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Június 22-23-án lesz
a Jugoszláv-m agyar
atlétikai v iad a l

A jugoszláv szövetség értesítette a 
MASz-t, Hogy az általa ajánlott két ha- 

"tárr.ap (június 29—30. és 22—230 közül 
csak az utóbbi alkalmas számáig. Jpniu-s 
29—30-án ugyanis a jugoszláv válogatott 
az olaszokkal, mérkőzik. I'lrtesülésünk^ sze
rint a MASz a június 22—23-1 ki időpon
tot is megfelelőnek tartja és így* ezen a 
napon lesz a Magyarország b)—Jugoszláv 
via viadal.F?anciaorszfigliAe
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G. Tóth a haftisszefcötő, Toidi a középcsatár a berlini magyar csapatban
S á r o s !  dr  j á t é k á r a  m á r  nem s z á m i t  k o m o l y a n  a k a p i t á n y

Csak pénteken indul a magyar válogatott Berlinbe — 
vagy reggel vonaton, vagy pedig délben repülőgépen

A válogatottak mai mütora: délután 3  órakor fürdés ét gyúrás
A  válogatott tegnap délután edzö- 

mérközéat tartott. Brröl külön cik
künk szál.

■ A  válogatottak edzömérközése
titán újságírók és más érdeklődők 
raja dongja körül vitéz Ginzery Dé
nes szövetségi kapitányt. Mindenki 
aziránt érdeklődik: mi lesz a néme
tek elleni összeállítás. A  kapitány 
azonban'egyelőre nem ér rá a felel
getésre. Egyszerű az ok: nem is
tudja még, hogy mit csináljon, 
ezenkívül mérgelődik is. Kiderül, 
hogy a válogatottak nem tudnak 
meleg fürdőt venni, mert a váloga
tottak, öltözője mellett nincs meden
ce, csupán zuhany alá van joguk 
állni a fiúknak. Természetesen, ha 
valaki kockáztatni meri, hogy a 
hideg folyosón át bemenjen az 
FTC öltözőjébe, akkor meleg fürdőt 
Is vehet.

Amikor a kapitány jól kimérge- 
lödt magát, ezt mondja:
ó —< Amíg nem beszéltem, a ssSvet- 

Kcggd, semmit sem tudok dönteni. 
Meg kell tudnom a miniszteri biztos 
úrtól, hogy mégvan-e már a, beuta
zási engedély, továbbá, hogy vilis- 
télHe magámmal 14, játékost abban 
az esetben, ha Sárost dr szombaton 
mégis utánunk jön.

Az, öltözőből a kapitány az FTC 
klubházába siet Tóth-Potya társa
ságában. Valaki útközben így szól 
hozzá:

— Eláruljam a kapitány úrnak 
& belsöhármas összetételét ?
' , —  Nos, halljuk...

—  Sütő, Toldi, G. Tóth.
.—  Érdekes —  mondja Ginzery — 

magam is gondoltam erre a meg
oldásra, élőbb azonban Potyával 
kell még beszélnem róla, hogy váj
jon ő mit szól hozzá.

A kluházhoz vezető átjárónál vi
téz Kemenesy Sándorral, a Ferenc
város főtitkárával találkozik a ka
pitány. Izgatott szóváltás keletke
zik Ginzery és Kemenesy között, 
ífinzery rosszalását fejezi ki amiatt, 
hogy á Ferencváros nem gondosko
dott fürdőről a válogatottaknak,
Kemenesy viszont azt állítja, hogy 
a szövetség a Ferencvárost még 
álra sem érdemesítette, hogy elkérje 
a pályát az edzés céljára. A  vita 
döntetlenül végződik...

A  klubházban a kapitány azonnal 
a telefonhoz siet. A  Gidófalvy dr- 
ral folytatott beszélgetés után ezt 
mondja a kapitány:

Sajnos, még mindig nem érke
zett meg a beutazási engedély és 
H>y most már biztos, hogy csütörtö
kön reggel nem, utazunk.
■ Aztán Tóth Istvánnal vonul félre 

fcgy kis csevegésre s utána már hir
deti is a következőket:
* —- Berlinbe a következő 14 já
tékos utazik: Csikós —  Pákosdi,
Bíró — Király, Sárost III, Balogh 

Kincses, Sütő, Toldi, G. Tóth, 
■Kalocsay. Tartalék: Tóth (Szeged), 
Kis (Hungária) és Dudás (Hungá
ria).

Az összeállításhoz a kapitány a 
következő magyarázatot fűzi:

■— Gondoltam atra is, hogy Sáa- 
viszem el: tartaléknak, mivel ö 

^ágképpen használható a fedezel- 
s°rnak mindkét oldalán, később 
®®onhan Dudás mellett döntöttem, 
merj Dudíts akár mint. fedezet, akár 
ln}nt balösszekötő, akár mint leö- 
s6thsatár szóba jöhet, ha netán 
Szükség volna, rája.

kérdéseket adunk fel a kapitánynak 
Aliért nem Serfőzöt választót-

harmonikázik eléggé. Figyelemmel 
fogom kísérni további pályafutását, 
mert igen nagy tehetségnek tartom 
s a jövőben sorra kerülhet.

— Mi vgn Sárost dr-ral?

■— öróla, íg y  látszik, le kell mon
danom.

