúcseredménye volt. Rice 
Ritota 13:56.2 mp-es fedett-pályacsúcsát 
javította meg 13:53.3-ra. (Az érvényben 
levő világcsúcs Lehtinen 13:50.6 mp-es 
ideje- Maki 14:03-8 mp-ea 5000-cs világ- 
csxícsjavítása közben 13:42.4 m p fe
futotta a 4827 méteres 3 mérföldes távot. 
Rice ideje 14;22 körüli 5000-nek felel 
meg.)

„KAPPORT”  A MINISZTERI 
BIZTOSNÁL

Április 10-én este 6 órakor kötelesek 
megjelenni -az MLSz miniszteri biztosa 
előtt azok'a budapesti if júsági játékosok, 
akik a téli ifjúsági edzőtáborokat egi’ál- 
talán nem, vagy nem rendszeresen' láto
gatták. Az ifik a jelek szerint nagy fe j
mosásban fognak részesülni.

NAGY MŰSOR LESZ VASÁRNAP 
A HUNGÁRIA-UTON: 

délután 2 órai kezdettel a Taxi a Gam
mával, 4 órai kezdettel. pedig a Hungária 
az Újpesttel méri össze az erejét barátsá
gos alapon.

Csütörtökön reggel vonaton — 
és nem repülőgépen — indul 
a magyar válogatott Berlinbe
Szerdán délután az Üllői-útón a MAVAG-gal 
játszik a válogatott keret

Hétfőn este a szövetségben Gidó- 
falvy Pál dr miniszteri biztos, Gin
zery Dénes szövetségi kapitány, 
Vághy Kálmán, Tóth István és Fá
bián József megbeszélést tartott a 
berlini német-magyarral kapcsolatos 
előkészületekről és teendőkről. A 
megbeszélés eredménye a követke
ző:

1. A válogatott csapat csütörtö
kön reggel indul Berlinbe — és nem 
pénteken, mint eredetileg tervezték. 
Az ok: a várható utazási nehézsé
gek. Szó volt arról is, hogy a vá
logatott repülőgépen utazzék Ber
linbe, ezt a tervet azonban elejtet
ték és inkább a vonat mellett dön
töttek.

2. Kedden délután 4 órai kezdet
tel a hungáriaúti pályán erőnléti 
edzést tárt a Válogatott. Erre min
den játékos futóclpöt tartozik hoz
ni magával. A  futócipönek benne 
kell lennie a berlini podgyászban is, 
mert pénteken délután Berlinben 
még egy edzést tártanák váloga
tottjaink.

S. A szerdai kétkapus játék 3x30

perces lesz. Színhelye - az üllői-út. 
Ellenfél a MAVAG csapata. Az el
lenfél kiválasztását a kapitány az
zal Indokolja, hogy a MAVAG, mi
ként a német válogatott is -— an
gol rendszer szerint játszik. A 
MAVAG csapatát az edzömérkőzé- 
sen azok a válogatott játékosok 
fogják kiegészíteni, akik az egyes 
harmadokban nem jutnak szerephez.

4. Berlinbe 14 játékos utazik. 
Tartalékul egy-egy kapus, védőjá
tékos és csatár megy a csapattal. A 
kapitány szerdán délután az edző- 
mérkőzés után jelöli ki a Berlinbe 
utazó különítményt.

5. A berlini keret tagjai jelen pil
lanatban a következők: Csikós,
Tóth (Szeged), Pákozdi, Bíró, Kis, 
Szalay (Újpest), Király, Sárosi III, 
Balogh, Dudás, Kincses, Sütő, Sá
rosi dr, Szuhai3 Toldi, G. Tóth, Ser
fözö, Kalocsay.

6. A  németekkel kötött megálla
podás értelmében a berlini mérkő
zésen csak a kapust lehet kicse
rélni.

Ferencváros—Elektromos barátságos
mérkőzést rendeznek vasárnapra. 
A Ferencváros eredetileg Mohácsra 
kapott meghívást, a zöld-fehérek azonban 
nem mennek Mohácsra, mivel oda az ár
víz miatt csak nagy kerülővel mehetné
nek.

ASBÓTH PUNCSEC ELŐTT PALLADAT 
VERTE AZ ELŐDÖNTŐBEN 

SOMOGYI KLÁRI LEGYŐZTE 
FLÓRIÁNT

Még mindig dörzsölhetjük a szemün
ket. Nehezen tudjuk megérteni, hogy 
Asbóth Jóska, a magyar teniszsport 
büszkesége egy hét alatt olyan formába 
jött, hogy a genovai verseny, döntőjében 
— liiint már megírtuk — a, világhírű Pun
csecet sizetveszteség nélkül megverte. 
Igaz, Asbóth CucelK legvőzéséve.1 már 
jelezte, hogy megtalálta önmagát. Az elő
döntőben Páliadat győzte le 6:4, 4.6, 6:3 
arányban. Puncsé* a volt hivatásos te
niszezőt. a román Tanasescut fektette 
kétvállra.

Somogyi Klári meglepően simán győ
zött Flórián ellen. Sikerült visszavágnia 
a magyar bajnokságban elszenvedett ve
reségért. -

Hajráeredmények: . férfiegyes: Tana-
sescu—Del Kellő 6:3, 9:7, Pali ad a—Bossi 
‘7:5, 4:6, 6:1, Punosee—Tanasescu 6:2, 7:5, 
A8]jót í lP a  1 Iá<1 a. -6:4, 4:6, 6:5'.

Női egyes: Szilvássy—Valerio 8:6, 6:4, 
Kovács—Profumo 6:2, 6:1, Bereseu— 
Sí'hu mar, 6:3, 4:6, 6:3, Uilstaim—Arosi-o 
6:0, 6:2, Somogyi—Flórián 6:4, 6:01 San 
Donnino—Berescu 6:2, 3:6, 6:3, Kovács— 
Szilvássy 6:3, 6:3, úiislein—Tonolli 6:4, 
6 :2. Elődöntők: ITllstéin-—Somogyi 6 :4,
7:5, Kovács—San Donnino 6:3, 13:1L

Változások a tavaszi 
bajnoki műsorban

A miniszteri biztos — tekintettel a nem
zetközi műsorban beállott változásokra 
(Budapest—Zágráb mérkőzés létrejöve- 
tele, továbbá a*prágai és brünni mérkő
zés elmaradása) hétfőn este a következő 
döntéseket hozta:

Aa-április 88-t X  ÍJ - fordulót előrehozta
április 21.ere, a május 2-i NB-fordulót 
pedig április 28-ra.

Buenos Ayreshöl jelentik: Bidegail dr 
argentínai lövészversenyző az önműködő 
pisztolyszámban a 10 körös táblán HO 
méter távolságra 50 lövésből .563 talála
tot ért el. Ez a teljesítmény jobb. mint 
a svéd Ulhnan 555-ös világcsúcsa, de nem 
hitelesíthető.

A Bulcsn PLE vasárnap rendezte WeH- 
m®nn Józseí-vándordíjas céiiövő emlék
versenyét két álló testhelyzetben. Ered
mények: J. Seper Gamma 184 találat, 2. 
Lippert Gamma 183 t.. 3. Eubáes Mun
kács 183 találat. 39 induló.

Az Elektromos teniszpályáin is megin. 
dúlt az élet. Csikós, Steeovits, Majoros. 
Payer és a többi Elektromos-játékos erős 
edzésbe állt, hogy a megerősödött csapat
tal .mog.iyerjék a II. osztályú bajnoksá
got. Csikóssal a vezetőségnek egyébként 
az a terve, hogy térdmunkáján&k javítá
sára komoly futóedzésbe fogja.

Németország fedettpálya teniszbajno
kai: férfiegyes: Henkel; női egyes:
Heidtmar; férfipáros: Eppl—Gnlez; re- 
gyespáros: Beuthner—Hőmmel; női párost 
Koéenov—Rosenthal.
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Pályázatunkba bármelyik kétes bekap* 
esolódhafc

»1§ÍP‘* pálcásat VII,
Beérkezési határidő

IV. S. déli 12 óra.
Kémiai—maery ar, vége. (1:5} .............
Kémet—magyar, I. f. (1:2) . .

WMFC—Gs. MOVK (3:0)
FTC—Szegedi AK (0:0).„ ....s....
BSzKET-DiMAVAG (3:5)

Ózd-SalBTC (2:7) ......
SB’AC—Pécs (6:3) . . . . . . . .

Tokod—Egyetértés (1:8) .. 
Pótyerseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esc.én Serül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt *;>
líusj—Ungvár (1:3) ......
Komárom—SVSE (1:1) ..
Pénzügy—HTK (1:2) .... 
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

K is: *»ia4 6*O4t4á«őt**é«4o.9*i3 4«0®ií4é

Címt ííiésíissesai® j60í.3eBt»*í»éas*ia4

A beküldő aláveti magát a feltét©* 
.Leknek. Minden szelvényhez ép és 
forgalomban lévő használattan 
filléres bélyeget kell nieliékeinl- 
Aki heírnliint ötnél több szelvényt 
küld, az tegyen ide keresztet 

vagy CáiiJagot

A. válogatott mérkőzésen a svájci 
játékosok partdobása feltűnt a né
zőknek. Ez a bedobás nem olyan volt, 
mint amilyenhez bajnoki mérkőzé
seink közönsége hozzászokott. Kí
nálunk — nyilván a játékvezetői 
gyakorlat alapján — a bedobott 
labdától bizonyos emelkedő ívet kö
vetelnek meg. Ha a labda az el
dobás után nyomban a föld felé irá
nyuló pályát vesz, „ejtett" labdáról 
beszélnek. Pedig a svájci fedezetek 
„dobták", sőt meglehetősen éIpsén 
dobták a labdát, de rendszerint le
felé irányították dobásaikat. Po- 
dubszkí játékvezető nem fújta le 
ezeket a dobásokat, és meg kell álla
pítanunk, hogy igaza volt.

A játékszabályok 15. §-a ugyanis 
a bedobás módját a következőkép
pen írja elő:

„A  bedobáltak mind a két karját 
kell használnia és a labdát a feje 
fölött kell bedobnia."

A „félkaros" dobást tiltja tehát 
csak a szabály. Ezenkívül pedig 
megköveteli a szabály, hogy a be
dobás „a fej fölött" történjék. Nem 
szabad tehát kézben levinni a lab
dát erről a pontról, hanem a kézből 
el kell engednünk a labdát még a 
fej fölött.

Semmiféle olyan előírás nincs te
hát a szabályban, amely a labdától 
bizonyos emelkedő ívet követelne 
meg. Ezek szerint szabályos az a 
dobás, amelynél az eldobás pillana
tától a labda mindig közelebb kerül 
ti földhöz. Csak az a  fontos, h og y  
„dobás" történt légyen. Márpedig 
h a  erőt adunk a labdába, az már 
„d ob á 3 “  és nem „ejtés", még ha 
nem is megy messzire a  játékostól 
és az eldobás pillanatától kezdve la 
lefelé irányul a röppályája.

Vidéki eredmények
Sf.ercucs: SzCCsSE—Bánszállást TK

8:2 (0:0). II. o. bajnoki. Vezette: Marőt. 
Góllövő: Szikom, Rácz, Pusztai, illetve
Kuburczik, Kiss.

Kistarcsa: Péeeli AC—KSC 4:0 (2:0).
II. o. bajnoki. Vezette: Bárdos. Gőilövő: 
Mikes (2), Bajkai, Zalatnflft

Bagly asal ja : BSE—Hatvani VSE 2:1
(0:1). I. o. bajnoki. Vezette: Huszár.
Sáros, mély pályán nehezen nyert a 
hazai csapat. Gőilövő:. Ferenc, Pokaly, 
illetye Kelemen. Jó : Bokor, Stabi,
kovász, illetve a védelem.

Szombathely: Zalaegerszegi fk.—Szom
bathelyi premontrei g. 2:1 (1.0). Barát
ságos. Vezette: Koltai. Góllöví: Pintér, 
Bagin, illetve Boros (11-érből)

Kassa: KSC II.—Ipariskola 4:1 (2:0).
Dombóvár: DVSE II.—Domb. Levente 

S:1 (3:1).
Aláír: Üllői SC—ASC II. 6:1 (3:0).
Dorog: Dorog—Érsekújvár vegyes 8:0 

(2:0). Barátságos. Vezette: Sárai. Gól- 
lövő: Píluger (4). Picit (2), Dunai és 
Horváth.

Vác: VSE—V. Remény 3:0 (1:0). Gói- 
lovő: Hevér (2) és Básthy.

Zágyvapálfalva: PBÜSE ilj.—Nagy-
bátonyi iíj. 2:2 (1:1)

Szeged: Ifjúsági bajnoki mérkőzések: 
UTC—SzAK 4:1 (2:1). — SzTK—SzVSE
5:0 (3:0). — SzFIE—SzATE 2:1 (0:1). — 
Szöv, dijmérkőzések: KEAC III.—SzATE 
7:0 (3:0). — SzTK II.—Zrínyi H. 3:0 
(1:0).

A Zuglóban a védelemnek tulajdonítják 
a Tokodtól elcsípett pontot. Különösen 
a Fív. TKörhői átigazolt Zurlán jó  já
tékának örülnek.

Semseit AfTK megoperáiták, de a jeles 
jAlélíosuíii; még minőig vannak fájdal
ma':. E héten újból, megröntgenezik.

Vége a mérkőzésnek... Az ember nagy- 
nehezen felverekszi magát az egyik vil
lamosra s a következő pillanatban, ha 
akarja, ha nem — benn vaa a kupak- 
tanácsban : >

— A Dudás annyi helyzetet hagyott Tci, 
amennyivel a Hungária bajnokságot
nyerne.

— Megnyeri így is!
— Akinek fáj a lába, az miért vállalja 

a játékot?
— A Sütő...
— Ne 'mondjon rá semmit! Lőtt egy  

szép gólt,  ezért megérdemli, hogy ne 
szidjuk.

— Hát ami a  csatársort illeti — jól 
állunk!...

íg y  ment ez még egy darabig. Éppen 
a bonetani intézet előtt haladt a villa
mos, amikor valaki megunta:

— De uraim! Hagyják már «  játékai. 
Fő az, hogy győztünk. Még hozzá 3:0 
ardryban. Ez a sok szöveg egy-kettőre 
eltűnik s hamarosan ezt a mérkőzést 
majd, csak ügy emlegetik: a 3:0-ás mér
kőzés. Az eredmény beszél — a többi 
nem fontos. Olaszországban ma este azt 
fogják mondani: , ,De jó  a magyar válo
gatott! 3:0-ra verte a svájciakat!”

KÖZÉPCS ATART!
Az előmérkőz Seen a üöld-fehérek Mvel 

egy darabig szurkoltak a Fradikénak, de 
azután abbahrgyták. Látták, hogy az 
FTC-nek nifccs csatársora. Főleg nincs 
középcsatára. Valaki megjegyezte:

— Most már tudom, hogy miért nincs
a Ferenc városnak közép csatára? Mert
nincs, akifc az FTC-bőI átvegyen.

— Nagy baj ez, — tette hozzá más — 
mert, ha az FTC-nek lenne kösépcsatára, 
akkor tálán a válogatottnak is lenne.

PANASZ
Amikor ír.ár az ötödik gő! i3 berepült 

az FTC hálójába, altkor így panaszkodott 
a zöld-fehérek egvik vezetője:

— A szövetség keze is benne van ebben 
az eredményben. Először úgy volt. hogy 
a WMFC nem akart kiáltani, de azután 
a szövetség, hogy ne legyen semmi za
var, feloldotta Harangozó büntetését. Te
hát azt mondta a, WMFC-nek: „Elveszem, 
tőled 82uka.it, de odaadom Harangozót^. 
Odaadták tehát Harangozót s ma meg 
visszaadták nekik Szukáit is. Ha Szukáit 
r.em tették volna a válogatott keretbe, 
akkor Harangozó ma nem játszik elle
nünk.

— És mit jelentene ez az eredmény- 
ben? — kérdeztük.

— M it? Mit?..* Azt* hogy csak négy 
gólt kaptunk volna,

TAKACS CSODASZERE
A vörös Tahi a mérkőzés előtt elő

szedte valódi amerikai gy tiró folyadékát, 
amely Budapesten nyolc pengőbe kerül 
(kis üveg !), Taki éppen Sárosi III.-t ke- 
negetta 8 így szónokolt:

—- Lusta középfedezet ellen használj 
amerikai spirituszt. Ez mindenre jó !  
Ezzel gyógyítom  a hekssensuszomat s 
ettől szalad a játékos a pályán.

Valaki közbeszólt :
— Vigyázzon Taki, nehogy úgy járjon, 

mint az egyszeri kis gazdag?
— Az hogy járt?
— A lova bent a városbin megállt c

nem akart tovább menni. Mindent megkí
sérelt, de hiába. Erre bemert a patikába 
s segítségül hívta a patikust. A patikus 
valami spirituszfélét vett elő s ezzel kissé 
meggyúrta a lónak a hátsó részét s erre 
a ló hirtelen úgy elkezdett szaladni, 
mintha puskából lőtték volna ki. A baj az 
volt, hogy a kisgazda nem volt a kocsin. 
De feltalálta magát s így szólt: „P ati
kus uram, most már kenjen be engem is, 
hadd szaladjak a lovam után.4*

Azután hozzátette az anekdotádé:
— Ha most a játékosok elszaladnak 

ettől a szertől, akkor Taki, majd én ke
nem be magát, hogy utánuk •szaladhas
son.

(A magyar csapat tagjai különben 
frissen ■mozogtak a pályán, de szünetben 
mindenki messziről elkerülte a vörös Ta
hit. Az amerikai spiritusz még mindig 
csípte őket.)

KÉZILABDA
A svájci kapus feltűnt azzal, hogy ml- 

lyen nagyszerűen dobja ki a labdát. Volt 
olyan dobása, amely a felező vonalig ju 
tott el.

— Ez azelőtt biztosan kézilabda* volt,
— legyezte meg valaki.

Más hozzátette:
— Mándi fénykorában lábbal nem tudta 

Ilyen messzire küldeni a labdát.

MICSODA DUDÁS?
A lelátón az egyik néző folyton szelie- 

meskedett. íg y :
— Balogh a csapat szemé!
— K irály a csapat lelke!
— Csikós a csapat orra!
— Sárosi III. a csapat tál a.
Valaki megunta s ezt kérdezte:
— M ikor tér már át a csatái okra? Du

dás például micsoda?
— Dudás a csapat vakbele!
— t
— K i kell vágnit

HA CSEH ÉS ZSENGELLÉR,..
Amikor a magyar csapat már berúgta a 

harmadik gólt és biztos volt a győzelme, 
akkor m egjött a szurkolók hangja. A le
látón az egyik megszólalt:

— Azért másképpen játszottak volna a 
svájciak, ha Cseh Matyi és Zsengellér 
Gyuszi is  szerepelt volna a magyar csa
patban.

— M iért játszottak volna másképpen?
— kérdi a szomszédja.

— Ha Cseh és Zsengellér játszik, altkor 
erre a két játékosunkra is ráálltak volna 
a svájeíak — magyarázta meggyőzően a 
szurkoló. — így  azonban Sárost dr.-on 
kívül senkit nem ismertek és hagyták 
játszani a mieinket,

ABEGGLEN ÜT — AZ ÖREG 
FIŰ

A svájci csatársor „m otorja" felett 
ugyancsak elmúlt már az idő. Nemcsak 
kopaszodó fején látszott ez meg az 
Abegglen-dinasztia legfiatalabb tagjának, 
hanem mozgásán is.

Senkey  Imre jegyezte meg erre a fél
időben :

— M ire az Abegglen felemeli a lábát, 
vége lesz a mérkőzésnek.

„VÁLTO ZATOS" VOLT A  
JÁTÉK

Kimenőben állapította meg «s egyik 
szurkoló:

— Hát azért meg kel! áftapitaul, hogy 
változatos yolt a játék. Hol a mieink tá
madtak, hol a svájciak védekeztek.