Most a kis Sárost lép a kapitány
hoz. A  kapitány megkérdi tőle:

—  Mondd Béla, komoly ez a do

log Gyurkával t
Sárost f ii . a vállát vonja:
— Én nem tudom.
Aztán így folytatja a kapitány:
— Sárost dr állapotában nem

SEÜFOZO biztatóan mozgott 
mint kózépcsatár a Halo
gatott edzésen
Hiiacses és C sih ős na gy fo rm á b a n  —  T o ld i 
nak vo lt n é h á n y régsoágásű b o m b á ja  —  Ho
m ok e d zö tö rs  ivóit a ÜSfitifüH

Seiíőzo, Toldi és Kalocsay góljával 3 : l-te győzött a válo
gatott; a MÁVAG gólját Küxti lőtte

t a t
Serfőző középcsalárban nem 

t mutatott —  mondotta vitéz 
ery —, balösszekötőben viszont 
baja, hogy még nem tud bele- 

1kedni az olasz rendszerbe. Nem

Tegnapra, szerdára háromharma
dos edzést hirdetett a szövetségi ka
pitány a válogatott csapat tagjai 
részére.

Nehezen gyűlnek össze a váloga
tottak. A  MAVAG már a bemelegí- 
tőt futja jóval fél négy után, ami
kor még csak három nagy váloga
tott lödöz kapura. Egyelőre csak a 
MAVAG felállítást kapjuk meg: 
Jóssá — Bazsur, Fácsán — Seffelin, 
Kéri, Steinbach — Németh, Bakó, 
Komoretto, Opata, Kürti.

Az e lső  harm ad
A válogatott így áll fel az első 

harmadra: Tóth — Pákosdi, Biró — 
Király, Sárost III., Balogh — Kin
cses, Sütő, Serfőzö, Toldi, Kalocsay.

Az érdeklődés elsősorban a belső- 
hármasnak jár ki. Általában azok, 
akiknek biztos a helyük, meglehető
sen lanyhán játszanak. Egyedül 
talán Pákozdi az, aki a „biztosak" 
közül Is igyekszik. Tudjuk, a MA
VAG angol rendszerben játszik, 
ezt főleg Serfőzö sinyli meg, akinek 
kitűnő kullancsa akad Kéri szemé
lyében.

Toldi jő lövést ad le az elején, 
azután Serfözönek néhány egyből 
való szöktetésc kelt feltűnést, ö 
maga azonban, mintha nem mozog
na eleget. így nem lehet megszaba
dulni a kullancstól.

Általában a MAVAG ügyesen tá
mad S különösen Biró jóvoltából ve
szélyes helyzetek adódnak a váloga
tott kapuja előtt. Toldi jól dolgozik 
a mezőnyben, de sokszor cselez 
hátrafelé. Serfőzö egyre jobban bele
melegszik s van egy-kfet jő kiugrá
sa. A 18. perc táján Toldi Kalocsayt 
ugratja ki, a balszélső bead és Ser
főző ballal nagy gólt lő. 1:0.

Utána egy sereg MAVAG-tánva- 
dás következik.

Harminc percig tart az első har
mad. A belsöhármas nem mutatott 
különöset, bár Serfözönek volt egy 
pár bíztató kiadása.

A m ásodik harm ad
A második harmadban változat

lan a válogatott felállítása. A  MA
VAG csapatában helyet kap a hun- 
gárista Kis (jobbhátvéd), az újpesti 
Szalay (balfedezet) és G. Tóth 
(balösszekötő). A  MAVAG kapujá
ba pedig Csikós áll b e .. Kért nem 
játszik, helyette Hollósi a MAVAG 
középfedezete. Meglehetősen ki- 

i egyenlített a játék. Mindjárt

a£ első percekben szép és eredmé
nyes lefutást látunk: Kürti hatal
mas gólt lő a jobb felső sarokba. 
Tóth nem tudja védeni. 1:1. Friss 
játék folyik. A  válogatott csatáro
kat erősen fogják.

Serfőző szépen kitör, fölé lő. A 
10. perc táján Kalocsay lövését 
Csikós kiüti, o visszapattanó labdát 
Toldi mintegy tíz méterről szörnyű 
erővel bebombázza. Most 8:1 a vá
logatott javára.

Kezd jobban menni a belsőhár
masnak, Sütő nagyon is öreg válo
gatott módjára mozog. Serfőzö szé
pen ugratja ki Toldit. Szép akció 
volt. Aztán nagy helyzetet lő fölé 
kapásból Serfőzö. Kincses gyorsa
sága kelt feltűnést egy lefutásakor. 
Izgalmat kelt Pákozdi bomba-haza- 
adása, amelyt Tóth csak nehezen 
véd. Néhány veszélyes helyzet adó
dik a válogatott kapuja előtt, de a 
befejezés nem megy a MAVAG-nak. 
Sütő gyönyörűen kiteszi Serfőzöt, a 
Taxi-csatár villámgyorsan fut el, 
éles jobblábas lövését Csijcós szépen 
fogja. Serfőzö tapsot kap. Serfőzö 
egyre jobban mozog a középcsatár 
posztján, gyors és kétlábas, sajnos, 
az összekötői későn adják előre a 
labdát. Ez súlyos hiba, mert hiszen 
ilyenkor kizökkentik a középcsatárt 
a lendületéből.

Kétségtelen, hogy a második har
madban már reményteljesebb volt a 
belsőhármas játéka. Serfőzö meg
mutatta, hogy van egy sereg olyan 
tulajdonsága, amely a középcsatár 
posztjára alkalmassá teszi. Gyors 
és főleg nagy a kezdősebessége. 
Technikája is Van, tehát nem tar
tozik a , .darabos Drake“ -'k közé. 
Mindkét lábbal jól lő és bátran 
küzd. Sütő nem játszott teljes erő- 
bedobással, Toldinak jő és rossz 
pillanatai vegyesen adódtak.

A harm adik harm ad
A harmadik harmad válogatott 

csapatában hiányzik Biró és Balogh. 
Bírónak fáj a bokája, Balogh pedig 
fáradt. A  válogatott Kis—Pákozdi 
hátvédpárral játszik. Dudás a bal
fedezet, a csatársorban pedig Toldi 
a középcsatár, Serfőzö a balössze
kötő. Ez tehát a legújabb kísérlet. 
A MAVAG-ban most Bazsur ’a kö
zépfedezet.

A válogatott szélsők nem nagyon 
dolgoznak, nem kapnak labdát, igaz, 
hogy a MAVAG-hátvédek vigyáz-

tám&dást vezetnek. . (Egyik-másik 
lesről indul.) A  MAVAG bán G. Tóth 
egyre jobban játszik balösszekötő
ben. tőle indulnak ki a MAVAG 
veszélyes - támadásai. Serfőzö hi
bázza el a labdát a kapu előtt. A 
MAVAG támadásai változatlanul 
Veszélyesek, a szélsők általában 
szabadon futhatnak. A  MAVAG úgy 
látszik komolyabb ellenfél, mint 
Svájc.

A  20. percben gyönyörű akció lát
ható: Sárost III kiadja Kincsesnek 
a labdát, Kincses egyből, háttal áll
va, jobbkülsövel szökteti Toldit, 
Toldi ellenállhatatlanul fut a kapu
ra, ballábas hatalmas lövését Csikós 
a levegőben úszva üti ki szögletre. 
Nagyon fogják a válogatott belső
ket. Sütő-—Kincses helycsere után 
Sütő beadását Toldi kapásból ballal 
kapura lövi, Csikós remekül védi a 
lövést. Serfőző jobban mozgott a 
csatársor közepén, mint összekötő
ben. Veszélyes MAVAG-támadás 
után csak a szerencse menti meg a 
válogatottakat a goitól. Toldi lyu
kat rúg, majd lesgólt lő. Serfőzö 
szép lövést ereszt meg húsz méter
ről, ballal. Újabb szép akció: Ser- 
főzö gyönyörű szöktetéséböl Toldi 
lő, Csikós kiüti a labdáit.

A 26. percben Kalocsay lő szép 
gólt Toldi szöktetéséböl, futtában. 
S:l-re vezet eddig a válogatott.

Egy k is  ö ssze io g la lás
Toldinak is volt néhány bíztató 

megmozdulása a középcsatár poszt
ján, Sorfőzőben azonban általában 
több a fantázia ezen a helyen. Leg
alább is ez mutatkozott az első két 
harmadban. Azt sem szabad elfelej
teni, hogy Toldinak kellett a leg
kevésbé jő MAVAG-középfedezettel 
megbirkóznia.

Említsük meg, hogy a legjobb 
csatár Kincses volt. óriási formá
ban van. Rajta kívül nyugodt lelki
ismerettel csak Csikóst lehet dicsér
ni, aki ragyogóan védett. A többiek 
nem erőltették meg magukat túlsá
gosan. G. Tóth jól osztogatott.

Kitűnő edzőtársnak bizonyult a 
MAVAG; Hátul megmutatták, hogy 
hogyan kell mind az öt csatárt le
fogni, támadásban pedig a kissé 
lyukas válogatott védelem ellen sok 
veszélyes támadást vezettek.

Szerencsés ötlet volt az angol 
rendszerben játszó MAVAG-ot meg

állóit be javulás, ö  maga is est 
mondja. Ezenkívül Éretsz főorvos 
is azt jelentette nekerri, hogy ne 
számítsak Sárosi vasárnapi, játéká
ra. Ezek szerint l ’t embert viszek 
magammal. Ha Sárost dr szombaton 
reggel netán azt jelentené, hogy 
rendben van és vállalja a játékot, 
akkor még utánunk jöhet repülőgé
pen a miniszteri biztos úrral.

Kis szünet után ezt mondja:
— A jövőben nagyon fogom fi

gyelni Harangozót a WMFC-böl, 
Nagyon nagy játékos. Szinte esz
ményi építő összekötő, de lőni is 
tud.

Toldinak középcsatárba való állí
tását ezzel indokolja a kapitány:

—  Toldi középcsatárban is mozgé
kony, bátor, törő-zúzó, jól lövő já
tékosnak bizonyult. Határozottabb 
volt, mint Serfőző. Eredményessége, 
rutinja, testalkata egyaránt azok 
fölé emeli, akikkel eddig a középcsa- 
tár helyén kísérleteztem.