KAPUS: SÁROSI DE
Néhány remény teljes, lövés akadt el 

Sárosi di.-bán a svájci kapu előtt. Há
rom lövés a lábán halt el, egy pedig 
alaposan vesén találta. Mikor a második 
félidő elején Dudás bombája is benne 
akadt meg. az A-lelátó előtt elismerően 
jegyezte meg egy magastermetü néző:

—  Milyen pompásan véd est a Gyurka!

ROLLÖ
Támadott, támadott a magyar csapat. 

Már percek óta ott játszott a svájciak 
16-osán. Mindenki úgy várta már a gólt, 
mint a sivatagi vándor az oázist, de csa
társorunk tehetetlen volt. Sárosi dr meg
akadt it hátvédben, Kincses nem érte el 
a labdát, Kslocsaynak rosszul adták a 
bőrt. Sütő visszajátszott Dudáshoz s 
Dudás havanhetedszer Is emberbe lőtte. 
Dühében valaki ezt mondta:

— Ez a magyar cratirsCf lehúzta a — 
raliét*

Sárosi III. játéka 
m bőitekét alatt

Pályázatunkba bármelyik Mám bek-ss*® •sotodhat

A  magyar feűeaetsor ragyogó 
játéka a magyar—svájó válogatott 
mérkőzés nagy esemSnye volt. 
Messzire kell vl saram erű vünk a 
múltba, hogy olyan, minőén táma
dási kísérletet többnyire még csirá
jában elfojtó, a csatársort a lehető 
legjcöban támogató játékot talál
junk. magyar fedezetsor részéről, 
mint amilyent vasárnap a Király— 
Sárosi III.—Balogh hármas végzett.

A. mérkőzésről hazatérő ezrek a 
három magyar fedezet dícséretét 
hirdették. Azt azonban, hogy a 
három közül melyik volt jobb, nem 
lehetett eldönteni. Király páratlan 
munkabírása, Balogh kemény szere
lései megérdemelt sikert arattak, 
tje még mutat ősabbak voltak 
Sárosi Béla nagyszerű fejesei, jő 
tempójú belépései éa többnyire a 
kellő helyre irányított passzai.

A  múltban már több Ízben foglal
koztunk a közápff dezetek, különö
sen Sárosi Béla játékának boncol
gatásával egyes nagyobb mérkőzé
sek után. Most is megfigyelőt állí
tottunk a magyar válogatott közép
fedezetre ás fel jegy eztüSs minden 
megmozdulását, szerelését, szerel isi 
kísérleteit é3 azt, hogy a birtokába 
került labdával mit is csinált. Azt, 
hogy hova adta a labdákat, az 
alábbi rajz tünteti fel szorrüéltetöen.

Mivel pedig a svájci védők a kát 
szélsőre éa a lobzépcsatárra rendőr
ként vigyáztak, Sárosi Béla számára 
többnyire nem maradt más válasz
tás, minthogy Dudásnak, vágy 
Sütőnek, adja át a labdát. Hogy 
azután az összekötők elsősorban 
Dudás — igen sokszor nem tudták, 
hova is passzoljanak, arról már 
Sárosi Béla nem tehet.

A múltban is készítettünk már 
Sárosírói ilyen í baüsztikákat. Volt 
olyan mérkőzés, amikor többet volt 
játékban, mint most vasárnap, olya-n 
azonban, amelyen a mostanihoz 
hasonló kevés hibát vétett volna, 
nem alcadt. Ka összehasonlítjuk az 
1938 és 1939 tavaszán játszott 
Ferencváros—Hungária rangadókon 
végzett munkájával, megállapíthat
juk, hogy Sárosi III. akkor az 
esetek 29, illetőleg 27 százalékában 
hibázott, most pedig ez a hiba- 
mennyiség csak 19 százalékra rúg. 
(Hálának tekintettük azokat az 
eseteket, amikor kicselezték, nem 
tudta a labdát elfejelni, vagy pádig 
ellenfélhez passzolt.) Az előző raj
zon szereplő jő  passz okon kívül t  
jó és rossz beavatkozások így arány 
lanak egymáshoz.

„KP** pályázat VII.
Beérkezési határidő 

IV, déli IS őrsi.

Jí éjnet—magy ar„ 
vége, (1:3) •••••••••«*•

Német—magyar- J- f* 6 ®  e»6«o06DO

WMFC—Os. MÖVE (2:0)
FTC—Szegedi 4 S  (0:9)., •••»*••»•

BSíKRT— DIMAVAG <?:»
(kd-—SslBTC (2:?) o,.,,©

SFAC—Féc* (6:3) 04í« oo-ooo ooaopo ooo

Tok ed—Egyetértés (1:9) oo p.o«.e 80000 
Pőtvempy: A pontversenyben csak 
Guérkőjíés elmaradása esetén kerül 
eaámításhs. egyébként csak holt

versenyt dönt el.
Scsj—1Uugvéf (1:3) . . . . . .

ŜIsVSE H:l) . .  «

Póáíflsy-M TK (1:2) . . . .  
(Zárójelben ® legutóbbi eredmé

nyek)

ff évi

CÍEOI

A beküldő aláveti magát a feltét® 
leknek. Minden sieívénvhes ép é* 
forgalomba 11 lévő használatúul 16 
fillére* bélyegei kell mellékelni 
Aki hetenklnt ötnél több szelvényt 
küld, a? tegyen ide keresztet 

vagy csillagot

Kiderül ebből, hogy Sárosi Béla 
pontosan betartotta azt az utasí
tást, hogy „keresd a szabad embert“ .

m m n  r o s s z

Érdekes bonckés alá venni azt is, 
hogy a két félidőre elosztva milyen 
volt a magyar középfedezet mun
kája. Megállapítható ebből, hogy 
míg az első félidőben felváltva 
kapott Dudás és Sütő labdát Sárosi
III.-tői, addig a második félidőben 
Dudás volt a kedvenc. Általában 
kevés labdát kaptak a szélsők, 
pedig volt mér olyan jnérkőzéss is 
Bárosinak, amikor kétszerennyi láb 
dát küldött a szélsők felé. Ds ez a 
már fentebb említett erős svájci 
őrizetnek természetes következ
ménye volt.

Sárosi III. működését az alábbi 
számok tüntetik fel pontosan:

I. félidő:
II. félidő:
összesen:
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Az NBB eheti legjobb tizenegye
Teljes erővel áll a harc az NBB- 

ben. A  kiesők nagy száma megsok
szorozza a csapatok erejét és ennek 
tulajdonítható, hogy hétről hétre 
egész sereg váratlan eredmény szü
letik. A jó idő — úgy látszik — 
meghozta a jó formát is, mert ren-

Az első csapat így alakult:

geteg játékos mutatott az átlagon 
messze felülemelkedő játékot, a kö
zönség örömére. Különösen a hal- 
összekötő helyén volt nagy tolon
gás. A salgótarjáni Laczkó, a sze
gedi Tihanyi és a csepeli Harangozó 
egészen nagy teljesítményt nyújtott.

Kecskés
Tokod

Havas
WMFC

Tímár
SalBTC

Katona , Pyber Ivancső
Vasas Zugló SK Kusj

Xóth II Solt Tóth Tihanyi
SK Rusj Szegedi A K űzd KEAC
A második csapat a következő:

Földest
Egj'etértés

Takács
Postás

Hering
Pénzügy

Kiss Gere Mátrai
SalBTC WMFC SalBTC

ílökk Czvékus Füzér Harangozó
WMFC SK P.usj DiMAVAG WMFC

Baranyai
SalBTC

Tolvaj
Lampart

___ _ ^
EREDMÉNYEK.

IiUXEMBtJRG—IIOO.ANDIA S:| (3:2).Rotterdamban 30.000 néző előtt SlnHen 
játékvezetése mellett meglepő győzelmet 
arattak a luxemburgiak. A játék, gyenge 
volt.

KOMA MA 
B) Uga mérWJAsek

I. csoport:
Nagyvárad: N' O—FC P-aila 0:0. 
Marosvásárhely: Mart*—FC Oraiova Bö 

(0:0). • II. csoport:
Intf-os: Vulturil—Clilnezul ILSA 3:3

( i :t ) .Tnrnu Severio: CFR—CFR Simerla2:l
. r :0 ).

líupény; Minerul-Mlűa 3:0 (2.0).
III. csoport:

Turda: elmentül—Monopol 5:3 (2:0). ■ 
Nagyvárad: Törékvéa—Sodronyipar Isfi 

(1:0),
Kerületi bajuolssigórt: 

Temesvár: FrateUa—CFR, ' t:0 (1:0).
Rapid—Progresul 2:1 (1:1), Bánátul—
Patria 2:1 (2:0).

Barátságos mérkőzések:
Ter-esv'r: TTDR—Rjpetisia 4:3 (l;t).

, Kolozsvár: Victoria—Upiversitatea 4.1
(1:1). — Hagglbor—Cörvínus 3:3 (2:0). 

Arad: Olimpia—Transsf .-aula 4:2 (0:1).
JUGOSZLÁVIA 

Vidéki bajnoki mérkőzések: 
TTiv-bVs*! d -U‘-  JAK 1:1 (1:1).

VSC—Krivaja 6:0 (3:0).íif-A--'": (Y'C S ' 'v!a (óbeose) 4-1 0:1). 
Újvidék: NAK—Maesva 2:1 (1:0), Rad- 

nicski—Isztra 0:1 (0:0), Gyozsgyár—Rapid 3:1 (1:0), Divniceár—Tátra 4:1
(2:0).

Beocsln: Cement SK—Zseljezniesár
Hadijai 1:2 (0:1).Nagybecskcrek: Vojvodlna—Jugoszlá
via (Jabuka) 2:3 (1:2), ZsSK—Szloga(Nagykikinda) 5:1 (1:1).

Nasykikínda: ZsAK—Radnicski (Nagy- berskerek) 2:0 (0:0).
Pancsova: Jedinstvo—Borac 1:1 (1:0). 
Eszék: Gvozsgyár—Makabi 9:0 (5;0)oGradj.—Hajdúk 3:2 (3:0).

Barátságos mérkőzések: 
Csantavér: CsAK—Hajdúk 5:0 (1:0). 
Borovo: Slavia Várasd—Bata.$;l (1:0), 

SAND—Bata vegyes 2:0 (1:0).
NfiMETORSZAG 

A Tsehammer Serleg elődöntői:
Bécs: 1 FC Ntlrnberg—Rapid (Bécsi 

1:0 (1:0).
Mannheim: SV Waldhof—Waoker Wien 

1:1 (meghosszabbítás utón). A mérkőzést új rájátsszak.
Egyéb eredmények

Berliner SV—1Tennie Borussia 4:1. 
Vietoria—Hamburger SV 2:4. Sehalke 04—Westfalia Heine 14:0, FSV Frank
furt—Kickers Offenbaeh 2:6, Stuttgart 
Kickers—Stuttgartéi- SC 8:0, SPVC 
Fürth—1860 München 6:1, Admira—FC 
Wien 0:1, AustHa—Vienna 2:3.

OLASZORSZÁG
Fíorentína—Ambroslana 0:3.

------------ - < + > - -----------

Janda sérült az MTK-ban. Pintér «>'1,c9 remiben, ezért játszott Péter Jtőzépfcac* 
Wtet a Pécsi VSE ellen)

A BOCSKAINAK
szabadkai portyára nyílik reménye, j*® 
valószínűleg a portya pünkösdre tolou el. A portya visszavágó kötelezettsesgv* 
bonyolítható le és a Bocskai a SzolnoKWU 
vagy a DíMAVAG-gal közösen akaw 
uyélbelltni a viagzávágő mérkőzése

HERNÁDI MIHU.Y DR LETT A
K ASSAI AC ÜGYVEZETŐJE

és a kassai eportláfeadalom mo*í .f 
várja a KAC talpraánítésát- 
dr nem ismeretlen a magyar sportb.B. 
tlo Herzsenyák néven jobban !5nl®,,ij .  
Szegedi atléta veit é-s amikor á vcJ^f.;v 
zést abbahagyU. a KKAO tf?ryUc WWP irányítója lett. Hernádi dr nagy buzira' 
lommal fogott hozzá, hogy a KAC 
báját rendbehozza.  ̂ Az óWjotck P hamarosan egészen ú i élet lödül öreg 
egyesülőiben. Hernádi dr-nak ,, ,■lesz arra is, hogy a fűihal!ézakosztá.j 
bán is rendet csináljon.
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Lesz Jobb!i
Barangolás a válogatott
mérkőzés témái között

Néha a pokolba kíván az ember 
minden kritikai meggondolást, bon
colgató hajlamot, átértékelő törek
vést és szeretne fenntartás nélkül 
örülni, ujjongani, huj-huj-hajrá. Meg
vertük az olaszverő, angolverő, sőt 
taagyarverő svájciakat három gól
lal, az első negyedórában úgy játszot
tunk velük, mint a Hungária a 
Siketnémákkal a kapuhoz szögeztük 
őket, a híreseket, akik nemrég 
Torinóban döntetlent értek el az 
olaszok ellen. Kell ehhez elgondol
kozni, okot nyomozni, magyarázatot 
keresni? Nem sokkal boldogabb az 
a, szurkoló, aki kalapját a levegőbe 
dobja s utána leissza magát a sárga 
földig egetverő örömében? Azt a 
kutyafáját, végül Is szombaton még 
mindenki remegve gondolt arra, hogy 
vájjon sikerül-e egy t is z te s  döntet
lent elérnünk a nagy mumus ellen, 
vasárnap aztán porrá zúztuk a 
mumust, három góllal győztünk, de 
győzhettünk volna nyolccal! Ilyen
kor álljon oda az ember bogarászni 
szakkérdésekkel, ahelyett, hogy 
háromszoros éljent ordítva ürítené 
poharát a diadalra?!

Igen, igen, ez mind igaz. Éreztünk 
már hasonló érzést, nem is egyszer. 
Csszel, amikor a németeket 5:l-re 
Vertük, hej, de nem szívesen gondol
tunk arra, hogy a németek komoly 
edzés nélkül álltak ki! Amikor leg
utóbb a Ferencváros 6:2-re verte a 
Világhírű nagy Rapidot, milyen szép 
lett volna hajnalig hűzatni a 
cigánnyal, hogy „nem lehet a 
fradistákkal kikukoricázni". Csak ne 
állt, volna az a világhírű Binder úgy 
a pályán, mint egy sóbálvány (avagy 
mint Bickel. . . )  s egyáltalán: csak 
he játszott volna az a Rapid olyan 
bünrosszul.

A bírálónak nincs könpyü hely- 
sete. ünneprontásnak tűnik, ha 
győzelem esetén is hibákat kuta.t, 
esetleg talál is. Görbe szemmel néz
nek rá az ujjongók. Rosszindulattal 
vádolják. Cinikusnak bélyegzik, mert 
keresi az érem másik oldalát is.

Pedig a bírálatnak ez a szent 
kötelessége. Megkeresni a hibákat 
akkor is, amikor még nincs baj. 
Nemcsak: hálátlan, de nehéz feladat

józannak maradni tudni a nagy 
örömben. Erre azonban legalább 
°lyan szükség van. mint ujjongásra. 
fíe lássunk mindent rózsaszínben, 
mert annál nagyobb lehet a zuha
nás. Ne higyjük, hogy nem voltak 
hibák, vasárnap. A  győzelem mámora 
ne homályosítsa el a látásunkat s 
ne higyjük, hogy ihaj-csulmj nincs 
itt semmi baj.

»
Tegnapi bírálatunkban futólag 

említést lettünk a. háborús viszo
nyokról, amelyek a labdarúgásra is 
Íratással vannak. Ez természetes. 
Németország háborút visel, Svájc a 
mozgósítás állapotában van. A múlt 
összí'I kiábrándultunk az. összekap- 
Jmdott német válogatottból, most 
lmsvétkor a bécsi élcsapatokból. 
Vasárnap kiábrándító volt látni a 
Svájciakat s ha arra gondolunk, 
hogy ez a csapat tavaly megverte, 
•déri döntetlenül játszott az olaszok
kal, akkor látszik csak szükségesnek 
n labdarugó nemzetek háborús át
értékelése. Nemrég még megkondí- 
tották a vészharangot a KK fölött, 
tóért hiányoznak a nagy bécsi, cseh 

olasz csapatok. Most azonban 
eS.Vre világosabban látszik, hogy a 
akis KK" nem Is olyan szükség- 
’ iegoklás, mint amilyennek látszott 
*•* első pillanatban. A hagyományok 
tisztelete szép dolog, dehát minden 
fejlődik, változik, nem kövesedik 
{heg a labdarugőrangsor sem s je
lenleg kétségtelenül nagyobb dicső
i g  megverni egy jugoszláv klub- 
lapátot, mint egy bécsit.
. A tényeken nem lehet változtatni, 
oelenleg a helyzet az, hogy a Rapid 

a csapat, amelyiknek hat gólt 
■hét lőni s a Gradjanski az a csa

pat, amelyiktől öt gólt lehet kapni. 
«

Nézzük, milyen hibák voltak a 
“ ta9yar csapatban vasárnap.

Egyik munkatársunk elkészítette a 
'Mérkőzés két lötábláját. Lapunk 
T ?* helyén láthat ja az olvasó, hogy 

VBZor lőttek a svájciak és hány- 
y  °r ni. Aki nem ismeri as ered- 

óttyt s rápillant a Jcct kapu. vázlat

ra jzár a, ás azt hiszi, hogy egy 
13:0-ás mérkőzésről készült. Holott 
csak 3:0 volt az eredmény. A képen 
rengeteg gyenge, sok mellé- és fölé- 
lövés látható. Tisztességes lövés alig 
ment a kapura. Ez azt jelenti, hogy 
csatáraink lövőképessége gyenge lá
bon áll. Sok a leperdült lövés, sok a 
hibás testtartás és nekiállás követ
keztében a fölélövés.

Nem véletlenül száll a kapu fölé a 
labda, olyan törvények szabják meg 
a labda röppályáját, amelyeket a 
játékosnak ismernie kell, ha hibáit le 
akarja vetkőzni. As edzőalosztály 
legutóbbi szakértekezletén hosszú 
vita folyt a. különféle erejű és ma
gasságú rúgásokról. A vélemények 
nem mindenben egyeztek, holott 
ezen a téren as egységes felfogás 
nemcsak hogy lehetséges, de az 
egyedül elképzelhető. Mielőbb pon
tosan ki kell elemezni a lövés moz
dulatait, hogy minden játékos tudja 
is, hogy mit csinál. A rúgószín pedig 
nem ártana minél több pályán,

e
Sáros! dr. középcsatársága körül 

sok vita folyik az utóbbi időben. Ez 
azért is különös, mert. jelenleg Sá
rost is szívesebben játszik összekö
tőt. Legalábbis ezt mondta az edző
jének és a szövetségi kapitánynak 
is. Középcsatári játéka most is csak 
szükségmegoldás volt. Akinek két
ségei voltak, hogy miért alkalma
sabb Sárosi dr. as összekötő posztra, 
az választ kaphatott magának a 
svájciak elleni mérkőzésén is. Sá
rosi dr. lassú játékos, a küzdés nem 
kenyere, a labdakezelose nem elég 
gyors, hiány 'k belőle a robbané- 
konyság, a kapura törő energia, 
óriási technikai tudása ugyan kiesil- 
lan, ha alkalma van rá, a középcsa
tár előretolt posztja azonban nem al
kalmas arra, hogy valaki erről a 
helyről irányítson. Sárosi dr.-t irá
nyító készsége, okos labdái az össze
kötő posztra teszik alkalmassá. De 
nem az olasz, hanem az angol rend
szerben. Az olasz rendszer túlságo
san védekező, óriási munkát kívánó 
összekötő játéka nem Sárosi dr.-nak 
való. Az ő erőnléte különben sem 
kifogástalan jelenleg. Ha azonban, 
legalább is Sárosi oldalán, keresz
tülviszik azc az elvet, hogy a hátvéd 
vigyáz a szélsőre ás a szélsőfedezet 
az összekötőre, akkor Sárosi felsza
badul a védőmunka álól, nyugodtak 
építhet, előkészíthet, sőt Icapuratör- 
hat és nem kell azzal törődnie, hogy 
minduntalan hátrarohanjon zavarni 
az ellenfél összekötőjét.