És G. Tóth?
G. Tóth is jobbnak bizonyult 

Serfőzönél balösszekötőben, Jobban 
tud játszdni az olasz rendszerben. 
Igen szép labdákat adogatott,
■ ■— Toldi hol volt jo b b í  Balösssc- 

kötöbeii, avagy középen?
— Feltétlenül középcsatárban.
— S mi lesz, ha Báróéi dr. mégis 

elutazik Berlinbef
—  Ezen majd ott fogunk gondol

kodni. ■ ■ ■ • ■ ,
— Általában mi a véleménye a 

csapat mozgásáról t
— Sokat nem mondhatok. A. fiúk 

egy része nem játszott - teljes erőbe- 
dobással mert tudta, hogy amúgyis 
biztos a helye a csapatban. Ezt nem 
is veszem tőlük rossz néven. Di
csérnem kell a MÁYAG-ot. Remekül 
játszotta az angol rendszert. Csak a 
harmadik karinadban bomlott- fel 
kissé a hadirendjük — valószínűleg 
azért, mert kifulladtak egy kicsit, 
no meg azért, miért Kéri kiállt.

Az uzsonna alatt a kapitány Ssa- 
layt vigasztalja. Ezt mondja neki: 

Potyszemí fogunk mi még ta
lálkozni. Ne búsulj,- hogy most itt
hon maradsz.

Aztán" a1 következőket mondja a 
gárdának:

*— Fiúk, ’ valószínűleg repülőgép
pel kell utaznunk. Most mondja még 
mindenki, hogy hajlandó-e repülő
gépre ülni, avagy sem. Nem erőszak 
a dolog. Aki nem akar repülni, az 
jöhet vonaton a miniszteri biztos 
úrral.

A többség repülőgépen akar utaz
ni. Azokat is . rábeszélik erre, akik 
vonakodnak elhagyni a biztos anya
földet.

—  Tehát holnap délután meg fog
játok tudni, hogy pénteken reggel 
vonaton megyünk-e, avagy pedig 
pénteken délelőtt repülőgépen. Csü
törtökön délután 3 órakor fürdőbe 
megyünk. Utána gyúrás, majd kö
zös uzsonna következik. Az «sso;,- 
nán jogom közölni veletek a- vég
leges utasításokat...

Szerdán estig ugyanis még nem 
történt döntés az utazás tekinteté
ben. Még nem érkezett meg a ma
gyar labdarugó válogatott csapat 
beutazási engedélye, A  Légügyi Hi
vatal közölte az MLSz-szel, hogy? a 
pénteki és szombati Budapest-- 
Berlin repülőjáraton egyetlen sza
bad hely sincs már, Jelenleg folynak 
a tárgyalások. Valószínűleg külön- 
repülőgépet fog kapni a magyar 
válogatott. Ezen a gépen is legfel
jebb 17 személy utazhat. E-.éit 
utazni Gidófalvy Pál dr vonaton. 
Véglegesen csak csütörtökön dó!hívni edzőtársnak. Sok tekintetben

nak is rájuk.. Ezzel szemben a tanulságos volt ez az edzőmérkőzés. I el, hogy mikor is indulnak el Váló 
MAVAG-szélsök jónéhány veszélyes] ...... ............  j  gátoltjaink.
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Én nem az ostorral 
nevelők fajtájából 
való w« o t ®& —
m ondja Pataky Mihály, a Ferencváros ú|
s p o r tv a ^ é re
A Ferencváros sportbizottsága le

mondott. Pataky Mihályt bízták meg 
a csapat sportbeli irányításával.

Ez a kis hír méltán, keltett fel
tűnést a sport nagy társadalmában. 
Hiszen a Ferencváros már annyi 
dicsőséget szerzett honi és külföldi 
csatatereken a magyar színeknek, 
hogy ez a név már fogalom Érsek
újvártól Buenos Ayresig. De foga
lom Pataky, Mihály neve is. A. vi
lágháborút megelőző és az utána 
következő "évek híres nagy csatára 
a börszeges cipővel együtt nem 
akasztotta szegre a játék szerető
iét, a sport iránti fanatizmu
sát. Továbbra is dolgozott a Fe
rencvárosban, amelynek irányításá
ban vett tevékeny részt. Másfél év
vel ezelőtt félreállt. Ami azóta tör
tént, az közismert.

Most, hogy újra Pataky vette 
kezébe a zöld-fehér gálya kormány- 
rúdját, megkérdeztük tőle, micsoda 
elgondolások vezették, amikor vál
lalta ezt a tisztséget? Pataky a 
következő választ adta:

— Most, hof/y másféléves, fitt bolt
vezető munkától . mentes, jótékony 
pihenő után újra rászántam magam 
erre a hálátlan szerepre, bevallom 
nyíltan, nagyon nehezen ment. Akik 
gratuláltak, megmondtam nekik: ez 
buzony nem dunáparti sétálga.tás 
lesz, hanem nehéz, kuli-munka. De 
vállaltam, szívesen, mert a zöld- 
fehér színekért fogok dolgozni.

—  Munkaprogramja ?
— Csodákban magam sem hiszek, 

csodákat tehát ne is várjanak tő
lem,. Lelkiismeretesen, nagy akarás
sal és lelkesedéssel fogok ismét 
hozzá a munkához. Célom: csökken
teni azokat az akadályai-Mit, amelyek 
gátolták és lefokozták mind a csa
pat, mind a vezetők jó és eredmé
nyes működését. Azzal persze min
denkinek tisztában kell lennie, hogy 
ha 10 Patakig!; is hoznak, ide és még 
egy sereg vesetöt, hibák akkor is 
lesznek. Bízom azonban abban, hogy 
ezeket a hibákat sikerül-majd a. leg
kisebb mértékre lecsökkenienünk,

*-r- Különösen azok üdvözlik visz- 
szatérést, akik a fegyelem hiányára 
panaszkodtak a Ferencvárosban.

—- Meg kell mondanom, hogy té
vednek azok, akik azt hiszik, hogy 
én ntost úgy jövök, mint valami 
Néró, aki zsarnoki uralmat akar 
bevezetni a klubban. Én nem az os
torral : nevelők fajtájából való va
gyok. Én csak egyszerűen a köteles
ségük teljesítését várom el a játé
kosoki ál. Ugyanúgy, mint ahogyan 
ök is elvárják, hogy az egyesület 
teljesítőé a, vállalt kötelezettségeit 
velük szemben. Számomra lesz a 
legnagyobb öröm, ha ezi mindenki 
meg fogja érteni. Akkor minden a 
legsimábban fog menni. Hiszen egy 
cél hevít bennünket, a zöld-fehér 
színek dicsősége. És ha mindenki 
teljesíti a, kötelességeit, akkor nem 
lehet baj- Vereségek persze akkor is 
lesznek, de ha lelkiisemeretünk tiszta, 
hogy miniként megtettünk a. siker 
érdekében, akkor ez á lelkiismeret 
fel is fog mentem bennünket. Egyel 
szeretnék hangsúlyozni: nem sza
bad, hogy egyetlenegy játékosa is 
legyen a. Ferencvárosnak, aki azt 
hiszi, hogy a klub örülhet, ha ő ke
gyeskedik eUfogadni a fizetést, az 
állást és egyebeket az egylettől. Ha 
ilyen gondolkodásmódra találok, az
zal szembem irgalmatlanul el Jogok 
járni. M ert az ilyen gondolkodás 
tűrése feltétlenül anarchiához vezet. 
Ez az, ami leginkább árt a csapat- 
szellemnek. Márpedig -egy vezető 
legelső feladata, hogy jó szellemet 
teremtsen a csapatban. Jószellemű 
csapattal azt érek el, amit akarok. 
De legalább is megközelíthetem az 
eszményt.

Azzal a megnyugtató érzéssel 
hagytuk el a Fér. Vasutas pályáját, 
ahol ez a beszélgetés lefolyt, hogy 
a Ferencváros irányítása jó kezek
be került. Márpedig az egyetemes 
sport szempontjából ez roppant fon
tos, lévén a zöld-fehér csapat a 
magyar labdarűgósport egyik leg
nagyobb értéke.

Turay kisujja sínben  
van, SCaSmár sem ját
szik vasárnap

KISOK
Szent László-ván dord ij 

m érkő zések
Meghívások és egyéb 
hírek a Hungáriából

A  Hungária tegnapi edzésén — 
Sebes vezetésével — az MTK-val 
játszott kétkapura. A  kiadós moz
gásban nem vett részt Turay és 
Kalmár. Turay azért nem, mert a 
jobb kisujja —; sínben van. Az át
világítás repedést állapított meg a 
jeles játélcos ujjúnak sérült részén 
és Suttyó most sínben és papucsban 
járkál hétfőig. Akkor ugyanis leve
szik a lábáról a kötést.

— A Ferencváros ellen minden
féleképpen játszani akarok ■— 
mondta Suttyó — ha kell, akár fél
tőbből is. Ha holnap lenne a, mérkő
zés, nuír ma levenném az* egész 
cók-mókot...

Kalmár sérülése szépen javul, de 
vasárnap még nem játszik. Pihen és 
borogat. Játszani fog ellenben való
színűleg Korányi, akinek a részére 
játékengedélyt kérnek a kék-fehé
rek vasárnapra. így  tehát Korányi
nak komolyabb mérkőzésen lesz al
kalma bemutatni jelenlegi formá
ját...

Mandik Béla betegsége is örven
detesen javul. Még négy napig kell 
az ágyat őriznie és azután felkel
het. Ha minden jól mégy, vasárnap 
ő is ott lesz — a partvonalon.

Kedves levelet hozott a posta a 
Hungáriának. A  bécsi Austria gra
tulált a kék-fehéreknek a húsvéti 
torna megnyeréséhez. A  levélben 
még azt is  írják, hogy —■' szerintük 
— a legjobb csapat nyerte a tornát 
és nagyon örülnének, ha pünkösd
kor vendégüt láthatnák a Hungáriát 
Becsben,

Dó nemcsak ezt a meghívást 
,pta. a Hungária. Bukarest Is szé
lt a Hungáriára, sőt Temesvárra 
ár két lekötött mérkőzésük Is van 

kék-fehéreknek a Ripensiával, 
akhogy ott egy kis baj van. A 
illán húsvét két ünnepére szól ez a 
jghívás, április 28.-ára és 29.-ére, 

árra  a napra a szövetség a má- 
3 2.-1 fordulót hozta előre, ■ a Bu- 
pest—Zágráb mérkőzésre való 
hintettek A Hungária most sze
lne valami megoldást találni, 
gy  „a kecske- is jóllakjék és a 
.puszta is megmaradjon..."