Aztán még egyet: összekötőt
játszani nem szégyen. Valaha a 
grundon a labdatulajdonos gyerek 
csak „cetnert” volt hajlandó játszani, 
felnőttek közt azonban még szélső
fedezetet játszani sem szégyen. Az 
összekötő szerepe hallatlanul fontos 
a korszerű labdarúgásban, az ango
lok ,,kulcsembernek“  nevezik az 
összekötőt. Az összekötő a csapat 
legnagyobb tudású játékosa, a szélső- 
fedezettel együtt. A  legsokoldalúbb 
tudást kívánja. Az összekötőnek 
szinte mindent kell tudnia. Cse
lezésben. labdavezetésben, pasz- 
szolásban, kombinálásban, lövés
ben egyaránt elsőrangút kell 
nyújtania az összekötőnek. Az Arse- 
nal világhírű „aranycsapatának" ez 
volt a belső hármasa: Jack, Drake, 
James. Az angol szakértők szerint 
ehhez hasonló erejű, belső hármas 
soha még egy csapatban sem volt 
együtt. Vájjon valaki azt hiszi, hogy 
Drake volt ebben a hármasban a 
császár? Dehogy! Alex James és 
Dávid Jack. ök jelentették a labda
rúgás felsőfokát. Drake csak végre
hajtó volt. Tank. Agyú.

Egyszóval: ha valakit összekötőbe 
állítanak, nem szükséges szégyen
kezve, felgyürt gallérral kivonulnia 
a pályára, hogy fel ne ismerjék le
csúszott helyzetében. Ezt Sárosi dr 
bizonyára tudja, de nem minden 
barátja tudja ugyanezt.

Védelmünk néha katasztrofálisan 
helyezkedett. A középen néha olyan 
flr tátongott, hogy csak a teljesen 
tehetetlen svájci csatársor nem tud
ta kihasználni a lehetőségeket. 
Megtörtént, hogy nemcsak Balogh, 
de Király is elörehúzódott. Elől ta
nyázott Sárosi III 1». Ilyenkor a kö
zépen a svájci közópesatár teljesen 
üresen állt. Ha az öreg Ahegglen 
III helyett egy jó formában lévő 
összekötő játszott volna, bizonyára 
észrevette volna, hogy a középen 
hosszan előrevágott labdák nagy' ve
szélyt tudnának teremteni a magyar 
kapu előtt. Hasonló helyezkedés a 
németek ellen könnyen megbosszul
hatja magát. Egy-egy jó labdával 
a német középcsaiár beszáguldhat 
a kapuba.

A szövetségi kapitány dicséretre- 
méltó módon rendszerre törekszik. 
A védelem jelenlegi munkája azon

ban rendszertelen. Ez ellen a Svájc 
ellen a rendszertelen védőmunka 
nem volt baj, jó formában lévő el
lenfél ellen azonban bajt okozhat. 
Három embernek mindig kell ma
radnia hátul. Ne feledkezzünk meg 
az edzők első döntvényéről, amely 
szerint „az ellenfél három előretolt 
csatárát akkor is le kell fogni, ha 
mi vágyniuk támadásiján". A közép
csatárt teliát nem szabad szabadon 
hagyni. Ha olasz rendszerben is ját
szik a válogatott, a bárom fedezet 
közül támadásban egyszerre csak 
kettő mehet előre. A két hátvéd 
mellé hátul kell maradnia legalább 
egy fedezetnek. Ha például Király 
és Sárosi. III megy előre, akkor Pá- 
kozdié az ellenfél balszélsője. Bíróé 
a középcsatár és Baloghé a jobb
szélső. Ha Balogh és Sárosi III 
megy előre, akkor Bíróé á jobbszél
ső, Fákozdié a középcsatár és Ki
rályé a balszélső. Ha a két szélső
fedezet vonul előre, akkor a védelem 
felállása angol rendszerű, Sárosi 
Hl-é a középcsatár és a két hát
védé a két szélső. Ha a három fede
zet közül csak egy megy előre, ak
kor van egy védelmi tartalék is. Ha 
egy sem megy előre, akkor mind a 
két hátvéd védelmi tartalék.

Ha azonban mind a három fede
zet előrekalandozik, a két hátvéd 
pedig a szélsőre ügyel, akkor elér
keztünk a Taxi angol rendszeréhez 
— kalandozó középfedezettel. Ilyen 
védelmi helyezkedés esetén az ellen
fél középcsatára onthatja, a gólo
kat, ha megfelelő labdákat kap.

»
Íme, láthattuk az igazi olasz rend

szert, ahogyan a svájciak játszották. 
Ha valaki csodálkozik azon, hogyan 
lehet ilyen védekező rendszerrel nagy 
sikereket elérni, az képzeljen a 
svájci védelem helyébe még szívó- 
sabb, ruganyosabb és jobb védőket 
(mondjuk Fonit, Ravát, vagy Mon- 
zegliot, továbbá Montit), ugyanilyen 
szívós szélső fedezeteket, minden
hájjal megkent, óriási tudású össze
kötőket (mondjuk Meazzát és Fer
rarit), clöl pedig három gyorsvona
tot (mondjuk Biavatit, Fiolát és 
Colaussit, esetleg Orsit. . . )  és mind
járt előttünk áll, hogyan lehet ilyen 
védelmi falból kiindulva viharos 
támadásokat vezetni mutatós 
mezőnyfölény nélkül,

•
A magyar fedezetsort csali dicsér

ni lehet. Itt kell keresni a mezőny 
legjobb embereit. E sorok írója 
Királyban látja a mezőny legjobbját, 
de a különbség, amellyel a másik 
kettő fölé nőtt, olyan kicsi, hogy 
Igazságosabb egyformán dicsérni 
mind a hármat. Külön örömet jelent, 
hogy Király nem az öreg válogatot
tak közül való. Király nem játszik 
feltűnően, nem az a játékos, akit a 
közönség a mérkőzés után a vá Halra 
kap. Csak éppen maradéktalanul el
végzi a feladatát. Balogh pompás a 
támadást segítő szélsöfedezet szere
pében is. Sárosi III. remekül fejelt 
ég szerelt s a mezőnyben Is vonzotta 
a labdát. Általában gyenge ellenfél 
ellen mindig jó élete van a mozgó 
középfedezetnek, mert sok hibás 
passz száll hozzá.

t>
Vasárnapi számunkban cikket ír

tunk a megelevenedett frázisokról. 
A körülményes Tabdakezelést Dudás 
mutatta be a pályán. Ez az, amikor 
az összekötök visszaélnek a szabad 
térrel és egymásnak tologatnak, öt 
passzal sem haladnak többet, mint 
tíz métert a mezőnyben s a végére 
az ellenfél mindenkit lefedez. Miért 
feledkezik meg az összekötő az an
gol aranyszabályról: gyorsan építs! 
Ha látja is, hogy a szélsőt fedezik, 
no féljen átdobni a labdát a fejük 
fölött, liadd rendezzenek futóver
senyt, hátha gyorsabb a. szélső! A 
mezőny leggyorsabb embere Kin
cses volt — jobban ki kellett volna 
használni ezt a gyorsaságot. A 
magyar csatárok általában sablonos 
megoldásokra törekedtek, nem vol
tak helycserék, kevés és lassú volt 
a mozgás. Mozgásban, gyorsaság
ban az újonc Sütő lényegesen felül
múlta Dudást. Sütő helyes felfogás
ban játszik az összekötő helyén, a 
vége felé azonban, nyilván fáradt
sága következtében, ő is beleragadt 
Dudás tologató stílusába. Pedig 
neki még nincs joga ehhez, fiatal 
válogatott...

»
Befejezésül csak ennyit: aki so

kalja a sok, kifogást a győztes csa
pattál szemben, az gondoljon arra, 
hogy ez még mindig jobb, mintha 
egy becsülettel vereséget szenvedett 
csapatot dicsérne a tárgyilagos bí
ráló.

Feleki László.

A SZEGET) FC
ma, kedden erőnléti edzést tart.

KASSÁN
múlt bét péntek óta folyik a fegyelmi 
tárgyalás az ellen a nyolc játékos ellen, 
aki megtagadta a játékot az utolsó két 
NB-mérkijzéren. Ez a nyolc játékos a 
következő: Földes, Leadva!, Tölgyesi,
Pásztor. Kertész, Tóth, Takács és Pé
teri. Hír szerint enyhe ítéletet fognak 
javasolni a választmánynak, sőt négy já
tékos dorgálással megússza az ügyet, 
ítélethirdetés e hét végéra várható.

-  N o, K ari, m ost  
m utasd  m eg , hogy  
m it tudsz;
Sütő Károly, a válogatott csapat 
újonca elmondia, hogyan rúgta 
gólját a svájciaknak

Boldog, hogy jól játszott és nem léi a németektől
A  vasárnap? válogatott mérkőzésen 

akkor ujjongott fel először a. közönség, 
amikor Sárosi dr a magyarok eltiő gólját 
fejelte. Azután következett Sütő gólja. 
Kern maradt a nézőtéren egyetlen kéz 
sem, amelyik néni tapsolt erre a gólra. 
Máskor a lelátón _ unottan ülő éa néző 
emberek erre a gólra felugrottak a he
lyükről és kiabáltak, ahogyan csak 
tudtak:

— Sütőőő, Sütőőő!
A  régi, nagy csatároktól lehetett csak 

olyan remekbeszabott lövést látni, mint 
amilyent a magyar válogatott újoncától. 
Sütőtől láttunk vasárnap. Egyszeriben a 
közönség kedvence lett a Gamma fiatal 
játékosa és szinte kivétel nélkül min
denki neki szurkolt. A  mérkőzés után 
a gyerekek Sütőt várták ée a legtöbb 
aláírást neki kellett adnia a gy énekek
nek. A  népszerűséget tudjuk jól — az 
szabja meg, hogy kinek az aláírásáért 
verekszenek a gyerekek.

Hétfőn a munkahelyén kerestük e. ma
gyar válogatott csapat jobböesaekötöjét- 
Nem találtuk meg. A  hétfői napra sza
badságot kapott. Elmentünk otthonába, 
ott cem találtuk őt. Édesanyja mondta:

— Karcsinak már régen itthon kellene 
lennie, az ebéd is kihűlt már. Minden 
pillanatban Itt lehet, tessék rá várni.

Elmondta Sütő édesanyja, hogy már 
kölyökkorábnn is folyton a labdát rúgta 
a „Kari”  és hogy mennyi cipő kellett a 
fiúnak, mert minduntalan szétrágta a 
cipőjét.

Bövid idő után aztán megérkezett Sülő
Karcsi. Csendesen fclelgetott kérdéseink
re. Az arcán nyoma .Kincs a. vasárnapi 
nagy „munkának”  és  ha oz ember 
vékony, törékeny alakját nézi, nem tud
ja inogórtcai, hogyan tud olyan nagy- 
erőt adui a rúgásába. De Sütő már fe
lel is:

— 1919 június 5-én Budapesten szület
tem — mondja csendesen. — Amióta csak 
emlékezni tudok, mindig csak rúgtam a 
labdát. Először rongylabdát csináltunk 
és azt rágtuk. Tizenkét éves koromban 
kerültem a TTK-be. a kőlyökcsanatba. 
Balösszekötőt játszottam. Amikor 3? éves 
koromban az „egybe” jutottam, közép- 
esatár lettem, majd jobhösszekötő. Innen 
kerültem aztán a BLASz válogatottba, 
mini amatőr válogatott- Játszottam még 
halösszekötőt Is. Nekem teljesen mindegy, 
hiszen egyformán rúgok jobb és balláb 
bal.

— Milyen poszton játszik szívesebbem? 
A középen vagy összekötőben? — kérdez
tük Sütőtől.

— Csak összekötőt szeretek játszani, de 
az aztán mindegy, hogy jobb vagy bal
oldalon — válaszolta, a válogatott já 
tékos.

Vannak játékosok, akik, ha bekerülnek 
a válogatottba, akkor annyira szurkai
nak, hogy sokszor alig nyújtják a. ké
pességüknek csak egy kis részét is. Meg
kérdeztük Sütőtől, hogy ezurkoit-e va
sárnap a mérkőzésen.

— Az öltözőben kissé szurkoltam és tél
iem — vallja bo Sülő Karcsi. — Játék 
alatt az első tír. percben még éreztem, 
hogy valami van velem, de aztán, ami
kor sikerült berúgnom a gólt. mintha 
elvágták volna, minden megváltozott és 
úgy éreztem magam, mintha » Gammá
ban játszanék bajnoki mérkőzést. Elein
te az is zavart, hogy a közönség folyton 
azt, követelte, hogy Kincsesnek adjak 
labdát. Igyekeztem Is Kincsesnek oda
adni a bőrt. de nem igen lebelelt, mert 
mindig lefedezték. A gól után aztán a 
közönség már csak biztatott.

— Várta azt. hogy válogatott lesz a 
svájciak ellen?

— Nem vártam, hogy már most leszek 
válogatott — mondta őszintén a jobbüsz- 
szekötő. — Azt mar az ct elején elha
tároztam, hogy minden érőmmé! igye
kezni fogok azon. hogy bekerüljek a 
válogatottba, de arra nem számítottam, 
hogy már ilyen hamar sikerül ez a 
vágyam.

Ragyog a szeme Sütő Karcsinak. 
Szinte átéli ismét azt a percet, amikor 
a gólt rúgta.

— Már nagyon dühös voltam, hogy 
annyit rugdalunk kapura és mégis csak 
egy gól van benn az ellenfél kapujában 
— meséli Sütő. Ekkor történt, hogy Du
dás odaadta nekem a labdát. Egy pilla
nat alatt átvlllant az agyamon: na. Kari, 
most mutsd meg, mit tudsz. Amint hoz
zám ért a labda, egyből megvágtam! 
Aztán csak azt hallottam, hogy minden
ki kiabál és a fiúk nekem esnek, csó
kolnak.

— Mire gondolt ekkor?
Tessék mcghallg-atul, hogy ez a csen

des. lényosképü gyerek mire gondolt 
akitor, amikor berúgta a labdát a ka
puba.

— Arra gondoltam, hogy otthon örül
nek majd annak, hogy gójl rúgtam. —
mondja halkan Sülő Karcsi. — Aztán 
utána a* jutott az eszembe, hogy a 
Gamma-vezetők és játékosok Is biztosan 
úgy' örülnek a gólnak, mint én.

Egy pillanatig -csend lesz.- Aztán újra 
megszólal Sütő:

— Nagyon boldog vagyok, hogy sike
rült a játékom, hogy nem égtem le. Azért, 
örülök még. hogy jól játszottam, mert, 
ha ugyan lehet, így tudom valamivel 
meghálálni a Gammának azt, hogy a 
Gammában vagyok. Nagyon sokat kö
szönhetek az egyesületnek.

— Mit érzeti, sokkal nehezebb volt a 
válogatott mérkőzés, mint egy bajnoki 
meccs?

— A vasárnapi meccset egyáltalán nem 
ereztem nehéz meccsnek, — mondja szo
katlan élénkséggel a játékos. — A Kis
pest elleni meece sokkal nehezebb volt.

Arra a kérdésünkre, hogy nem fél-e a 
jövő vasárnapi berlini mérkőzéstől, így 
válaszol:

— Lehet, hogy á németek ellent mér. 
kőzés nehezebb less, mint a svájciak el

leni volt, de félni nem félek. Még non* 
játszottam ellenük, de nem félek attól, 
hogy „lehúzzuk a gyufát.’’

Csodálkozó nézésünkre nevetve moaidjnj 
— Nálunk Angyalföldön ezt a kifejő* 

zést használtuk, ha valamelyik meccsen 
„lebőgtünk.”

Jól megmagyarázta.
Aztán már nem kérdeztünk többet, roáe 

csak ő beszél. Elmondja, hogy amikor a, 
TTE-ből a Gammába került, akkor tudta, 
hogy az első fél év nehéz lesz. Elható.-*

Osztálysorsjegyet
■ «TOROKKEL

v á s á r o l ju n k
N yerem én yh u zás m ár

április 6 és 9 én
H ivatalos s o r s je g y  árai*, s

Égési P  2 8 ,...  II Fél . . I* 1 4 .—
Negyed P  7 .— || NyolcadP 3 .5 0
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TOROK I h M S A
BAN KH ÁZ SU T ,

Budapest, IV., Szervita-tér 3. sz.
rozta, hogy nagyon fog  igyekezni és 
tanulni* Állásba került, a Gamma-gyár** 
bán dolgozik. Szorgaknasan jár az edzé" 
sokre, mert tudja, hogy komoly munfoj 
nélkül n-era lehet eredményt eltérni.

— ■ Rengeteget köszönhetek az edzőm* 
nek, Sós Károlynak, aki sokat dolgozott 
eddig is velem. Neki köszönhetem, hogy 
munkabíró lettem. Most már csak azt 
kívánom és szeretném, hogy minél több
ször- húzhassam még magamra a címeres 
mezt*

Azt hisszük, lesz roút? részünk abban# 
bogy a svájciaknak rúgott góllio-a lia."’ 
komlókat láthassunk tőle!

Újpesten nagyon  
tetszett a Gamma játéka

Sós Károllyal, a Gamma edzőjével 
beszéltünk.

— Vasárnap délelőtt játszottunk 
az Újpesttel és megérdemelten 
győztünk ellenük. Az újpesti szak
embereknek nagyon tetszett a csa
patunk játéka. Tényleg jól játszot
tunk és a tartalékok nagyon jól 
illeszkedtek be a válogatottak he
lyére.

A Gamma ezen a héten is úgy ké
szül, mintha vasárnap bajnokit ját
szana. Kedden, csütörtökön és pén
teken lesz edzés. Vasárnap valószí
nűleg a Hungáriával tart barátságos 
mérkőzést.

A Jugoszláv futball
új alkotmánya

Három szövetség egy 
f ószövetséggel

A m agyar-svájci mérkőzés alkalmából 
Budapesten tartózkodott Kraljevics Ivó 
dr, a hörvát. szövetség’ elnöke, ő mon
dotta el a jugoszláv szövetség új alkot' 
mányiról a következőket*.

— Három teljesen, önálló szövetségünk 
vau most ; a szerb, a horvát és a szlovén. 
Mindegyik teljes önkormányzattal és 
szabályalkotó joggal működik és bonyo
lítja b> a maga bajnokságát. Ebben az 
első évben kivételesen egy csoportban, 
játszanak a horvátok és a szlovénok. 
A szerb csoportban 10 egylet játszik, az 
egyesített csoportban, pedig 8 horvát és 
egy szlovén egylet. Amikor ezeket a 
bajnoki küzdelmeket befejezték, az 
országos bajnoki rímért külön verseny 
lesz. Az idén csak a két csoport el
eső patai közt, a jövőben már olyan rend
szer szerint, hogy 4 szerb, 8 horvát éa
I..szlovén csapat kerül ebbe az országos 
döntőbe. Az országos föszöveiaég csak a 
nemzetközi ügyek vezetését tartja majd 
a kezében.

A KEAC-BAN
örülnek a Vasas elleni döntetlennek. Az 
egyetemisták szerint ezzel a ponttal el
kerültek a kiesési zónából. Annál nagyobb 
r? elkedvetlenedés a SzAK-nál. A piros- 
feketék nayyon késésre álinak, de azz%\ 
vigasztalódnak. 1 gy jövőre NB-csapar.uk 
lesz0 mert a Szeged FC átvedlik SzAK-ká*
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A válogatott mérkőzés főtáblája
(M ám  é s  m ilyen lö v é s  m ent a két kapura!)
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A svájci kapu
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A m agyar kapu
(Magyarázat: üres karika =  gyenge lövés, félig besötétített karika — 

középerős lövés, fekete pont '■ =  erős, veszélye® lövés, A  zászlók a gólo
kat jelzik.)