Szent István g ,—Felsőépítnipaii 3 :Z (1:0) 
KISOK-pálya. Vezette: Ujváry A.

Sizent István g .: Farkas — Takács,
Lukács — (tere. Dévai, Fobori — Wi- 
tencz, Gombos, Nemes, Tátrai, Koffer.

FelsőépitSipari: Fazekas —• Marik,
Keil — Tokodi. Horváth, Erős — Tár
nok, Lakner, Brill, Máesai, Locsmándi.

Fokozódóan izgalmas mérkőzést vívott 
a két csapat. A játék képe után a Szent 
István g. megérdemelte a győzelmet. A 
Felsöépítőiparinak nem volt szerencséje: 
nagyrészt 10 emberrel játszott, mert az

Olcsó fiitballfelszereléseket
(használtat is)

Fiáallcipíket nagy választékban
B e m e r  István
sp o  rtílzletóben, V ili . ,  József-  
k ö rú t 4 4 . T e le fo n  : 1 4 6 .1 0 0 .

első félidő 20. percében Keilnek kiugrott 
a karja s azon túl egy ideig statisztált, 
majd végleg elhagyta a pályát. Góllövö: 
Wintenez, Nemes és Hoffer. illetve To
kodi és Brill. Jó: Hofer, Lukács és Ge- 
re, illetve Fazekas (a mezőny legjobbja), 
Marik és Tokodi.

Széchenyi fii.—Zrínyi ír. 4:3 (3:3, 0:1) 
KISÖK-pálya. Vezette: Szigeti L.

Széchenyi ík .: Tóth — Pusztabíró, Fü- 
löp —  Szerző. Borsos, Geriei — Vadász. 
Holczinger, Balogh, Hehe, Szabó. — 
Zrínyi g . : Sziils — Hatschek, Trattner
— W eitzi, Ag-óes, SchSffer — Nagy, 
IJroztiják. Szeltner. Feigl. Wizenyovszky. 
Erősiramú, élvezetes mérkőzés. A  már 
3 :l-re vezető Zrínyi g. ellen némi sze
rencsével nyert a Széchenyi. ík. Az X. 
félidőben szél ellen is megszerzi a veze
tést a Zrínyi. Szünet után egyenlít a ke
reskedelmi csapata. Ezután két gyors 
Zríttyí-g<H következik. Az utolsó negyed
órában nagy hajrát, vág ki a Széchenyi s 
sikerül egyenlítenie, A  hosszabbítás 12. 
percében csík a győztes dugó. Góíiövő: 
Halié (2) és Borsos (3). illetve Trattner, 
DrozdjáA és Holczinger (öngól). Jó: 
Borsos, Gerle: és Balogh, illetve Hat
schek és Drozdják (a mezőny legjobbja).

Hnnfalvy ik.—Árpád g. 2:1 (1:9)
Vörösvári-út. Vezette: Tihaméry.

Hun fal vy íl;.: Major — Neumann,
Bankó — Kovács. Szilágyi, Magas — 
Selmeci, Végh, Polonyi, Nobik, Straub.
— Árpád g . : Pálmai — Pallós, Szemes
— Pribil, Bánhegyi. Horváth _ — Szent- 
mártoni. Győri, Gipler. Nyári. Koczin. 
Jó mérkőzés, a technikásabb ^csapat 
megérdemelt győzelmével. Góllövö: Po
lonyi és Straub, illetve Gipler. Jó: a tel
jés fedezetsor, illetve Horváth és Pallós:
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rendkívüli heti jutalom a Hungária-" 

Fereacváros-mérkőzés kapcsán

„HP" pályázat Vili.
Beérkezési határidő 
IV. 13. déli T2 óra.

Ki lövi (a játékos nevét!) az első 
gólt a Hungária—Ferencváros-

mérkőzésen?
Un ugari a—Fercncv, 

vége. (3:0)
Hungária—Ferencv. 

L f. (1:0) ............

Kispest—'Törekvés (1:3) 

Taxi—Bocskai (1:2) . . . .

Szolnok—Haladás (1:2) ,,  

Újpest—Szeged (0:0) . . . .  

Elektromos—Kassa (4:2)

SVSE—Tokod (2:2) ...................: . . . .
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén Is é rül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
B-íSC—BSzKKT (3:6) ..

FTC—MA VÁG (0:2) ...............

Dorog—SPAC (0:2) .. ..
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Sév: ........................................... . . . .

Cím: ...................................................

A. beküldő aláveti magát a feltét©* 
leknek. Minden szelvénvhea ép és 
ínra a Iámban lévő használatlan -10 
filléres bélyeget kell inelleUelnf. 
Aki heten kint étnél tnhbv szelvényt 
küld, a 7, tegyen ide keresztet

vagy csillagot

U JO R
VASÁRNAP

Bajnoki mérkőzések 
NBB

Alföldi csoport:
Rkeresztnr—Postás, RÁkosker-esztu;r, 4. 

Kiss li.
Szentlőrinc—MÁVAG, Keglevich-u., 4. 

Závori.
Vasas—UTE, Béke-a.-, 4. Szigeti L. 
FTC—Szegedi AK, ŰHői-út, 4. Jánosi. 

Btidaka lász—KEAC, B udakalásZj.A.i -Szőke : 
II.

WMFC—Cs. MOVE, Csepel, 4. üjvéri.
Dnnántíili csoport:

Lampart—Dorog, Erzsébet-u., 4* Oher-
nyák.

Soproni PÁC—Pécsi VSK, Sopron, 4.
Keresztényi

Pénzügy—MTK, Vörös vári-út,. 4. Kollár. 
Zugló—Érsekújvár,, öv-u., 4. Mieskei. 
Komárom—Soiironi VSE, Komárom, 4. 

Schramm.
Tokod—Egyetértés, Tokod, 4. Kecské

in óti-
Tatakánya—Álba Regia, Tatabánya, 4. 

Zeitkor.
Felvidéki csoport:

Nyíregyháza—B. Vasutas, Nyiregyházá
4. Juhász öt.

BSzKRT—DiMÁVAG, Sport-n., 4. Li
liom. . -

SalgSE—Munkács, Salgótarján, 4- Siklós. 
SK Rusj—Ungvári AC, Ungvár, 4. Ma- 

jorKzky.
Ózd—SalBTC, Ózd, 4. lyányi.
Pereces—Kassai SC, Pereces, 4. Magori. 
Beregszász—Debreceni VSC, Ber&gszász 

4. Egresi.

P o lg ári isk . b a jn o kság a
Sxázados-a.—Teleki-u. 3:0 (1:0). Nép

liget. Vezette: Kerékgyártó. Győzött a 
kapu előtt határozottab csapat. Gőllövő: 
Zirnán (2), Majoros.

Gyálí-út—Némct-u. 2:0 (1:0). Népliget. 
Vezette: Bartos. .A jobb gyáliúti iskola 
megérdemelten nyerte a mérkőzést. Gól- 
lövő : Sasgáthy (2).

Liecti-O.—Etnftk-n. mérkőzés elmaradt, 
mert az utóbbi csapat tagjai tanulmányi 
kiránduláson vettek részt.

—iSSHSKSa
A  GAMMA

ma, csütörtökön délután az FSC-vcl ját
szik edzőm érkó'z6«t. Az edzésen a váló 
gr.tóif. jelöltek tórmészetesen nem szere
pelnek. ellenben az összes tartalékok szó- 
itoz jutnak majd. Vasárnap a Taxisokkal 
mérkőzik a Gamma barátságom alapon. A 
Gammában belei* vagy sértiit Korányi 
11-ön kívül nincs-

VÉGLEGES,
h?gy nem játszunk 10-én a Kispesttel 
— mondja Tasnády József, a Törekvés 
intézője. — Keszey és Dóri még mindig 
néni tudta elkezdeni az edzést, örülünk, 
ha április 14-én ki tudunk állni vala
hogy a Kispest ellen'

BUKAREST VARJA A HUNGÁRIÁT 
(Bukarest ezt je len ti:)

A Hungária FC labdarúgócsapata az 
óhitű ünnepeken, április 2S., 29. és 30-án 
Román iái,au vendégszerepel. A  Hungária 
az első napon a Vénussal, a második 
napon a Rapjddal s a harmadik napon 
a Sportul Studenteso csapatával mérkő
zik.

A  rendkívüli heti Jutalom e r e d 
m énye i

1. Farkas András. 2. Blahó György. 3. Kovác s- 
Szintay. — Az ötszelvényes csoportban: M  
Medgyes István
A heti versenyben: 1. Petre Lajos

A rendkívüli heti jutalom' serkentette 
„ pályázókat s mindenki igyekezett job 
ban. tippelni. Sajnos, nagyon sokait vár" 
tak svájci sikert s igy a pontszüret ísak 
mérsékelten sikerült.

Közöljük a pályázókkal, hogy a rend
kívüli heti jutalomért fol-yó díjban volta
képpen nemcsak az eredményre, hanem 
az összeállításra is kell tippelni. Hiszen 
el kell találni az első gól lövőjét s leg
többször az összeállítás csak^ az utolsó 
pillanatban dől el. Éppen ezért a mér
kőzés után beérkező esetleges javításo
kat még akkor sem fogadtuk el, ha 
azok csak a góllövőre vonatkoztak.

Már most közöljük, hogy a tíz nap 
múlva sorra kerülő Hungária—Fe
rencváros mérkőzéssel _ kapcsolatban 
ismét 125 pengő rendkívüli heti ju 

talmat tűztünk ki.
A feltételek teljesen azonosak a mos

taniakkal.
A  RENDKÍVÜLI HETI JUTALOM

EREDMÉNYE
Általános csoport:

összesen 15 olyan pályázó akadt, aki 
ugyanazon a szelvényen telibetalálta a 
magyar-svájci mérkőzés 3:0-ás végered
ményét, 2j0-ás félidejét s azt is, hogy 
Sárosi dr. lövi az első gólt.