Fel fogjuk támasztani 
a Csikócsapatot! - mondja 
Fábián másodkapitány
Vasárnap Losoncon Játszik az utánpótlás csapata

Nagyon a afcívün&h&s fflStt . már ■ 
utánpótlás casapata, helyesebben as 
pótlás ügye, , hiszen ezen keresztül vezet 
az út a magyar labdarúgás szebb jövője 
felé- Nem csoda tehát, ha a, játék sze
relmesei érthetetlenül meredtek a Nem
zeti Sport híradására: Utánpótlás váloga
tott—Érsekújvár 4:4. .Hagyat!. volt.ez le- 
hetségee! Hiszen az  érsekujváriaknak az 
NBB fcűviidéki csoportjában szereplő egy
lete ott knllog a sereghajtók csoportja- 
bah!

Fábián .Tóasef, m  ntáinpótláa kapitánya 
a kövötkeső magyarázatot adta ntáir- 
pótlás érsekujvári kttdaroátiak:

— Csak mellesleg mondotn, bogry a* ér* 
oeknjvár! csapatot lényegesen megerősí
tették Gerlével cs Pólyákkal. Ásatás azt 
Is elárulhatom, hogy Kovács olyan jól 
játszott balöss*ekütőben, hogy bekerült a 
Jegyzőkönyvembe. Ez azonban természe
tesen nem Jelent semmit. A  legnagyobb 
meglepetés, ami engem Érsekújváron ért, 
az volt, bogy az ottani csapat a legtisz
tább angol rendszer szerint játszott. 
Maróthy testnevelő tanár, az érsekujvá 
Ttak edzője, végig csinálta Rowe tanfo
I.várnát és amit vasárnap láttam, abból 
csak azt állapíthatom meg, hogy már 
csak ezért is érdemes volt Rowct ide
hozatni. Mondhatom, hogy csak félsze- 
memrnel sirtam, léi szememmel mosolyog
tam.

— És sr, utánpótlás hűLkm ktt as &xr
goi rendszerhez? *

— Bizony mi egészen »agyv« rendszer 
rcl játseottnnk. Ez előrelátható is volt 
Sok helyen kényszermegoldással kellett 
dolgoznom- Teljes NBB-forduló volt .va
sárnap, jelenleg pedig már — bál* Is
tennek — NBB-Játékosok nélkül nem le
het kiállítani az utánpótlás csapatát. 
Azután fegyelmi okok miatt le kellett 
mondanom több Törekvés-játékos szere
peltetéséről. Viszont a vidékiekéit segí
tenünk kellett ezzel » mérkőzéssel. Ezért 
azután olyan csapatót kellett összeállita 
nőm, amely nem egyezik a felfogásommal 
teljesen és amelyik kevert összetétele 
miatt már eleve nem volt képes egységes 
rendszerre. Az öregek nem tudtak, talán 
nem is akartak a korszerű rendszerben 
játszani. Hogy az ilyen zagyva játekfelfo
gás különösen a védelemben micsoda za
varokat okoz, azt nem kell bővebben 
magyaráznom. Önódy kétségkívül egyik 
legnagyobb tehetségünk, bárom gólt 
mégis a* ő hibájából kaptánk. Azután 
Hinta úgy tologatott, hogy még az ötös 
vonalon U azt kereste, kinek lehetne 
oldalra passzolni a labdát.

— Mi tehát a tanulság az érsekujvári 
Játékból?

—* Nekem fiatalok kellenek. Kt kell 
tartanom az eredeti elgondolásom mel
lett és vissza kell térnem az én kis 
noteszomhoz, Jenő ti, Mátrai, Csanesinor, 
Balázs, Tihanyi, Kovács II., Lackó, 
Konecsni, Ványa, Pap, Kőműves — csak 
hamarjában soroltam fel egy sereg nevet, 
amelyek nélkül nem tudok dolgozni. 
Azzal már úgyis számolnom kell, hogy a 
szövetségi kapitány mindig több játékost 
fog^ elvinni a keretemből. Királyt és 
Sütőt rövidesen mások Is fogják követni. 
Ez a fogyás az, ami nem fáj egy cseppet 
sem.

*— És más tanulság nincs?
'*» A* érsekujvári eredmény bs rá

mutatott arra, mennyire fontos az, hogy 
az utánpótlás minél többet szerepetjen. 
Előterjesztést fogok tenni a miniszteri 
biztos úrnak, hogy a legközelebbi hetek 
valamelyikén 4—-6 napos budapesti 
táborozásra hívhassam össze az után
pótlás keretét, a budapestiekkel együtt 
mintegy 25—30 játékost. Azután pedig 
komoly műsort kell kidolgoznánk az 
Utánpótlás foglalkoztatására. Fel akarom 
támasztani a nagyhírű Csikó-csapatot.

— Mikor lesz a csapat legközelebbi 
szereplése ?

— Vasárnap Losoncon játszunk. Erre 
».• mérkőzésre játékengedélyt kérek »  
Törekvés néhány játékosa, Bánkuti, 
Szűcs és esetleg Tóth számára. Fel k«Ü 
frissítenem a csapatot olyanokkal, akik 
a mi korszerű rendszerünkben játszanak. 
A legközelebbi nemzetközi szereplésünk 
pedig május 2-án less Zágrábban ms 
ottani CsiMkkaL

Majd némi gondolkodás trtáfi Kossá 
tette Fábián kapitány:

— Meg kell oldanunk a Csikók ®sere< 
PeJtetésének problémáját, mert ezen áll, 
vagy bukik a jövő nagy válogatottjai

A T ö rekvés nem  látszik  
áp rilis  10-én a K is
pesttel NB-mérké-
zést

A Kispest kedvező törökországi portya 
ajánlatot kapott & mivel az első portya- 
•mérkőzést április l&íkán kellene lejái* 
szania, a Kispest vezetősége elhatározta, 
bogy az, április 14-ikére kisorsolt. Kispest 
—Törekvés mérkőzést április 10-ére, szer
dára hozza előre. Ehhez a tervhez azon
ban a Törekvés vezetősége nem járul 
hozzá,. Tasnády József, a Törekvés inté
zője ezt mondja:

-— A legnagyobb sajnálatunkra nem 
egyezhetünk bele a mérkőzés előrehozá
sába. Van ugyan egy szabály, amely mó
dot ad a pályaválasztó egyesületnek a 
mérkőzés előrehozatalára, amatőr csapat
tal szemben azonban est a szabályt nem 
lehet alkalmasnic Ettől eltekintve azon 
bán szívesen megtennénk a Kispestnek 
ezt a szívességet, noha a hétköznap ne
künk sehogyan sem megfelelő, mert va
lamennyi játékosunk dolgozik az északi 
főműhelyben s nem, tudnánk kellőképpen 
felkészülni a, mérkőzésre éppen a mérkő
zés napján.

—  Sajnos, jelenleg « Törekvésben 
annyi a baj, hogy minél több időnk van 
a legközelebbi KB-mér kő zésig , annál 
jobb . Jelenleg négy beteg játékosunk 
meggyógyulására várunk. E sek: Lő-
rincsy , Készéi, Palatínus és Dóry , Még 
egyik  sincs rendben,.talán kedden kezdik 
meg az edzést. Ezenkívül három játéko 
sunk áll fegyelmi eljárás alatt s ezek 
közül Tóth játékáról máris lemondha
tunk. Reméljük, a Kispest belátja, hogy 
ilyen körülmények között egyenesen Ön
gyilkosság lenne részünkről, ha bele- 
•mennénk a mérkőzés előrehozatalába 
Sajnos, a jelenlegi körülmények között 
erről szó sem lehet.

Barátságos márkázásait
HAC—isse ! : !  (1:1). Tatai-ót Vezette: 

Kral I. Változatos játék. Góilövő: Xriko- 
nya (11-esből) és Bácskai II., illetve 
Bihari és Seidler.

SAC II.—Ham part vegye, 4:4 <fl:3). 
Soroksár. Vezette: Palotás. Gőllövő:
Peller (2), Szirmai és Stumpf, illetve 
Vadász (2) és Király (2).

MP8C vegyem—IliSC 7:t (1:1). Horthy 
Miklós-úh Vezette: Banehraauh A mezőny 
legjobbja Klopfer. Góllövő: Krizsán (3), 
Bérser (2), Kálix, fapp, üt. Juhász (2).

Taxi—Autotari 3:1 (2:0). Barátságos. 
Szönyl-üt. Vezette: Séf csík. A Taxi
csapata igen sok tartalékkal áll fel. 
Gyimesi, Szabó II., Miklósi és Aradi 
sérülése miatt nem játszott. Serfőző 
pedig az utánpótlás csapatában játszott. 
Az ő helyükön az amatőr csapat játé
kosai játszottak. A Taxi így állt/ fel: 
Tóth II. — Kovács. Tompa (volt Nem
zeti) —  Kiss, Seres, Varga — Kertész, 
Takács II.. Balogh, Kohut. Princz. 
A Taxi nagyobb technikai felkészült
ségét az amatőrök lelkes játékukkal 
ellensúlyozták. Mindkét félidőn nagy 
Taxi-fölény, de a csatárok lövését nem 
kisérte szerencse. GóllővŐ; Takács II.. 
Seres és Kohut, illetve Juhász. Kitűnt: 
Tóth II., Seres, Takács TI. és Kohut, 
Illetve a védelem.

H a l  
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S25ÉKESFEHÉKVÁBOTT
nagy a* elkeseredés.

— Elfelejtettek kapura rúgni -a csatá
ra iák, — mondta Fehérvári edző. —- 
Amellett nagyon lassú is volt a csapat- 

A szurkolók azonban nőm ebben lát
ják & hibák okait. A i előkészületek hiá

nyossásait

Z'áld Ferenc: Látták, urak * Jó kis
mt:CC3 volt! A Gyurka jói spilézott, mii

Lila Leó: Csak ilyen elfogult ne lenne! 
A Gyurka lehúzta a rollót a svájci kapu 
előtt. Az első gólt a svájci hátvédeknek 
köszönheti, a másik góljánál pedig már 
rém volt ideje v’&s’zabuzni a lábát- El
lenben a Bonzó! Az aztán nagyot ját
szott!

Kék Hugó: Bo izó? Tudtommal a Bíró 
Sanyit elefántnak becézik, nem Bo-nzó- 
rak-

Zöld Ferenc; Maguk olyan vakok, 
hogy csodálom, hogy néni gázolja el ma
gukat naponta ötször a villamos. Hogy 
lehetnek emberek ilyen elfogultak. Csak 
a saját emberüket nézik.

Lila Leó: Hogy mondhat ilyet! Én 
megfigyeltem, hogy a maga játékosai 
miiyen gyengék voltak! Pardon: Csikós 
nem is volt rossz, bár azzal a fáradtság
gal a lelátóról is végignézhette volna a 
mérkőzést.

Kék. Hugó: Nem szeretek dicsekedni, 
ele rossz rágondoloui, hogy mi lett volna 
Bíró Sanyi nélkül. Mert Bíró Sanyi meg
üt áltatta s. futballt Bi ekei lel.

Lila Leó: Isién tudja, velem Dudás 
ntáltatta meg a futballt. Ilyen irigy em
bert még nera is láttam. Talán az övé 
volt a labda?

Kék Hugó: Mondja, miért olyan bol
dog? Azért, mert egy embere bekerült a 
válogatottba, holott olyan nagy egyesit 
letekből, mint a Gamma és a Kispest, is 
csak kétten-kelten kerültek, bo?

Lila Leó: Ke olyan hangosam* rn-ert a 
másik asztalnál el bízzák ma-guba t ....

(A másik asztalnál viszont így beszel
nek.)

Kis Pesfca: Képzelem, Lala. b aratunk
milyen elbizakodott most Egy darab 
újpesti játszott a válogatottban*

Paprika Péter; Én csak annyit mon
dok, hogy ha Tóth véd, hát jobb ered
ményt értünk volna el a svájciak elten.

Töry Tódor: Hogy érti ezt? ügy. hogy 
Tóth beengedett volna egy potyagólt, 
mire a magyar csapat mérgében bevágott 
volna nyolcat!

Paprika Péter: Maga mit keres itt,
Tódor ka? A. maga válogatottjait a fe
gyelmi ©lőtt kell keresni, nem a pályán!

Gamma Géza: Jó napot, urak! Köszö 
nőm, egyelőre még nem. ülök le, majd 
csak ©gy pár hót mnlva. Csak annyit 
akarok mondani, hogy a Gamma Irányzó- 
készülék. ©lég jól működött Sütő lábán- 
foton megáldja az urakat (elmegy).

Kis Pest.a: Csak azt nem értem, miért 
mondják azt, hogy a szövetségi kapitány 
Cöak a nagy hármáéból válogat. Holott 
volt olyan középcsapat, amelyikből há 
rom is bekerült- .

Töry Tódor: Mélyik?'
Kis Pesta; Példán! a Fradi,
(A másik asztalnál feszülten figyel

nek.)
Zöld Ferenc (gyorsáéi): Hát mit szólnak 

» kis Aísbóth győzőim éhez Puncsecs 
felett?

NBB Állása
Alföldi csoport

1. WMFC 13 13 — 73:10 26
2. MAVAG 13 8 2 .3 34:11 18
S. Cs. MOVE 13 7 3 3 26:10 17
4. FTC 13 6 4 3 37:18 16
5. UTE 13 6 3 4 37:24 15
6. KK AC 13 5 4 4 22:19 14
7. Postás 13 5 4 4 30:28 14
8. Vasas 13 5 3 5 20:26 13
9. Szeg. AK 13 3 nü 7 21:31 9

10. Sztlőrlnc 13 3 l 9 20:46 7
1 1 . Rkéresztur 13 2 3 8 19:48 7
12. Bkalász 13 13 9:77 —

Felvidéki csoport
1. SalBTC 19 17 l 1 81:16 35
2. DiMAVAG 18 17 1 68:14 34
3. BSzKRT 19 11 5 3 68:35 27
4.SK Rusj 19 13 1 5 46:31 27
5. özd 19 12 2 5 67:41 26
6. DVSC 19 9 4 6 46:36 22
7. Salg. SE 19 9 4 6 41:35 22
8. Pereces 19 8 5 6 30:24 21
9. BVSC 18 8 3 7 42:35 19

10 . Ungvár 18 5 4 9 29:44 14
11. Losonc 19 4 6 9 25:44 14
12. Kassai SC 19 4 •*O 12 23:62 1 1
13. Beregszász 18 4 3 1 1 18:67 1 1
14. Nyiregyh. 18 3 4 1 1 17:43 10
15. Munkács 19 4 1 14 15:60 9
16. Fülek* 30 3 2 25 10:39 8

* Törölve.
Dunántúli csoport

1. Tokod 15 1 1 4 __ 35:12 26
2. Sopr. FAC 15 9 1 5 53:27 19
3. Lampart 15 7 4 4 36:21 18
4. Egyetértés 15 8 2 5 32:22 18
5.MTK 15 8 1 6 32:35 17

6—7. Pénzügy 15 -5 5 5 19:19 15
6—7. Zugló 15 4 T 4 33:33 15

8. Sopr. VSE 15 3 8 4 Í8:27 14
9. Dorog 14 4 4 6 24:29 12

10 . Álba Regía 15 4 4 7 32:40 12
1 1 . Érsekújvár 14 5 2 7 15:24 12
12. Pécsi VSK 15 4 3 8 24:39 1 1
13. Tatabánya 15 3 4 8 20:35 10
14. Komárom 15 3 3 9 15:25 9

TEBBSKEI d b . e e ö a d a s a
A magyar királyi állami sportmester- 

rizsgáztató bizottság sorozatos előadásai 
során hétfőn este nagyszámú hallgató
ság előtt Peleskei Bajos dr tartott Igen 
érdekes és tanulságos ismertetést. Peles
kei Lajos dr ax edzők fontos szerepéről 
beszélt a labdarúgók egészségvédelmié
ben. Az előadás arról szólt, hogy az 
edzőnek vigyáznia kell a játékosok 
helyes táplálkozására, alkoholfogyasztá
sára, dohányzására stb. Egyénileg kell 
az edzőnek elbírálnia játékosainak 
helyes, sportszerű életét.

A  KISPEST 
ezen a héten is kedden és csütörtökön 
tart erőnléti-, Etetve kétkapus orfeéet- 
Vasárnapra még nincs műsora a piros- 
•fefeete ceaaalaiafci

íg y  t á v o z t a k
magyarok

Jókedvűen hagyta el a közönség 
a, válogatott mérkőzés után a pá
lyát.. A  sűrű sorokban távozó néző
seregben remek tavaszi ruhában 
pompázó hölgy gondterhelt arccal 
szólt a mellette lépdelő férfihez:

— Szép volt ez a győzelem, de 
mi less jövő héten Berlinben ? A 
németek jobbak, mint esek a sváj
ciak voltak.

Nem kosztümgondjai vannak a 
hölgynek, hanem, hogy mi lesz a né
metek ellen az eredmény.

Egy régi válogatott játékosunk 
mondta:

— Kár, hogy nem as olaszokat 
kaptuk most ellenfelünknek. Talán 
ma őket is megvertük volna.

A Gamma két vezetője — Agfalvy 
Ipoly és Fiala Antal — megy bol
dogan a tömegben, amikor Gidó- 
falvy Pál dr miniszteri biztos meg
állítja őket és gratulál nekik Király 
és Sütő játékához. Egyik néző meg
szólal:

— Ha a Gamma nem veszi meg 
Sütőt, akkor még ma is az angyal
földi grundon rúgja a labdát.

Lassan, lassan elmegy a tömeg é3 
máris, jönnek a magyar játékosok. 
Megjelenik Sütő is és a pályám je
lenlévő gyereksereg odarohan hozzá. 
Aláírást kérnek tőle. Amikor ez 
megtörténik, az egyik boldog gye
rek ezt mondja:

—  Csodára el tetszett tálélni azt 
a labdát, Sütő úr!

Hálás pillantás volt Sütő köszö
neté a dicséretért.

m swáídak ':‘:1 ,
A svájciak, amikor még egymás 

között voltak, nyugodt arcot mu
tattak. Vezetők és játékosok egy
aránt. Mert úgyebár nem olyan nagy . 
dolog kikapni a magyaroktól. Elő
fordult ez már eddig Is. Egy tucat
szor. Ez a 13-ik vereség.

Odakint még vannak néhányat!. 
A. svájciak arca hirtelen megválto
zik, amikor észreveszik őket. Most 
kezdik érezni, hogy „legyőz öttek.“ 
Pedig főleg csak kölykök ácsorog- 
nak már itt. Autogramra éhesek:

— Te melyiktől kérsz t . —  kérdi 
az egyik kölyök.

— Attól a kis kopasztól.
— Fin a kapustól, de nem tudom, 

hogy melyik a kapus.
S hirtelen egy tucat kölyök tart 

trónt és papírt a svájci játékosok 
orra elé, de azok nem állnak kötél
nek. Rájuk sem néznek. Ballagnak 
a kocsijukhoz. A  végén Bickel 
megy.

—  Herr Bickel, — szól valaki, de 
hiányos német tudása miatt nem 
tudja folytatni s ezért csak ujjal 
mutat Bickel lábára. Bickel ugyan
is harisnyában megy. A  megszólító 
olyan arcot vág, mintha a z t . kér
dezné:

Mi es f
Bickel nem felel, csak; legyint. 

Valaki Abegglennek ezt mondja:
Apuskám, nagyon el voltatok 

ti bizakodva.. t
—  Ja, — mondja Abegglen, pedig 

nem Is tudja, hogy mit mondtak
, neki. De így Is igaza volt.

M H H M

P o l g á r ,
a z  é l v e z e t h a l m o z ó
Kit állított volna a váloga 
tolt csatársorba Dimény 
edző ?
„ Egy félidős11 edzést tar 
tott vasárnap délelőtt a 
Ferencváros

Pálinkás, Polgár, Ssoyka, ár, Hámori, 
Pósa, Borényi, Jakab, Gyetr&t és Kiss
vett részt a vasárnap délelőtt tartott 
ferencvárosi edzésen. Pauer gyúróval és 
egy alkalmi játékossal egészült ki a 
csapat. Ellenfél az FTC tartalékgárdája 
volt. Az amatőrök előzőleg már egy 
mérkőzést játszottak és így csak egészen 
könnyű mozgás lett az edzésből. Negy
venötperces játék után be is fejezték. 
Egyetlen figyelemre méltó esemény volt 
Hámori játéka a csatársor jobbszár
nyán. Egészen Jó jobbszélső lenne, ha 
ott játszatnák.

Edzés után a játékosok siettek öltöz
ködni. Senki sem akarta elmulasztani 
még a válogatott mérkőzés előjátékát 
sem. Pósa szerint azon még jobb játék 
lösz, mint a nagy mérkőzésen.

Polgárt sokarc Irigyelték, mert ő a 
vendéglő ablakából, mint családi páholy 
ból nézheti végig a mérkőzést.

— Tadtad te, hiába, hogy miért 
béreled ki azt a hotelt! — mondta neki 
Jakab.

Polgár art mondta, hogy délután hal
mozni fogja az élvezeteket: nézi a mér
kőzést és beállítja a rádiót is. így aztán 
csak nem fogja, elkerülni a figyelmét 
egyetlen mozzanat sem. Közben ellen
őrizni fogja Plnhárt Is.

— Ilyen még úgysem volt! «— mondja.
Dimény Lajos edzőt is a válogatott

izgatja.
— Nem hagytam volna, ki Vidort a 

válogatottból — mondja. — Lendületet 
adott volna az egész csapatnak a mai 
formájában. Az, hogy a jövő héten 
úgysem átázhatna el, szerintem még 
nem ok hogy ma se játszassuk. Tnray 
sem lett volna rossz megoldás a csatár
sor közepén. Beméljük azonban hogy 
nem lesz így sem baj. A* a fontos, 
hogy szívvel-lélekhcl játsszanak.

A hét legfőbb 
BLASz tizenegye

Vasárnap délelőtt zajlott le a fő
városi amatörök második fordulója. 
Néhány meglepetés is akadt. A 
Ganz az első félidőben már vesztés
re állt és a második félidőben csak 
keserves küzdelem után győzte le a 
BRSC-t. A  Testvériség kikapott a 
jól játszott az MPSC-vel. Jelenté- 
lenül játszott az MFSC-vel. Jelenté
seink alapján a hét legjobb tizen
egye a következő:

Köböl TTE —  Kuruc* (MAY 
Előre), Schneider URAK —  Szép 
MAFC, Ambrus DSE, Havas 
WMTK — Takácsi (Törekvés) H), 
Hufnágel BRSC, Manolovits KSSE, 
Szántó (Hargita), Nagy (Hungá
ria).

A  tartalékcsapat: Prazsák MSC 
— Bajkai DSE, Lasslngleitner 
(Ganz) — Thür KSSE, HoUösi 
MAVAG H, Faragó PeMTK — Mag
vasi (MÁV Előre), Hirsch (Föv. 
TKör), Hochstein BRSC, Hrotkó 
PeMTK, Gombos MAFC.

MOVE L osztály.
PUlsszenUvá* SE—ETSC 3:* (3*). Pi-

Bsszentiván. Vezette: Pintér. Kitűnő .1,1- 
tókveajtés, erőeiramú játék, megérdemelt 
győzelem. GóHovö: Bancr 0 } és Boscheim. 
Nagy. BTSC az I. félidő 20. percében a 
lábát tórtfc

Hungária híradó
A  Hungária sérültjeinek jól jön ez a 

közel háromhetes pihenő. Turay sérülése 
szerencsére nem bizonyult olyan súlyos
nak, mint, azt ő az első pillanatban hitte. 
Kalmár 'is  szorgalmasait borogatja a tér
dét, úgyhógy a Ferencráros-mérfcőzéélg 
ő ia teljesen rendbe fog jönni.

•
A kék-fehéreknek nemcsak a játéko

saik, hanem a vezetőik is sérültek. Félő.- ■ 
mann után Maráik Béla is ágynak dőlt. 
Tüdőgyulladás-gyanús ' volt először, de 
tegnapra már láztalan lett. E hét végére 
már valószínűleg felkel.

3
A  Hungária e hét szerdáján Ismét ®d- 

zflmérközést játszik, de az ellenfél egyelő
re ismeretlen.

— Ahol vidéken fogadhatnának, vasár
nap, ott mindenhol bajnoki mérkőzési 
van, — mondta Weiss Ági, pályagondnok. 
— Vasárnap alighanem ismét itthon- 
játszunk könnyebb barátságos mérkő
zést...

#
A Hungária edzésműaora a válogatott 

mérkőzések ellenére sem változik. Kedden 
erőnléti edzés lesz, szerdán kétkapus já 
ték, pénteken pedig gőzfürdőzés' szerepel 
műsoron.

(► **** I
Nagy Ssare les®

as NBB' gól királyságáért- .Tenöfi jav í
tott, de az ózdi Tóth már befogta, sőt 
Sznhai Is az előkelő kettőnek szorosam 
a nyomában van. 31: Jenőfi ■ SalBTC, 
Tóth 6 -VTK. — *f: gzt.hai .WMJ’C. — 
28: Kovács BSzEKT. — 25: Moór BVSC-

Kosaras befogta Füri I I - t
az amatőr I. osztály góllövőlistáján. — 
22: Fűzi II- (Elektromos I I ) ,  Kosaras 
(Hungária). — 21: Kárai WMTK. -  30* 
Kiss WMTK. — 19; Mánolovits KSSE. . ,

Oesrite UFC
vezet a* amatőr II. osztály góllövőlis
táján. — 30: Deszke TTÍ'C. _  H :. Hor
váth RTF. ír. — 16: Teve.li KSO. — lás 
Iíutner (Kalapos),. Simon KSC, U-y-tcr 
bágyi BIK .

DIÓSGYŐRÖTT
nem tévesztette meg a vezetőket a 
egyházának rúgott 10 gól és váltó: 
aggodalommal néznek a BSzKRT 
vasárnapi mérkőzésük éjé. Változás 
várható a csapatban, noba Bánnal 
megelégedve Csapkay edző, mert a 
véd nem fogja a szélsőt.

— Ka Bán nem változtatja meg : 
fölfogását, akkor kikerül a esapatb 
moítbata Ceapkay-

Angol rendszerben játszó bét cs*P‘’Jj
pompás küzdőimét láthatta a kőzönsé® 
a lóversenytéri pályán. A MAVAó nvV 
ősz óta játsza az angol rendszert. “ 
tás pedig most tért: át. Meg kel) .̂ lla,Vz 
tanunk, hogy a Postáé igen rövid m 
alatt kitünően fogja alkalmazó1 ,az 
haij i rendet. Várkonyi eszményi knl‘úá*: 
nak bizonyult, Muszkát kitünően 
gesítetto. A két hátvéd is nagysneruoá 
fogta szélsőit.. „ x w ,

Kallint (Pannónia) örökre eltiltották 
játéktól a játékvezető bántalmazásáért.

Tzljes fedezetsorát nélkülőri a Postás-
Di Sandri és Gombos sérült. Bokor I 
pedig nem . tnd edzést tartaci-■■■_ _

Matus, a MAVAG kapusa  ̂ujját, torta, 
Orezágh podig eltiltás u3ASt.t vI1f1?l ■8ísí« pölhet. így  került sor az ifjúsági Jozsar 

Nagy örömet váltott ki a P,' 
berkeiben a Tatabánya felett aratott ér
tékes győzelem. „Hortobágyi személyé^ 
megtaláltuk régen várt eredmény^ «?*. 
tárunkat” — újságolta Eoinhardt-Bajn«» 
edző,



á  b a jn o k s á g  á l lá s a
.íte istorfj®  j i io b s & g '

Kedd, 1ÍH0 április 2.

2,.»
3.
4.
5.
6. 
?. 
8. 
9.

20.
11.
22.
25.

BLK
Testvériség'
MPSO
Elektromos II. 
HÁG
III  kér. TVK
MÁV. Előre .
MSC
MFTB
Fov. TIvör
URAK ’
TTE
ZsTE

I. osztály 
r.. mk i csoport 

14 9
31 1« 
14 7 
13 8 
33 r34
11
14
.13
33
H
.14II

4 1 
1 3
5 2 
1. 4
3 4
4 5
6 5

— 8
1 7 
3 C
3 .7
4 9
2 10

SS:11 22 
36 :18 21 
43:24 19 
66:22 17 
27:17 13 
29:23 14 
39:29 13 
21:43 12 25:30 11 
23:32 11 
17:46 11 
18:42 6 
13:37 fi

11.
1. Oa.r’7:
7. Töelcvős 
i. DSE
4. BRSC
5. NSC 
C. PSC
7. BSí.KRT II.
8. KAC
9- flttSX ■ . . 

30. Hapsrita
11. llálélsooal
12. S iP C
13. W8C

Keleti csoport 
13 11
14
11
«•
13
14
15 
13
13
14 
14 
14 
14

8 3 
6 » 
7 2 
6 2 
6 2 
5 4 
3 3 
3 &

~ 36:14 24 
8 45:33 19 
S 24:2| 17 
5 43:33 16
5 23:16 14
6 22:22 14 
4 29:32 14 
6 S1 :M 12 
4 20:24 U

4. 7 36:37 10 
3 8 26:41 9 
3 8 18:39 9 
S 8 23:40

A BS'íKRT—J-'iJtex 1:9 állásnál íélbKwa- 
kadt mírkőzás eredményét tieta számítot
ta'» !>e.

Dél! csoport:
14 12 — 3 68:19 241. WMTK

2. Olodbarger3. Hungária
4. Pc'MTli
5. KTK
fi. BMTE
7. SÁG.
8. M. Posztó'
9. KSSE

10. 1 se
11. MA VÁG II.
12. JUAFC13. FTC
14. IvTC

SE ■ 15 10 1 4 26:15 21
13
14
13
14
15
15 fi 
14
14
1514
15
15 ■

6 1
8
5
4

4 41*17 19
3 37*29 19
4 20:17 13
4 25:28 17 
6 35:20 -16
6 23:26 15
7 28:37 13
5 19:19 13 

1 3 28:41 11 
1 9 21:43 9
3 10 18:41 7
4 12 l e e

1. SzNSE
2. KSC
3. Köb. AC 
4* RAG
5. KTSE 
S. RTK 
7- ZAC
8. S-zRTC
9. BTC 

10- KMTB
11. Tuxi
12. Köb. PC 
43. Spá-rta

ír. osítály
Keleti csoport 

14 11
12 U 
14. 9 
14 7 
14 7 
14 4 
U
13
14 14 
34 ' 
14.: 
14

1 48:17 24 
— 6j:!2 23
3 61:24 39
4 35:29 17
4 34:22 17
5 25:21 13
7 26:30 13 
4 25:31 12
8 18:39 9
7 20:45 9 
8,14:34 9
8 15:45 8 

1116:40 i
Dél!

1- Tiposrána
2- KI C
3- P. Jut
4- PoMTK II- 
3. PSE
6. BEAC
7. Onmina II-
8. test
9 Kalapos 
10. BIK
.« b a a ? " F o

'SS
fW íS R  

KACSÉ

csoport
15 9 
U 9 
15 9 
11 9 
15 8
14 6
15 6 
14 6 
14

II.

14 6
15 5 
11 4 
15 3 
15

B RTK '
2-UTE II.3. üFG 

1JMTE ■
5- UVASC 
*■ Gázgyár 
-  OTE
8- VI. fcer. SC 
®. Pannónia 

JA U l SE
;!• B- Magyarság 
Jz. Conrmsetor 
1- TSC 

I4- TLK

SSsr-akl csoport 
15 11

3 88:17 22
3 41:15 21
4 31:31 29
5 47:95 19 
4 32:23 19
4 28:22 16
5 32:30 16 
5 17:27 15

2 0 30:30.14 
A 7 33:28 13 
2' 8 19:33 12 
2 . 8 14rS0 W 
1 11 13:39 í 
-  15 7:27 -

a.
4.
5. 
8. 
7, 
3. 
3.

19.
D.

WSO II-
PTC II.
Ganz II- 
Os. MOVE ír. 
SAC II. 
fíTE  
NJTC . 
Kttggatlenaáír 
SsAC H.
Bzirc i i .
P'VSK IL

15 9 
15 11 
15 9 
15 9 
15 7 
34 6 
15 fi 
15 4 
14. 4 
15 3 
15 4
14 3 
14 3

III. osztály 
KHeti csoport

11 8

3 2 51:
5 1 58:
-  4 58
4 2 41:
-  6 26: 
4 4,26:
3 5 36;
1 8 36:
4 7 21:
2 8 24;
5 9 23: 
-1 1  25: 
1 10.17: 
1 11 19:

22 24 
18 93 
22 sá
l i  22 
26 18
51 18 
30 15 
39 13 
24 12 
32 10
52 9 
63 8 
41 7 
47 5

11 
10 8 
31 6
11
11
11
11 3
11
11
11

Postás II. 
PATE 
KBAO 
PMTK 
Juta
BVSC II. 
KS8E TI. 
KSO II.
»»& II. 
RBSC 
JIKSE 
M. Előre II-

Észak! csoport
12 U

7
6 
5

32
33 
32 
32
13
32
12
n
n
12
12

1 42:15 18
2 53:21 IS
2 29:15 Ifi
3 31:1,7 14 
3 34:21 14 
5 24:20 11
6 18:39 
fi 19:24
7 21:31 
9 10:52 
9 20:45

1 42
3 26
4 31
3 22
4 26
4 28
5 24
6 lő 
8 22
7 17
8 15
9 17

14 22
15 16 
18 14 

: .17 14
23 14 
:25 13 
:23 12
24 10 
:25 8 
26 7 
31 6 
45 6

J- MPSC II. 
■‘■.WoSC 
4 SSCt ’ Testvériség II, 

Pannónia II.
7 .yAe  
}. í ^ c
9 ^ T ex U l

Nyugati csoport11 11 — 
11 10 — 
11 6 1 

5 1 
5 1 
4- 1 
4 1 
3 1 
3 1 
3 — 
1 3

11
11
10
11
11
.11
11

tó- pTE II, 
tó- MSC II.
'• l l í - kér. TVE II. 11 
, . .......M m ajSggg

— 37:10 22 
1 57:10 20
4 21:24 13
5 33:23 11
5 39:28 11 
B 18:20 9
6 15:38 9
7 19:24 7
7 21:46 7
8 16:35 6 
7 12:30 5

> ‘dukáltb mi panaszkodhatnánk a bel’
(AWncéérft, mint a pi-upkáeslak” . tnooí- 
L f  »  BSzKET:ban. „3:0 után jó  néhány 

iJletet kihagytak a. csatáraink...”  
í» t  DVSC vezetői körébon jnegnyugod- 
btáfia Bsreoos fölött aratott győzőiéin 
U0 “ • A csapat még »c.pj kifogástalan, 
A r?R.vrés?bcn . beváltotta a reményeket- 

' ' "  , ujárkőzásrö azoabop vál-
i ínv4t'!i-fH4 egy .két Kelyen. 

tol«„ “ ereccs balszoreneséjítl'Sk ét gólkép- 
ÜVsL tem tdúíoftaalf ' tulsjdoaitja * 
M K i  elazenvcdtttt vereségét. A te?- 
H w H 1 mérkőzésen tnir Pólót I. is 

Baitn1- m®rt kitiltása lejárt. 
jDvr,.,; '’  veteti április 14-én «. német— 
. KpiX. válogatott naérkőtégt. 
^Rl.vbií ! Btekuníélegyházi Remény— 

a a  St:J (14 ), V'ezctie: Hoffmanu. 
iiKyóhi." ,w,t* Bajnokság új beositása 
J'ezlcw1* éTcröán délután 6 órakor érte- 
^ !t  k » “ 7t a minisztert biztos az érdé- 
» K ő it , , '  Ás NBB-ogyletok képviselőivel. 
?Z 61®,)!?°^ statisztikai .irlontés szerint 

Németországban 11 mil- 
^ e it c s g 'i^ ^ ő ő 0 m illió márkát költött

H o g y a n  t ü n t e t i  T a k á c s  

B ifa -  a. já té k  v c s e t ő '  ■ 

s é r f e g e t o k e t  * . .
A Hungária vasárnapi edzőmérkősésép 

feltűnt, - hogy a : játékvezető, bizonyos 
Máy Lajos nevű fiatalember milyen 
gyengén . működik. Valahányszor egy 
téves ítéletet hozott (és ez elég .gyakran 
előfordult), Takács Béla, a Hungária 
segédedzője nagyokat nevetett. Különö
sen akkor mulatott jól, amikor vala
melyik csapat tagja reklamált. Mi össze
függést láttunk a két dolog közt és ez 
be is bizonyosodott Takács szavaiból:

~~v Tetszik látni, én így büntetem meg 
atobat a szurkolóinkat, akik a legtöbbet 
kiabálnak be a pályára* a játékvezetőnek. 
Ka egy barátságos mérkőzésünk jön 
sorra, meghív'ínx a legbangosabbat 
vezesse a mérkőzést. Fogadom, bogy nem 
szidják többé a játékvezetőt , , ,

Úgy is volt. Amikor félidőben 3Jáy le
jött a pályáról, Sg3' szólt Takácshoz;

—  Most látom csak, milyen nehéz a 
játékvezetés, Soha többé nem. kiabálok 
be a pályára . . .

Bzt az életrevaló ötletet be kellene 
vezetni minden ^Élcsapatunknak, 
Hisszük, hogy hamar leapadna 4. játék- 
ve?ető8értegetőknek a száma . .  *

KEHÉ2 A BZt'XStOJATtKT^mTÖ

Hétfőn este a JT.ben — annaH elle-. 
nére. hagy nem volt teljes forduló — 
megtelj,etfisím worg-almss éjef: nrallcodott. 

*
Az egyik asztalnál Moliiovtlnyi díeséri 

a WMFC-t. Nerncsalt a csapat jó  játéká
val elégedett, hanem külön megdicsért a 
játékosok fegyelmezettségét is. Az KB. 
bén, mint mondja, igen komoly szerepet 
fog játszani ez a csapat.

*
Nag)/ Rajos Izgatottan meséli a terein 

közepén, hogy. az UTE II.—ÖMTE. mér
kőzésen kénytelen volt .Inínpi Tibort, »?, 
UTE vezetőségi tagját kivezettetni, mert 
annyira megfeledkezett magáról,

•
Az’ egyik újpesti csapat mérkőzéséről az 

alábbiakat irta a játékvezető:
X, Y.-t kiállítottam felemelésért.
— Miért nem ítélt most U-est? — kér

dezte tőlem a játékos.
—■ Mert rálőtt labda volt, — mondtam.
— Azt tudom, de én akarattal rúgtam 

rá a hátvéd kezére.

Az egyik kőbányai csapatból szintén 
kiállítottak egy játékost.

„A  levonuló játékost megkérdeztem —- 
Írja a játékvezető — miért dáncsolt.?’ ’ Az 
Illető a legnagyobb komolysággal mond*- 
ta: —• Csak nem hagyom magamat egy 
kölyöktől megrúgnl.*’

*
A JT-ben !s április i-ét ..ünnepeltek".

A titkári szoba, a pénztár és az Iroda aj
tajának kilincsét egymás kezébe adták a 
játékvezetők. Mondanunk sem kell, hogy 
mindegyik bosszúsan jött ki, mert va.a- 
iwconyiüket .beugratták.

\JÍ t a r t  f;::
szombaton este fél 7 órakor 40 éves fen»». 
állásának jubileuma alkalmából disz-, 
közgyűlést tart. A megnyitó beszédet 
■Bipka Ferenc dr ny. főpolgármester 
tartja, a klub -40 éves történetét Kot'r 
Nándor dr társelnök ismerteti. A köz- 
gyűlésen a klub alapítóit weltzl Jenő 
fogja Ud.övölni, ezután a sporthatóságok, 
szövetségek és a társegyesiiletek k5p- 
viselűi ez ólainak fel és méltatják a 40 év 
alatt ólért sportbeli eredményeket. 
A díszközgyűlést jubileumi vacsora 
követi.

A SZEGED
vasárnap Bárót} vezetésével kiadós erőn
léti edzést tartott Az edzésről csak 
Marost és Tóth hiányzott

A BOCSKAI
edzőmérkőzést játszott vasárnap a DEAC- 
cnl- A debreceni kélc-sárgák könnyű játék 
után 5:0 (2:0) arányban győztek Berecz, 
Palotás. Plileki, Sándor és Magyar (ön- 
gót) dugójával.

A^ Vasasban nagy az elkeseredés, hogy 
a KE AC elten otthonukban nam tud tak 
nyerni. „Jól játazott a csapat, csak neh) 
volt' szerencsénk a góllövcsban”  — mon
dotta Hegyi Gyula «z. o. vezető.

Kiskunhalas; KAC—Soltvadkcrti Turul 
4:1 (1:1). Barátságos. Vezette: Bodog-
vári- Góllövő: Szabó (2), Virág és 
Kmett, ill. Varga (öngól). — K. MOVB 
II-—KAC II. 14 (0:0). Vezette: Nagy- 
Góiliivő: Joós, ill. Lantos.

TEN ISZ

Asbóth Jóska az „üstökös"
Vasán:api számunkban' már megírtuk, 

hogy Asbóth Jóslta a genovai versenyt 
megnyerte. Az élőmérközé.sek során Cu- 
eellít, az elődöntőben Balladát, a döDtő- 
bon pedig Puncsecet győzte ’ c. Óriási tel
jesítmény ezt _ Az egész magyar sport- 
társadaUuat_ lázas izgalomba hozta. A 
magyar—svájci mérkőzés előtt, db még 
a szünelben is a fiatal magyar fiú óriási 
sikeréről beszélgettek,

— Mit szól Asbúíhliozí — hallottuk itt 
is, ölt is az A-lelíitó előtt dohányozva 
sétálgató emberektől.

Mindenki a legnagyobb, elismerés hang
ján bőszéit a magyar teniszbajnokról.

— Ez a Hú “ magyar teuiszsport iistií* 
köss — mondotta az egyik MAC sport- 
vezér. — Asbótb nemcsak egyszerű Cs e- 
hetsóg, hanem üstökös, amilyen csak 
minden száz évben születik. Lassan már 
n felejthetetlen Kehrling Pnei hírnevét 
is el homály osítj.-v

Ez a nyilatkozat már benn linket Is 
gondolkodóba ejtett Ez volt az első 
hang, amelyik Kehrhng Béla szinte 
mesköaeKthrteüon nimbusza mellé egy
magyar teniszezőt felemelt. ■

A TLÉTIKA
DEBRECENBSIf

3 DEAO rendezett vasárnap snezei ver
senyt, Kelnőttek: 1. Zsir'ds DTE 20:13.8, 
2. Pőcsl DTE 20:16.4. 8. Körhöny DTE 
20:20-2, 4. Kacsób DBAO 20:42. A B«r- 
tha DTE 21:47.8, 6. Csaba dr DEAC
22:09. — DEAC háziverseny: !. Kacsób. 
2. Csaba dr. 3, Balázs 23:85. — Egye
tem! bajnokság: 1  Balázs, 3, Kertész
22:45.4, — Ifjúságiak (33 induló): 1.
Kiss áll. g, 10:57.1, 2. Szilágyi áll, g.
10:59.3, S. PrabOB á ll g. 14:00.8, 4. Bá
nyai DTE 11:03.8, 5. Sztanek DTE
Htoi-Sj - r .  . .

mtsm

Vízhordóként kezdte, 
nemzeti hősként 
végezte Spiros Loios

Athén, inárci-d.ti 30.
Március 27-én délután meghalt az 

Athén melletti Amarouszl faluban 
Spiros Loxm, a legnagyobb dicső
séget megért görög atléta. 1896-ban 
ö nyerte az első újkori olimpia leg
nagyobb versenyét, a marathóni fu
tást. Akkor 4.Q kilométeres távon 
tartották a versenyt és ezt honis 
2:58:50 rop alatt nyerte meg.

A görögök mindent elkövettek az 
előkészületek során, hogy megnyer
jék as első roarathónt. Szerte az 
országban próba versenyeket rendez
tek. -As utolsó, próbaversemj egy 
héttel <ta olimpiai maraihón előtt 
folyt le a teljes távon!! (Ma meg
köveznék azt, akt ilyent ajánlana.) 
Ezen elindult Lóul# is, aki fellelke
sült 'a falujában járt toborzók buz
dító szavain. Elindult, megnyerte a 
körzeti versenyt, de még egy selej*' 
tezön kellett résztvepnic, (Ez négy 
nappal a verseny előtt volt ( !!!) . 
Ezen is túlesett sikerre).

Az olimpián először történt meg 
az a később állandóan megismétlődő 
eset, hogy a túlságosan nagy iram
ban kezdő versenyzők idő előtt 
összeroppantak. Louis hátul kullo
gott ■ egészen 30 Kilométerig,: onnan 
azonban egyenletes futásával egy
másután hagyta el ellenfeleit. A 
„t ad ion felé már mint biztos győz
tes közeigett és amikor a kapun 
belépett, egyszerre halhatatlan nem-, 
zeti hőssé avatta őt az ott össze
gyűlt tízezrek arömrivalgfisa, Az 
akkori trónörökös, a későbbi I. 
György király karjaiba emelve sza
badította ki á tömeg közül.

Louis élete végéig megjelent min
den atlétikai versenyen, de soha 
többé nem indult, még bemutató fu
táson sem.

Maga mesélte el, hogy mennyire 
csodálkozott és szégyelte magát, 
amikor a próbaversenyen látta, hogy 
mindenki rövid atlétanadrágbán fut. 
ö  ott is ünnepi viseletben, bocskor-

ban futott és győzött: Az olimpián
azután faluja papjának véleménye
zése alapján ;ő ja rövid nadrágot hú
zott. Ez a pap, aki különben torna
tanár is volt, „ Papa Pietri“  kísérte 
el Lguist utolsó útjára is.

Érdekes az is, hogy hogyan lehe
tett Louis olimpiái bajnok. Ezt an
nak köszönhette, hogy 1896-ban 
Athénban még nem. volt vízvezeték. 
Amarouszl lakosainak as volt a fog
lalkozásuk, hogy kis, saját magúk 
által húzott kocsikon hordták na-, 
pónta a vizet Athénba. Ez napi Jó 
húsz kilométeres utat jelentett. Éz 
volt Louis cdzéeadsigja. Mesélik, 
hogy mikor győzelme után a király 
megkérdezte tőle. hogy mi a kíván
sága, Louis egy lovas kocsit kért, 
hogy ezután kocsival vihessa a vizet 
Athénbe. . ....

Szinte elképzelhetetlen, hogy Gö
rögországban milyen népszerű Volt. 
Mithoszok Keltek körülötte, közmon. 
dásokba szőtték be a nevét és min
denig a legnagyobb, tisztel-jttel em
legette a modern marat fönt hőst.

A  berlini olimpián nünt a német 
állam vendége vett részt' és fejedelmi 
ellátásban volt része.. A. mosolygós 
arcú, bajuszos magas öreg úr furcsa 
rakott szoknyás öltözetében minden
kinek feltűnt. .

Louis 69 éves volt, amikor meg
adta magát egy lappangó nátha,láz 
erejének. Kéé nappal halála előtt 
még részivett a görög nemzeti ünne
pen rendezett felvonuláson. Március 
25-én még nem sejtette, hogy ez lesz 
az utolsó alkalom, amikor a hálás 
görög nép majejnem ugyanolyan lel
kesedéssel ünnepli őt, mint 44 évvel 
ezelőtt.

1806-ban március -28-án. élték  öt 
a dicsőség p ied esztá ljó rá  é.s most 4-7 
év múltán ugyanezen a napon kísér
ték öt örök nyugalomra. T em etése 
méltó volt a legnépszerűbb olimpiai 
bajnökhöz. '

Szym lczefe.

*M8# p é l d á n y b a n
' Linyomtotjáli' a ioventíik »  MAS* _ által 
ize-rbesrteU úgyocvexatt „Serkentó-füző- 
taket", BTOdyban' s  tesjoűb masyaj- at
léták mondják el, boffy liosyan lett be
lőlük bajnok-atléta. Az ötlet kitűnő. » 
már rcpren sajtó alá előkészített füzettől 
UiltiDő jiírvorő .látást várunk.

TÖBÖKSZENTMIKLúS ÉS CEGLÉD
is masnmzdult. A MASz tgyek-oznl' fost.- 
a két várost a közös munkába, mielőbb 
beszervezni-

PALTAÉBITÉST SZAKKÖNTYET _ -
ad ki a MÁ$*. amelyben nemcsak a futó- 
óa ügrópályálc elkészítési módját, a 
falak keverésére ve iratkozó adatokat stbi 
sorolja fel, hanem a felszerelés, karban
tartás és a legm i(.fele!übb - kihasználás 
módját is réoitowwj.
ZSUFFKA VISSZADŐPETT A J1AC-BA 
Zsufflca Viktor, a MAC sokszoros rúd- 

ugrőbajnoka az elmúlt évben bejelentette 
klubjának, hogy m is egyesületbe (a 
BBTE-be) lép Átlépéséről, sok tárgyalás- 
folyt a két egyesület között, mert a két 
egyesület közt) megállapodás értelmében 
az egyik - egyesület csak a másik bele
egyezésével vehet át egymástól atlétát. 
Ez a hozzájárulás most tárgytalanná vált. 
mert Zsuífka bejelentette a MAC-ban, 
hogy' kilépését visszavonja. Hivatali be
osztása is szerencsésebben alakult és 
Zsuffka most fokozott buzgalommal 
igyekszik kipótolni a téli edzések részle
ges hiányát.

A LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL 
összeállítják a MASz szakosztályait és 
ezek megválasztására összehívják az új 
tanácsot. Minden bizottságra nagy fel
adatok várnak a közeljövőben: hogy csak 
egyet említsünk, a szabálybizottságnak 
még ebben a hónapban készen kell len
nie az új szabálykönyv előkészítésével. A 
MASz elnöksége szerint ennek a régen 
nélkülözött új én teljes _ szabálykönyvnek 
máju3 hóban meg kell jelennie.

NŐI ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLYT 
alakít a BBTE, amelynek Vértessy Kata
lin íérjhezmenetele és visszavonulása óta 
Kulitzy Jenőné volt az egyeden hölgyat
létája. A szervezésben Nagy Aranka test
nevelési tanárnő is résztvesz és ő  is a 
BBTE színeiben fog  versenyezni.

Erdély le g fr isse b b  híreit 
ez

AMD! KÖZliNY
h a s á b ja iró l o lv a sh a t ja
fltcmn elfi a*

Aradi Közlöny re
Hirdessen as -

Aradi Közlöny-bei

Nőnefc ■ á mezei mezőnyöd
Vasárnap . avBSzKRT -Kodéi-II- osztá

lyú- mezei vereeúyt' a Rákpsőn- Tegnap 
volt > a nevezési zárlat jís addig a Uövet- 
Uozö egvcoülstek névzffitek: -Ifjúsági .ver
seny (3 km): P. MOVE A).- B) (2U). UTE 
(15), TöTBkvdB G0), BSzKKT (11), BLE
(6) , M OV B. KARC (S ) ,M T E  (10), DM
(1)., MA VÁG (7), MKTSS (3), Testvéri
ség 01), SzVSB -(91, BBTE (1> —  Fel- 
BŰ ttok: MTB (13), UTE 4.8), Törekvés.
(14), P. MOVE (5). m i  IS). MÜVE 
RAFC (9), MBTSK. OK MAC (8), BLK
(7) , BSzKKT (U), MÁVAG (9), MTK (11), 
Testvériség (8), BBTE (10), SzVSE (8). 
Az ifjúsági versenyro 111, a felnőttra 133. 
nevezte érkezett. A MAC tévesen nevezte 
Szabó' Miklóst - és Csaptórt is, öt — II. 
osÉfeUyú'Távién’ a vc.memy — ném'indul- 
behmk. I-’eUünö,' hegy- u Postás SE- moot 
sem nevezett. Vájjon mit csinálnak ilyen
kor tavasszal a Poetások távfűtői?

léé INDULÓ A  GYÖNGYÖST AK  
TOBOItZÓ MÉZEI YERSÉNYÉN

A GyAK vasárnap mezei toborzó ver. 
senyt remié zott- A veraonyon 105 atléta 
indult. Gyermekek: T. Póos (Polgári tele-), 
2. Trepper ÍV), 3. ICyiczog (Sofymbsi Le
vente). 4. Juhász (P), 5. Kohold (P), 6. 
Bekrth (P). 7. Csernyák (P). 8. Lukács 
I. ÍS), 9. BS&el (P), 10- Lukács II. (S).
— 20-as csapat: 1. Gyöngyösi polgári is
kola 446 pont, 2. E(,lvmOfti Levente 470 p.
— Serdülők: 1. Kulcsár (P), 2- Tőzeér 
(P), 3. Doh ér (S), 4. Tóth (S), 5. Kerek 
(§), 6. Szabó <S),‘ 7. Jub-áaz (P),.'8- BOzSik 
I. (Si, 9. Dobó (l>). 10. Bözsit II. (S).
— 5-ös csapat: l- Solymosi- Levente 26, 2.
Gyöngyösi P olgári' 32. — Haladók: 1.
Kies (Tüzér). 2. Ncpicslk (S), ít. Juháfiz 
(Mezőgazdasági középisk.), 4. Pusztai 
(M), 5. Zöldi (M). — Kezdők: 1. Porup- 
sánszky (Gy. Lovante), 2. Füleki (S), 3. 
Sárközi (M), 4. Molnár (M), 5. Andocsi 
(M). 6. Nagy (S). 7. Barahág (M). — A 
GyAK ápriliá 7-én kerületi mezei ver
senyt rendez. ■

=D 8&

A Szegedi VSÉ mezei futóversenyt ren
dezett vasilrnap. Felnőttek: 1. Kotok
SzVSE 18:31, 2 Juhász SzVSE 18:4(1. 3. 
Balogh SzTK . 18;56, i . Gyotvai SzVSE 
19:06, 6. Tihanyi SzVSE .19:24__ Ifjú 
ságiak: J- T.orm.ay SzTK 10:09, 2. Szé- 
cst . SzVSE 10:01, 3. Karácsony SzVSE
10:11, 4. Gyuris SzVSE 10:35, 6. Abra- 
■hátn SzVSE 1Q:37., . . .

Hí y ? i  a  rm im & y iú  
m ezei feafpoltsái 
nagy e sé ly e se  
A P© siás-^erseny 
tan u lságai

Tanulság mindig akad, csak akad
janak, akik. tanulni akarnak! Re
mélhetőleg most is lesznek, akik a 
Postás nfezei versenyének hibáin 
okulnak majd a jövőre.

*
Az a nagy baj hálunk,'hagy rend

szerint egyetlen ember jelenti egy 
egyesület atlétikai szakosztályának 
vezetőségét, A  Postásnál Nyilas 
Zoltán az, aki nélkül nem tudnak 
megmozdulni. Most, hogy reggeltől 
estig katonai szolgálatot teljesít, 
nincs aki a Postásoknál helyettesít
se. Ennek tulajdonítható, hogy a 
nagy Postás-gárdából senki sem in
dult a versenyen és hogy a verseny 
bizony igen gj-atrán volt előkészítve. 
Ha a szövetségi iroda néni siet mta- 
den felkérés nélkül a rendező egye
sület segítésére, nem is lehetett vol
na a versenyt megrendezni 

*
A felnőtt versenyt as UTE nagy 

fölénnyel nyerte meg. Az újpesti fu
tók olyan kiváló formában vannak 
máris, hogy a rövidebb távú, négy- 
kilométeres mezei bajnokságban 
(ezen akarnak indulni) nem talál
nak legyőzőre. Most már szinte saj
náljuk, hogy a kettős mezéi bajnok- 

sSágot rendszeresítették, mert. így a : 
MAC és as UTE ■ összecsapása a baj
nokságban néni történhet meg.

Pedig a nagy keringetések miatt 
esetleg a. többi versenyen sem talál
kozik majd a teljes MAC a telje3 
UTE-val. A  MAC kitűnőségei úgy 
vélik, hogy leesik a korona-a fejük
ről, ha valakitől — főként pedig 
egymástól —- ki találnak kapni egy 
mezei versenyen, bíem a legjobb 
spw’tszellamra. vall ez a gondolko
zásmód.

*
De a fegyelem hiányára vall as 

is, hogy á benevezett MAC-futók 
közül mindössze Németh és FUlöp 
állott rajthoz. Kémeikről kitűnő ed
zéshírek voltak forgalomban és 
ezért Híres könnyű győzelme megle
petésként hatott. -Ennek —- Híres 
valóban jó formáján'és a rövid tá
von kívül— az is'oka volt. hogy Né- 
metftveltaktikázta- a versenyt. ;Tud- 
hnttá volna, hogy Hírest ísa,k 'elejé
től végig tartó kemény irammal rág
hatja le, nem pedig úgy, hogy az 
első körben -30 mp-el gyengébb Időt< 
fut, mint később az Ifjúságiak. Le
het, hogy legközelebb okosabb lesz. 
Fülöp 31. helye viszont arra mutat, 
hogy a MAC-futók formája általá
ban nem kielégítő.

Az ifjúsági mezőnyben a pest- 
szenterzsébeti fiúkat kell megdicsér
nünk. Az ő példájuk mutatja, hogy 
egészen újonc fiúk ás néhány hónapi' 
szorgalmas munkával milyen kiváló 
ercdő-iényeket érhetnek el. Csak az a 
bizonyos .jegy lelkes ember" , kell 
hozzá, ami a PMOYÉ bán Serényi: 
Ede személyében megvah. Itt a pél
da, tessék utánozni!

AEISEKPAR
A newycrlíi tiainspo* kerékpár verse-

nj’r.n a nóipet Kilián ős ai oroerlkai 
O’Brién pár győzött a Crosley, Yaips és 
az Audy, Moretti pár előtt.
A TIPOGRAETATDÉNYNYITÓ S0 KM-E3 

ORSZÁGÚTI HÁZIVERSENYÉT 
STEINER 2:40-EL NYERTE 

Vasárnap dAlntán’ . faönyelította le. 
ia Tipográfia első idei brszásúti kerékpáros háziversenyét, a gödöllői . országút 
10--3Ő--10 km-es terepszakaszán. A torna 
ötletszerűen jött létre. Edzésre, jöttek 
össze a fiúk Németh' intéző csak m  
utolsó pillunatban szánta rá magát, hogy díjazásos házimérközés keretében mérjék 
ossza oielüket fiái. A küzdelem 31 indulót 
ültetett nyeregbe s Steiner 2:40-es kitűnő 
időeredménnyel biztosan nyerte a futamot. Részletes eredmények: ■ 1. Steiner 
2:40, 2. Simorda 2;40.2. 3. Láng. 4. Gtes- 
weín 2:40.4, 5.- Sípos 2:41.8, 6, Kiss. &• 
Kéig. |
BEBGANASSI NYESTE A MILANO— 

MODENA TAT VERSENYT
Milánó, április 1.

Vasárnap .bonyolították le Dtaszország- ‘ 
bán az idény eleő pyilt. országúti ver
senyét a Milano és: Modena között el.-, terülő 240 krn-es terepszakaszon. A vei4-, 
senyt nagy küzdelem után, erjfeen idény- 
elejei fonnábiin Bergaanssi nyerte, aki a 
távót 6:43-té! teljesítette.- BergSnisSi 
ófaátlagteljesítinénye 34.3 km volt

J8S ! «

kiállítása a Nemzeti Sssaloö Művészeti 
Egyesület V., E r z s é b e t - t é r i  helyiségeiben

Lá to g atá s i Icfd i á p r i l i s  14-ig , nap onta 9-től 5 . lg .
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m érkőzések.
PESTERZSÉBETI G —PESTERZSÉBETI 

POLC,. 7:0 (3:0) 
Erzsébet-atca. Vezette: Goda.

Pesterzsébeti g .: Szabó — Mázsár,
Longa — Csonka, Delerl, Sziliw — Öllé 
Csanádi II., Csanádi I.. Mokres, Szántó,

Pesterzsébeti nőig.: Kovács —• Bartu 
sek, Pálfi — Sin, Mayer, Kőműves — 
Benedek, Kocsány, Balogfi, Berkes, 
Lopojda.

Fölényes játék titán, lépésben győzött 
a Pesterzsébeti gimnázium. .Nem volt 
nehéz feladatuk a gimnazistáknak, mert 
játék kultúrában is, erőnlét dolgában is 
magasan, a polgáristák felett álltak. 
.A. jóval fiatalabb polgáristákat azonban 
dicséret illeti, mert végig lelkesen har
coltak. Ebben különösen a védelem vette 
ki részét a sok bekapott gól ellenére is. 
Góllövő: Csanádi I. (3), Csanádi II. (2) 
Donga és Mokres. Jó: Öllé és Szilos,
illetve Kovács, Bartusek és Pálfi.
BEFOBMATUS G__EVANGÉLIKUS TK.

3:1 (1:0)
Miskolc. Vezette: Györki'tahi..

Református g .i  Kassa — Zsíros, Mol
nár — Muhoray, Simon, Nagy S. — 
Nagy ,T Kovács, Sós, Hubai, Czövek.

Evangélikus tk .: Biankó — Szidor,
.Tanurics — Szunyi, Kiimaj, Bellái — 
Böröndi. Mhlaj, Selmeczi, Szabó, Oláh.

A jobb csatársorral rendelkező gimna
zisták megérdemelten győztek. Góllövő: 
Sós (3), illetve Mhlaj. Kitűnt: Zsíros,
Simon, Sós, illetve Selmeczi és Böröndi.

■A SZENT LÁSZLÓ KUPAMÉRKŐZÉSEK 
E HETI, FŐVÁROSI MŰSORA

Április S.
ArpéS, g.—Bunfalvy fk ., VőrSsrárt-űt, 

JKhaméry.
Április $.

FetsBépitöiparí—Szent Intvén ff. KISOK 
X. pálya. Újvári Antal.

Zrínyi ff.—Széchenyi fk. KISOK H. p. 
Szigeti L.

Április -i.
Gamffydri iparíiskola—fSyakorlő fk, 

KISOK I. p. Kantek.
ffáy ff.—Kegyesrendi ff. Forinyák-n, 

Keresztényi.
Április 5.

Pólyái g.—W esselényi fk., Possonyi-űt. 
Újvári Ferenc.

Szent István fk.—Pesterzsébeti g, Fo- 
binyák-u. Antalics.

Újpesti textil—KBlcsey ff. KTSOK I  p.
Szigeti L.

Pestújhelyi fk.—Olasz 7c*r. ff. KISOK 
IT. p. Keresztényi.

Kispesti g .—Csepeli állami polgári., 
Gyáli-út. ősz dr.

Ápri li s 6.
Rákóczi fk,—Elektromechanikai szak

iskola. KISOK-p. Rubint.
Mátyás g.—Aranyoséi flc. Bert.alan-ú 

Stüiber.
A Pestszentlőrinci fk.—Pestszentlőrinci 

polgáriiskola mérkőzést a két iskola Tcö,- 
zös megegyezéssel Pestszentlőrinceh 
játssza le áprili; S-ig. Játékvezetőről a 
Pestszentlőrinci fk. köteles gondoskodni.

Mindegyik mérkőzés délután négy óra
kor kezdődik.

DEBRECENBEN
vasárnap rendezték a KISOK kerületi 
tornászversenyét. Csapatban: 1. Refor
mátus g., 2. Felsőkereskedelmi, 3. K isúj
szállási g. II. osztályban: 1. Kegyes
rendi g., 2. Karcagi . g. Egyéniben:
1. Hajdú (Ref. g.), 2. Bállá (Ref, g.), 
3. Klencs (Kogyesrendi g.) A  versenyen 
kilenc iskola indult.

GYEPLABDA
Népes edzés volt vasárnap délelőtt az 

J1HC lóversenytéri pályáján. Elsőnek az 
AHC játékosai tartottak kiadós labda- és 
erőnléti edzést. Utánuk a BBTE és az 
MHC csapatai játszottak edzőmárkcizést. 
A gólokat egyik csapat sem számolta, 
mert a hangsúly a mozgáson volt. 
Néhány játékos, Háray. Miklós S. és 
Muray, illetve Teleki gróf, Czerva..és 
Margó dr mári.3 igen jói mozgott.

Olasz—magyar gyeplabda mérkőzés 
terve. A Magyar Gyeplabda Szövetség 
újból felvette az érintkezést az olaszok
kal. Tavaly a szövetség már lekötött két 
mérkőzést az olaszokkal. Az első talál
kozás még a múlt évben Olaszországban 
lett volna, a visszavágó mérkőzés pedig 
Budapesten. Az első mérkőzés a rend
kívüli viszonyok miatt elmaradt. A vissza
vágó mérkőzés helyett szeretné a szövet
ség most nyáron megtartani az első 
olasz—magyar gyeplabda mérkőzést. 
A tárgyalások jó  rnedeiben haladnak 
e lőre . és minden remény megvan arra, 
hogy még ez évben láthatjuk az olasz 
gyeplabdásokat.

K O S Á R L A B D A
I. osztályú női bajnokság:

PeSC—ütAJTC 23:7 (11:3). Vezette: Sza
mosi <5s Badacsonyi. Kosárdobó: Szaba
dosod (7), Bánky (6), Molnár (6). Ba- 
jótby (2), Gaál és Mauréryné, illetve 
Csimíca (4). Piszer (2), Beskó B.

RSzKRT—TFSC 24:12 (8:10),. Vezette: 
Gáthy és Stolpa II. Nagy meglepetés. A 
villamosiak megérdemelt győzelmet arat
tak a  bajnokság esélyesei ellen. Kosár
dobó: Köss E. (16). Martonka (4), Kris
tóf! (4>, illetve Romák (3), Fenyvesi (3).

II. osztályú női bajnokság:
BEAC teniszezők—BBTE 21:14 (11:10).

Vezette: Szittner és Koitay. Kosárdobó: 
Várszeginé (6), Lám (6), Csányiné (3), 
Straubné (31, Gallnerné (2), Liszka (2), 
illetve Gombos (8), Letenocky- (5) és 
Haris.

BKAC IT,—Koszorú X I. 23:4 (12:0).
vezette: Lukacs és Valkov. Kosárdobó: 
Kaposi (9), Pvíchl (6). Jaczkó (2). Bin- 
#er (1), Havas (2), illetve Polykiewicz
II. (2). Adorján (2).

TFSC JI.—Gamma 38:4 íl4:0). Vezette: 
Badacsonyi és Mészáros. Kosárdobó: Né
meth (26), Nemere (11) és Sámos, illetve 
Csőké és Varga (2—2).

IV. osztályú férfibajnokság:
KAOK—Gamma 31:22 (15:10). Vezette. 

Lukács és Hérz. Kosárdobó: Szabó (15), 
Szombathelyi (8). Fréy r-4). Kármán (4), 
illetve. Borsos (Óh -Fülöp (12), Thür (2) 
és Bt nkő (2).

JIAFC Ilt. BPAC IV. 32:30 (16:17).
Vezette: Nonn és Badacsonyi. Kosár
dobó: Rüják (IS), Szomolnoky (7), Szil- 
váesy (3), Xvatona és Mády (2—2), Il
letve Gárdosi (12). Bácsalmási 17). Ba
logh i-I), Sándor, Szatmáry, Farkas (2 
0-5) és Bitó,

fi HTVK öttusa rész
versenyének  
részletei

Röviden meg-emlék^tünk már róla, 
hogy a Honvédtisz^i Vívó Club szómba- 
tón és vasárnap rendezte öttusa -rész- 
versenyét, amely párbajtőr vívásból, 
pisztolylövésből és csbkkentett követel
ményű mezei futásból állott. Szombaton 
délután tartották a párbajtőr vívást. 
Ebben Bálás hadnagy győzött Csáthy 
akadémikus és Boronkay főhadnagy 
előtt. ^

Vasárnap délelőtt a Ludovika Akadé
mia parkjában tartották a pisztoljdövést. 
Itt Orbán főhadnagy győzött igen jó 
eredménnyel vitéz Bariba főhadnagy és 
Balás hadnagy előtt. Délben tartották a 
2500 méteres mezei futást a Honvéd 
Sportoktató Intézet mögötti változatos 
homokos terepen. A 2500 méteres verseny
ben a legjobb időt Bolgár hadnagy 
futotta Csáthy akadémikus és Görgényi 
akadémikus előtt. Az öttsusa utánpótlás 
fiataljai, az akadémikusok igen jól 
szerepeltek a futásban, mert az első tíz 
helyezett közé hét akadémikus jutott. 
A futásban a rándulást szenvedett vitéz 
Bartha főhadnagy és Balás hadnagy nem 
indult.

A három versenyszám összesítése után 
első lett Bolgár Kálmán hadnagy 11.5 
ponttal vitéz Orbán Nándor főhadnagy 
előtt, aki ugyanolyan pontszámot szer
zett, Bolgár azonban a futásban szerzett 
győzelmével a szabályok szerint az élre 
került.

Részletes eredmény s 
^Pisztolylövésben: 1. vitéz Orbán fhgy 

20/195, 2. v. Bart.lm íhgy 20/189/49.
3. Balás hdgy 20/189/47, 4. Kissgyörgy 
fhgy 20/188, 5. Bolgár hdgy 20/186,
6. Karácson akadémikus 20/185/47,
7. Boronkay fhgy 20/185/46, 8. Sebők
aks 20/183, 9, Kaffka hdgy 20/180, 10. 
Forrás aks 20/177.

2599 ni-s mezei futásban: 1. Bolgár
hdgy 7:47 mp, 2. Csáthj’’ aks 7 :53, 3. Gör- 
gényi aks 8:02. 4. Berthy aks 8:03.6, 
5. vitéz Orbán íhgy 8:06, 6. Forrás aks 
8:10.4, 7. Áts hdgy 8:12, 8. Karácson aks 
8:13, 9. Gérecz aks 8:13.8, 10. Mind- 
szenthy aks 8:15.

A  három versenyszám összesítése után
1. Bolgár Kálmán hdgy 11,5 pont,
2. vitéz Orbán Nándor fhgy 11.5,
3. Boronkay fhgy 22.5, 4. Csáthy aks 
24.5, 5. Gyalokay dr fhgy 28.5 6. Kará
cson aks 29.5, 7. Kissgyörgy fhgy 30-5,
8. Berthy aks 34.5, 9. Sáray aks 
10. Ats hdgy

ÖKÖLVÍVÁS
Az FTC ököl vivő . szakosztálya április 

6-án, szombaton este fél 9 órakor ren
dezi évzáró és díjkiosztó vacsoráját, az 
üllőiúti klubházban. A vacsora keretében 
ünnepliír a zöld-fehérek az idei CoB 
megnyerését is.

Tarieilo volt olasz váltósűlyű Európa 
bajnők Pifctsfoiu^báui nagy meglepetésre- 
az 1. menetben kiütéssel vesztett az alig 
ismert amerikai Zivic ellenében-.

Bestszenferzsébeti LE—Budafoki LE 
12:6. Pestszenterzsébet és Budafok 
levente . ökölvívóinak összecsapásából a 
pestszenterzsébetiek kerültek ki győzte
sen. . A  mérkőzés eredménye (elől a pést- 
szenterzsébeti ökölvívók): Torma II.
te s z i Winczheim I. : ellen, Kőftvélyesy 
győz Konrád II. éllen, Hencz nyer Pus
kás II. ellen* Dorcsák győz Meichl ellen, 
Bakos mégveri Sz. Nagyot. Krecska veszt 
Slpek ellen, Siványi nyer Mayer ellen. 
Balás kikap Papptól, Szeip győz Firagő 
ellen. A kísérőmérkőzések  ̂során Kuzma 
I. &yőz Winczheim II. ellen, Plvarcsi 
győz Konrád I. ellen, Tőkés veszt Rontó 
ellen. .

Kreifz legyőzte He.usert! Berlinből je
lentik: A zsúfolásig megtelt sportpalotá
ban, mérkőzött vasárnap a német félne
hézsúlyú ökölvívóbajnokságért IJeuserés 
Kreitz. A fiatal, alig 22 éves Kreitz nagy 
meglepetésre .könnyedón verte a sokszoros 
fél nehézsúlyú bajnokot. A  kiegészítő 
mérkőzések keretében Bőssel m a nn meg
verte a svájci Bilrent, Offemann pedig 
az 5. menetben kiütötte Ilose-t.

IZZÓ HANGULATBAN, TÖBBSZÖRI
f é l b e s z a k í t á s s a l  „ z a j l ó i t ”  l e
A  „PÓT”  CSB RANGADÓJA CSEPELEN

Szombaton- este csak a késő éjje li órák
ban került sor Csepelen a „pót”  'G>B 
rangadójára. A  kiesi teremben megfebo- 
t-csen hangos közönség foglalt hely^.. 
A  mérkőzést több ízben meg kellett sza
kítani a nagy zajongás miatt, sőt az 
utolsó pár 'küzdelméből csak . egy mehet 
körűit ©orra, mert a mérkő&ékvezető 
Nagy Lajos — igen helyesen: ~  beszün
tet té a mérkőzést a közönség sportsze
rű tle î kiabálása miatt. Úgy látszik a 
csepeli közönség nem tudja elviselni csa
patának vereségét, pedig a WMTK csa
pata megérdemelten kapott ki a lelkesen 
küzdő Lap té ijesztők tol. Eredmények 
(lágsúlytól felfelé): Barom II. (Lapter
jesztők) győz Kiss BTK ellen- Zseni 
Jj fölényesem veri Dunézendovfert, Nagy 
L. W  erőfölénnyel győz Klein eljen* 
Szelözsán kiszúrkálja Hegedűst. . Szenes 
W döntetlenül végez Tóth-tal. Hidasi le
győzte Sisát, Németh, kikap Bécsitől. 
Némethiét kétszer figyelmeztették, azért 
kapott ki. T ni mm el győz Gáál W  ellen. 
Az első (és egyetlen) menet alapján hir
dették ki Trummelt győztesnek. Gaált 
kétiszer figyelmeztették szabálytalan
ságért* Végeredményben a Lapterjesztők 
9:7 arányban győztek. '

KÉZILABDA
Elmaradt a vasárnapra kitűzött Gold- 

berger SE—MTE vitéz Pál Imre-vándor- 
üí jas kézilabdamérkőzés, A pálya- 
választó budai csapat az előző labda
rúgó mérkőzés miatt a pályát nem 
tudta időre szabályszerűén kijelölni, 
mire a mérkőzés kitűzött időpontja 
után 16 perccel az MTE kijelentette, 
hogy néhány játékosa elfoglaltsága miatt 
nem áll ki bajnoki mérkőzésre. A  mér
kőzés a zöld asztalnál fog eldőlni, a 
gyakorlat alapján előreláthatólag az 
MTE javára.

A  jövő vasárnapi bajnoki forduló előtti 
asárnap valamennyi kézilabdacsapatunk 

kom oly edzőmérkőzést játszott. Az T. 
oéztályű csapatok közül a BSzKRT muta
tott legtöbbet a II. osztályú bajnok
jelölt WMTK éjién. A  bajnok MAFC 
B T K  vegyes elleni, az őszi bajnok 
Elektromos Wacker elleni játékával nem 

olták megelégedve a két bajhokjelölt 
hívei. Javuló formát mutatott a lila-fehér 
csapat az üTE—BTC edzőmérkőzésen.

BLE VII. a leventebajnokságban 
szerepelt és csekély 37 ( l) gólt ■ dobott 
ellenfele hálójába* Az MTE javításra 
szorul: vasárnap saját tartalékcsapata
győzte le a pirosakat. A vasárnapi játék 
utáii érdeklődéssel várjuk a BSzKRT és 
BLE VII. tavaszi szereplését és a vasár
napi Elektromos—MAFC rangadót I

JÚ N IU S 7s

mám - Budapest
válogatott
(férfi- és itöi) kézilabda- 
mérkőzés Bécsben!?

Két . éve játszódott le az utolsó 
osztrák—magyar válogatott kézilabda
mérkőzés - Bécs—Budapest névén a 
BSzKRT-sporttelepen és az osztrák 
együttes 11:9 arányú győzelmével, ért 
véget. Kétévi hallgatás után most remény 
van arra', hogy sportbarátaink eleget 
tesznek a visszavágó kötelezettségnek és 
megrendezik a III. Bécs—Budapest (14. 
osztrák—magyar) válogatott kézilabda- 
mérkőzést. A tárgyalások folynak. Szó 
van kézilabdázó hölgyeink meghívásá
ról is.

\tVAS
Léván, mint röviden már megírtuk, 

nagyszabású vívó versenyt rendeztek a 
HTVK részvételével. Eredmények: Tőr
csapat: HTVK—LTE 9:1. A HTVK-
csapat így állt fel: Hátszegi, Maszlay, 
Kevey, az LTE: Csiszár, Gyapay, Nagy. 
A lévaiak egyetlen győzelmét Csiszár 
szerezte Kevey ellen. Párbajtőr egyéni: 
1. Kevey 3 gy» 2. Berczelly 2 gy, 
3. Gyapay 1 gy, 4. Csiszár 0 gy. Kard
csapat: a Berczelly, Kevey, Kovács,
Maszlay összeállítású HTVK 15:1 arány
ban győzött az LTE vitéz Bertóthy, 
Csiszár, Gyapay, Kocsis dr összeállítású 
csapata ellen. Az egyetlen lévai győzel
met vitéz Bertóthy szerezte Kevey ellen. 
A verseny után tor- és kardbemutató 
volt.

Debrecenben a BBVC április 6-án nagy"' 
szabású vívóversehyt rendez a HTVK 
vívóinak közreműködésével.

„Öreg”  vívó győzött a DAC III* osz
tályú kard versenyén, a 45 éves biankó 
szemétében* Hankó fiatalokat megszé
gyenítő ruganyossággal vívott és főleg 
küzdő képességével tűnt ki az erős me
zőnyből* Megér dóm ellő az első helyet.

A  német—magyar barátság kupa k ,̂rd 
és tőrcsapat méír közé sem ez lesz a csapa-' 
tok felállítása: Kardban: német együt
tes: Eisemecker, Lóéért, Wall 1, Loisl vagy 
Fiecher; magyar csapat: Berczelly HTVK, 
Gerevich MAC, Maszlay HTVK, dr Rajczy 
BEAC. — Tőrben: német csapat: Eisen- 
eoker, Liebecher, Lesért, Adam: magyar 
együttes: Maszlay HTVK, Hátszeglii
HTVK, Gerevich MAC. A  negyedik 
helyért körmérkőzést vívnak kétszer 5 
találatra Bedő HTVK, dr Bay BEAC, 
Homorúdy HTVK, Palócz UTE és Zirczy 
HTVK.

PÉCSETT *
a , Zrínyi intézet vívótermében rendezte 
a IV. vívókerület a délnyugati kerület 
kárd. tőr és párbajtőr csapatbajnok
ságait. Eredmények: Kard: 1. PHTVK 
(Szőts, Móricz, Száraz, Somos), 2. PEAC 
A), 3. KRAC, 4. PEAC B). Tőr:
1. PHVTK (Móricz, Száraz, Szőts, 
Bánjai). 2. Zrínyi A), 3. Zrinyí fi).
Párbajtőr: 1. PHTVK (Móricz, Száraz, 
Szőts, Bányai), 2. Zrínyi A ), 3. Zrínyi B).

TORNA
Ragyogóan sikerült n VÁC dísztér 

íiája. Vasárnap délelőtt zsúfolásig telt 
nézőtér előtt. bonyolította le a VÁC az 
ezévi' dísztortíájái* A  MOTEtsz képvisele
tében Teibisz Rafael, áléinak jelent meg- 
A  20 számból álló műsor .mindegyikét 
hatalmas taps' kísérte. A dísztorna kere
tében. az egylet .100 tagja kapta m eg. az 
egylet Zsoldos emlékveretét, ilictfe dísz- 
érmet. A kis gyermekek tornájának ha- 
t ál más közönségsikere volt. A férfiak 
közül Sárkány, Grünfeid, Fischer és 
Baki. a hölgyek közül Donneberg Irén, 
Weiez Kató, Fejkai Zsuzsanna, Szarnék 
Bya és Grosz Judit nyújtott kiválók A 
torna sikeréből oroszlánrész illeti Dück- 
stein Zoltánt a férfiak és Bródy Katót, 
a hölgytornászok művezetőjét.

Pelle István dr, tornászvilágbajnokünk 
tegnap Pécse-tt tartott mintaóráfc az otta
ni tornászoknak. Pelle dr egyúttal uta
sítást is adott a pécsieknek az edzések 
végzésére vonatkozólag. Világbajnok-mü- 
vezető-iik legközelebb Salgótarjánba rán- 
dul fel hasonló előadás megtartása végett.

SZERKESZTŐI Ü ZEN ETEK
Dózsa Jenő: Kissé bajos lenne fel

sorolni az összes magyarnyelvű filmeket. 
Erre ugyanis nincs elég helyünk. Számuk 
százon jóval felül van.

HŐSPORT
Szerdán este is lehet még nevezni a 

irtencsuH 1 csikló versenyre, ■ - amelyet
vasárnap rendeznek meg. A menedékház- 
nál jelenleg 20 cm-es porhó van. 
A rnenedékház 1300 méternél fekszik, de 
fel léhét menni 1700-ig is a verseny rajt
jával. Valószínűleg egy óriás mülesikió- 
versenyt rendeznek, legalább 500 méter 
ifiagasságkülönbözettel.

SÚLYEMELÉS
Csúcs javítások., a Kecskeméti AC sűly- 

eriielő versenyén. Vasárnap rendezte 
súlvejnelő versenyét a KAC- Eredmények. 
Pehelysúly: 1. Tégla BVSC 275̂  kg, or
szágos csúcs beállítva! Könnyűsúly: 1- 
Ba;ko£ MAC 270 kg. Középsúly: Ambrózi 
MAC#317 kg. Uj magyar csúcs! Félne
hézsúly: 1* Ilunyody FTC 295 kg. Nehéz
súly: 1. Németh UTE 295 kg.

BIRKÓZÁS
Walía Hans (Bécs) a félnehézsűlyú 

kétkaros; nyomás világcsúcsát 115,5 kg-ra 
javította.' *. .

A salgótarjáni acélgyári levénték első 
birkózóversenye' jó  sportot hozott. Rész
letes eredmények: SALE—MESE (Eger) 
3:8. Légsúly: Kónya SALE győz Lakatos 
MESE ellen. pehelysúlyban Horváth 
MESE győz Szőlösi SALE ellen, könnyű- 
súlyban Nyerges SALE győz Bárány 
MESE ellen, középsúlyban Wágner 
MESE győz Oláh SALE ellen, kisnehéz- 
súlyban Kalászi SALE győz Gergely 
MESE ellen és nehézsúlyban ^Kölesi 
MESE győz Erős SALE ellen.

Miskolcon az MVSC rendezcöében meg
tartott országos birkózóvorseny eredmé
nyei: Légsúly: 1. Fügeezlci 13iMÁV^G.
Pehelysúly: 1. Egyed Testvériség* Váltó- 
súly: 1. Huny ad vári WMFC. Könnyű
súly: 1. Moóri Testvériség. Középsúly:
1. Mihályfi DVSC. FéLnehéízőú 1 y : L Ge
deon. Nehézsúly: 1. Kalocsai MVSC.

KAPOSVÁROTT
vasárnap rendezték a délnyugati birkózó- 
kerület bajnokságait Pécs, Nagykanizsa, 
Szigetvár és Kaposvár versenyzőinek 
közreműködésével., Bajnokok a követ
kezők (légsúlytól felfelé): Eszes KTSE. 
Sebe KTSE, Kondor Sz. Levente, Juhász 
KTSE, TJomonnai, PVSK, Szekeres 
PVSK, Gyarmati NTE. A kerület ugyanr 
ebben az összetételben indítja váloga
tott csapatát a Budapest ellen vívandó 
április 14-i mérkőzésen.

AÜTŐ
KISMOTOROS VERSENNYEL KELL 

MEGKEZDENI AZ ÜJ ÉVADOT!
A  tavalyi verseny évad kétségtelenül 

legsikerültebb éő sporíszerhpontból leg
nagyobb jelentőségű erőpróbája az MKSz 
k Lsmotoros versenye yo ’ t. A  verseny 
nemcsak példás megrend'eztésévél keltett 
kellemes feltűnést, de egyben igen nagy- 
jelentőségei mozgatója is volt az ország 
m ötóosí tásán ák, hiszen megmutatta, 
hogy az alig 100 kem-es kismotor nem 
csak megfelelő átlagokat képes elérni, 
hainem sikerrel gyűri le a sokszáz kilo
méteres távolságok nehézségeit is. A 
versenynek egyetP-n hibája az volt, 
hogy mint sebességi verseny: túllőtt a 
célon, mert hinzen a kismotorokíól nem 
sebességet várunk, hanem viharállóságot 
és megbízhatóságot.

A KMAC, mint tudjuk, még mindig 
hallgat és semmi nyomát sem látjuk an
nak, mintha komoly szándéka volna 
megvalósítani azokat a terveket, melyek
ről szél tőben „beszéltek. Semmi híre sin- 
cs-e-n a KMAC verseny műsorának, tehát 
egyelőre olybá vehetjük a helyzetet, 
mintha a IvMxVC kikoxjcsolódott 'volna a 
motorsportból.

Do itt van az MKSz és ézerencsere itt 
van a FICM-szabály. Ez kimondja, 
hogy a kismotor; az úgynevezett moto
ros kerékpár nem . tartozik a fennhatósá
ga alá s így a KMAC w m  emelhet ki
fogást az ellen, ha az MICSz megismétli 
tavalyi elgondolását és kismotoro« ver
sennyel lép a porondra. Nem kell attól 
tartania, hogy a KMAC nehézségeket 
gördít, • hogy megismétli ismeretes „eljá
rását”  a KTT nemrég lezajlott ügyében, 
sőt még enge lélyt sem kell tőle kérni 
abban a tudatban, hogy az engedélyt 
kérő levelekre — nem válaszol.

Kismotoros erőpróbával kell megkez
deni nz évadot! Terepre § hőssel tarkított 
mefiá)izhaíősági próbára gondolunk, mely 
nem annyira a távolság nyújtásával, 
mint inkább a nehézségek fokozásával 
igyekszik alkalmát adni a kismotorok és 
a kt&aio torolok képess ágé í n e k fejlészté- 

és bemutatáséra.

ASZTALI-TENISZ
Diósgyőrött asztali teniszverseny volt. 

1. a Vasvári Legényegylet, 2. a diós
győri KIÉ.

RÁDIÓ
MA: EREDMÉNYHIRDETÉS A TENYÉS2- 

VÁ SARKÓL 
Kedd, április 2.

Budapest I. (549.5 m.) 6.45: Ébresztő. 
Torna. Hírek. Közlemények. Hangleme- 
zrk. Étrend. J0: Hírek. 10.20: Olaj
kutatás Venezuela őserdejében. Irta 
Virágh Bálint. 12.10: Hanglemezek. Köz
ben: hírek. 13.30: Az 1. honvéd gyalog
ezred zenekara. Vezényel: Figedy
Sándor. 14.30: Hírek. 16.10: Asszonyok 
tanácsadója. 16,45: Hírek. 17: Hírek
szlovák és ruszin nyelvén. 17.15: Lakatos 
Flpiás éö fia cigányzenekara muzsikál. 
Közben: A háziasszony szerepe a nem
zeti gazdálkodásbaji, H. Leisen Erzsébet 
előadása. ,18.20: A  magyar ló. Zichy
Jánós Géza gróf előadása. Í8.50: Sigrid 
Súcco (gordonka) és Polgár Tibor 
(zongora) hangversenye. 19.15: Hírek.
19.30: „Glocenda.”  (I., II. és III. felv.) 
Dalmű négy felvonásban, öt képben. 
Zenéjét szerzetté: Ponchielli. Gioconda,
utcai énekesnő: Báthy Anna. Laura
Adornoi Alvise neje: Némethy Ella.
Alvise Badoero, az állami inkvizició 
egyik vezetője: Székely Mihály. A ATak 
asszony: Németh Anna. Enzo Grimaldi, 
genuai nemes: Laczó István. Barnabás, 
utcai énekes: Hámory Imre. Zuané,
evezőslegény és énekes: Litassy György. 
Isepo, utcai írnok: Király Sándor.
Vitorlamester: Jászai András. Egy szer
zetes : Lakatos Sándor. Az I. felvonás 
után kb. 20.25: A gyarmatok megosz
lása. Irta: Strömpl Gábor dr. A II. fel
vonás után kb. 21.15: Hírek magyar,
szlovák és ruszin nyelven. A III. felvonás 
után kb. 21.25: Az Országos Mezőgazda- 
sági Kiállítás és Tenyészállatvásár bírá
latainak és díjazásának eredménye. 
22.45: Tánclem ezek. 23: Hírek . német,
olasz, angol és francia nyelven. 23.20: 
Rácz Béla cigányzenekara . /muzsikál. 
00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 17.15 Ruszin
félóra. 17.50: Mezőgazdasági félóra.
18.50: Francia nyelvoktatás. 19.30:
Előadás Zola Emilről. 20: Hírek, ver
senyeredmények, hírek szlovák és . ruszin 
nyelven.' 20.25: A  rádió szalonzenekara. 
21.20: Délszláv mondák, magyar hősök. 
Elekes Lajos dr előadása. 21r55: Rácz 
Béla és cigányzenekara múzsikál. 22.30: 
Ponchielli: „Gioconda.”  (IV. felvonás.)

Kassa. (259.1 m.) 11.05: A magyar
föld a történelem tükrében. Mitró Erzsé
bet előadása. 11*25: Művészlemezek.
11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven.. 
15.25: A 21. honvéd gyalogezred zene
karának műsora. Vezényel: Hádányi
Antal.

Mai jelentősebb külföldi műsorrészek:
8.40: Belgrád: Szimfőnikus est.
9: Milano: Szimfőnikus est.
9: Firenze: Donizetti: Kegyencnő című

operája.
9.40: München: Manovarda énekel.
10: Bukarest: Bach-est.

MOZI
MOSEK A MAKRANCOS

A legnépszerűbb bécsi komikus, 
Hans M o ser  egy film vígjáték cím
szerepében jelenik meg a hét köze
pén a budapesti közönség előtt. Az 
űj Moser-film: yyA  m a k ra n cos  ú r“ . 
Még három komikus játszik benne: 
Hans Junkerm ann, Leó P e u k er t  és 
Ernst W aldow . Továbbá két csinos, 
fiatal, űj filmszínésznö: Else v. M öl-  
len d orff  és Herma R elin . Persze, 
eszerint két fiatal színésznek is kell 
lennie a filmben. Van is. Háns H olt  
és Kurt Meisel.

NEMZETI SPORT
Megjeknik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség é , kiadé* 
hivatal Bp, VIII., Rökk Szilárd utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—377. Levél
cím: Budapest 72, Poétcfiók 42.

Főszerkesztő: Dr* Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — FeJ&* 
lőfl kiadó: Kültaár István.

Előfiretési díj: Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre kfilfMdre *  1
(Amerikába 10— ).

Üzen
Joan Crawford és Clark Cablö 

évekig nem filmezett együtt. Most 
újra találkoztak a „Strange Cargo“ 
című filmben. Crawford. asszony 
egyre exptikusabb jelenség lesz...

A' >másik „exotikus", DorotMy 
hamour, síngaporei énekesnőt ját~ 
szik új filmjében, a ,^Road to Singa- 
,jppre"-ban. A'> férfiföszpreplö: Bing’ 
Crosby.

*
Elkészült a „Broadway Melgdy 

1940“ . Női főszereplője természete
sen Eleanor Powell. Rendes szokás 
szerint most is új férfitársat szer
ződtettek Miss Powell mellé. Az idei 
társ: Ered Astaire! Már ebből is 
sejthető, hogy az új VBM“ tehát 
igazi nagy táncosfilm.

&
A  ,J}aldlajka“  című. énekesfilm- 

ben Hajmqssy Ilópa egy orosz 
leány, Cydia Maraka szerepét 
játssza. Nelson Eddy Karagin her
ceget alakítja.

Az angol „Pygmaiion"rfilm ma
gyar gyártási vezetője, Pascal Ernő 
írta át filmre a 20th Century-Pgx 
számára Maeterlinck „Kék madár“  
című mesejátékát. Az óriási, színes 
mesefilm már elkészült. Myiylt 
Shirley Temple, Tyliijlt egy kedves 
kisfiú, Johnny Eussd játssza.

.M O ZIK  M Ű SO R A :.'
RÖVIDÍTÉSEK: Ss -  szombat. V =  vasár

nap, n — Vi, í -  ti, ii — ?i
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
,Í6, 18, ÍW. Sz. V .: f4-kor is. Jöjjön
elsején. (Páger, Jávor.) 2-ik hét! 
CASINO Eskíi-út 1. T . : 383102. f4, Í6, 
Í8. Sz. V ..: flO-kor is. Ferdinánd és a 
3 kis malac. 3-ik hét!
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111-140. 
he, • h8, hlO. Sz. V .: h-l-kor is. Indián 
eskü. (Shirley Temple).
CORSO. Váci-út 9. T.- 182818. 3, 18.' 10. 
Sz. V .: f3-kor is. Norma Shearer. Joan 
Crawford: Asszonyok. 2-ik hét!
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-352. 6, 3,
10. Sz. V .: 4-kor is. Jöjjön elsején. (Pá- 
ger. Jávor.) 2-ik hét!
FORÚM Kossuth Dajos-.tt. IS. T : 189-513. 
n6. 18. hlO. Sz. V .: n4-kor is. Ha eljön 
a holnap. (Dúnne. Boyer). 2-ik hét! 
'HÍRADÓ Í'H.MSZINHAZ. tírzsíbct-krt 13. 
T.: 222-499, 10—24-ig folyt. Magyar-üfa- 
Mfetro-Fox és rajzos hiradé! Kultúr- és 
színes film. Riport az elnémult finn had 
színtérről.
OMNIA. XCÖlcsey-utca 2. T. 130-125. 5. n8, 
Í10. Sz. V .: 4. 6. 6, 10. Göre Gábor visZ- 
szatér. 2-ik hét!
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, h8, hlO. V .: f4-kor ia. A szerelem 
beleszól. (Kathefiné Hepburn.) 2-lk hét! 
ROYAL. AROL.RO Erzsébet-körút 45. !'•
222002. hő. 1:8. hlO. Sz. V .: 4. (5. 8. 10. 
Oz, a csodák csodája. (Judy Garland.) 
2úk hét!
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 111-411. n6. fS, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. A  kis csítri*
(Glória Stuart).
■ ÜIÍANIA. Ráknczi-út 21 T.í 115-016 5. n8. 
flO. ■ Sz. V .: 3-kor is. Kitty és a világ- 
konferencia. (Hörbiger Pál). 2-ik hét.

Utánjátszó mozik
BROADWAY, Károly-krt 3. T .: 144-213- 
f4. £6. fS, no. V .: f2-kor Is. Trópusi má
mor. o
CAPITOL Baross-tér 32. T ,: 134-337.
f ii . hl. 3. n6. f8. lilO. Halálos tavasz* 
4-ik hét!
CORVIN Üllői-út 40. T .: 139888. Í4, fS. 
£8, flO. V .: t'2-kor is. Csapda.
ELIT Szent István Körút tb. T : 114502. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Csapda. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T . : 142.455. 
f4. f6, fS. flO. V.: f2-kor is. A potya
utas. V. d. e. f i i :  Vásöklű.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Pénz beszél.
LI.OYD Hollán-ntea 7/a. T.s 111994-

4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Finnország lán
gokban. ■
PALACK Erzsébet-körút 8. T : 221-222. U. 
2, 4. 6, 8, 10. Várlak! "8-ik hét!
SAVOY üllői-út 4. T : 146-040. £4, f6, f«. 
flO. V .: f2-kor is. Pygmalion..
SIMPLON. Horthy Miklós-út 62. T .: 268999- 
f4, fő, Í8„ flO. V.:. 12-kor is. Csapda.. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T . . 140-840. 11, A 
4, 6, 8, 10. Kedélyes szálloda.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T.: S55374- 
n4, h6, i)8, nlO. V .: n2-kor is. Garaon- 
lakáa kiadó.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563- 
4, 6, 8. 10. V.: 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10- 
Garzonlakás kiadó. .
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500-
fő, h7, 9. V .: Í2, £4, Í6, Í8, 110. Földin
dulás.
WLDORADÓ Népszínház-utca SÍ T .: 133171- 
.4, 6, 8, 10 V .: 2-kor is. Kék csillag. 
HOMEROS, Herinina-üt 7. T .: 2961íö- 
h5, 7, nlO. V .: í2-ltor is. Földindulás. „ 
IPOLY Csáky utca 65. T. 292626. Í4, íe' 
18, flO. V .: f2-kor is. Földindulás. 
n-^SEFV AROS4 Kálvárta-tér 7. T .: W l  
644. Í4, te, Í8, tlO. Hófehérke és a bet 
törpe.
'C .M P IA  Erzsébet-körút 26. T .: 4215S> 

11, 2, 4, 6. 8, 10. Asszonyok szállodái®. 
OTTHON Boniczky-utea 3. T, 14f¥(|. 
n4. nő, n8, nlO. V.: á2-kor is. Földlnűu

nTRIA Népszínház-utca 13. T . : t
4. 6, 8, 10. V .: 2-kor i3. Mátyás rend 
csinál.
I’ HÖNIX Rákócz!-út 68. T.: 144454 

3, 5. n8. flO. Földindulás.
11, 1>

a, t>. ns, flO. Földindulás. ,an n ,
RIALTO Rákóczl-út 70. T .: 139-497- *
1, 3, 6. n«. nlO. Sz. V.: 10. 12. '
8, 10. Asszonyok szállodája.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Már most közöljük, hogy fl;-.44 (tnran azim.aL.heti jutalom  holtversenyei során 

szelvénveket. amelveken Séuhfflt fjiótYi venew* 1 II. * IV.
figyelembe. Erre csak akkor 
sor, ha az illető még a 
közölte velünk, azt,-hogy Szuhai nenry  ̂
szása ösetfSn Sáros! dr.-t, vágy .4elöl’ 
magyar csapat középcsatára W*® t  ,,iva» 
góllövönek. Közöljük azt is, k0=JJ?° pályázó van. akt-nemcsak egy. hsae^ 
két szelvényen is megfelelt minden h 
telnek (tehát telibe jj i í
1:0-t s eltalálta azt, Waz első gólt.) A dtj calaitélésekor £&. 
ezek kerülnek előtérbe. * Dáyká 
Rendben.

Almássá- AateU m n ü bm .