A 15 pályázó között • akadt három 
olyan, aki nemcsak egy, hanem két szel
vényen is elérte ezt a pompás sorozatot. 
Az általános csoportban csak ők. jöttek 
szóba. Eredmények:

I. díj-: 5f) pengő. Nyerte: 21 F. A.
(Farkas András, VII. Cserey-u. 3.) E.: Két 
szelvényen felelt meg a feltételeknek s 
ezenkívül egy harmadik szelvényen is 
telibetalálta a 3:0-t és 2:0-t, csak itt 
más góUövőt (Sütő) jelölt.

II. d íj: 30 pengő. Nyerte: Big-Bill
(Blahó György, Tótkomlós). E .: Két
szelvényen felelt meg a feltételeknek. A 
két szelvény pontszáma összesen: 41 p.

III. d íj: 20 pengő. Nyerte: Bocskai
(Kovács Ferenc—Szintay Gyula, Bp. IX, 
Hőgyes Endre-u. 6, magas földszint 
3b.). E .: Két szelvényen felelt meg a 
feltételeknek. A két szelvény pontszáma 
összesen: 32 p.

Ötszelvényes csoport:
A ffent említett 15 pályázó közül öt az 

ötszelvényes csoportba tartozik. A díj 
sorsát az döntötte el, hogy ki ért el 
több pontot azzal a szelvénnyel, amelyen 
telibetaláüa a két eredményt valamint azt 
is eltalálta, hogy Sárosi dr. lövi az első 
gólt. Az öt pályázó között akadt egy 27 
pontos, ő nyerte a díjat.

D íj: 25 pengő. Nyerte: Medgyes Ist
ván, Szob, pályaudvar.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippek:

' m ® W) ■^ >» <1> >.

§ ö. W -2 flU ® ui *2 ®E-i a Ph . kj ÍI*
Bl í

Magyar-svájci v. e. 3:0 3:0 3:1 4:1 2:0
Magyar-svájci I. f. 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0
FTC—WMFC 1:5 2:3 1:2 1:3 1:3
Pécs—MTK 1:1 1:1 2:2 2:2 1:1
SFAC-Egyetértés 2:4 1:2 1:2 1:2 0:1
DiMÁVAG-NyTVE 10:0 3:0 3:1 3:1 3:1
SalBTC-Rusj 4:1 5:1 4:1 4:1 3:1
Losonc-Beregsz. 2:0 4:0 2:0 3:1 2:0

Jegyzet: A Losonc—Beregszász mérkő
zés az elmaradt Dorog—Érsekújvár mér
kőzés helyére lépett elő.

Pestkörnyéki csoport: 1. ,.3:0’ * 141 PV
2. Dorka 139 p. 3. Bar-anyi S. 131 p. L 
Németh J. 130 p.

Vidéki csoport: 1. Gyöngyös 142 pr
2—3. Északi fény, Heranus—Kiéli 137. . 
4—5. Beszédes Gy., Légfúvó 13S p. ö. Ba
logh J. 135 p. 7- Göncölszekér 134 P» 
8-VlO. Miskolczy István, .Malomszegi O.* 
Horváth B. (Bgyarmat) 133 p. 11—12, 
Dréí.'vr S., Köves J. 131 p.

KüLvldi csoport: 1. Dajka—Tóth, 13(1'
p, 2. Jí^zenszky E. 114 p. 3.' Csincsák 
L 107 p 4- Én, te, ő 108 p. 5. Kc^ncz L» 
104 p. 6 I'trsch I. 97 p. 7. Mercsá A. o 

Hölgyek e x p o rt ja : 1. Szúzy 189 p
Mészáros TeruSz 129 p. 3. Jo barátok 14* 
p 4. AHC 126 l>- 5—6. Engelhardt,v Me
csek 125 p. 7—8. Kenyhercz L.-né, T±ir- 
czy M. 123 p., 9. ^ e r ^ te g  122 p  ̂

Ötszelvényesek csoportja: 1. Sebok v« 
129 p. 2. ‘Schwarcz I. L24 p. 3—̂ 5. KeniVj" 
hercz L.-né, Hirczy M.r iíj. Tóth L. L  
128 p. 6—7. Hubertus 122 p. 8—10.
Braun F., Wciss Z-, Tó.szÖgj- Zsófia 121 p>

*V3i 
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40 éves a „Barlháfom“
Az amatör labdarugósport egyik; 

régi és érdemes egyesülete, „SS" 
F C  fennállásának 40 é v e s  jubileumát, 
ünnepli.

1900 májusában az egyik krfez- 
tinavárosi kis . kávéházban lelkes Ms 
csoport ült összk két műegyetemi - 
hallgató, Koch Eleic és Hochstein 
Rezső vezetésével, hogy új íabda- 
rugóegyletet alakítson a főváros bu
dai oldalán lakó ifjúság számira. 
A „sport és barátság“  jelszóval ala
kult egylet csak éppen három cm - 
patra váló játékost vett fel tagiéi
nak, ezt az alapszabályba is beik-* 
tatta és ezért vette fel nevében is a, 
33-as számot.

Az első csapat tagjai az OTE, 
Műegyetem és III. kér. TV® játéko
saiból verbuválódtak. Lili K'áj'oly és 
Erich, Steiner Berci, Pogány Vilmos, 
a később külföldre költözött ,\írea 
rajzoló, Kugler Sándor, a neves 
úszóvezéi’, Ludvig Kálmán, Ko 
Elek és Nándor, Székány Kálmán, 
a később hősi halált halt Haraszti, 
Károly, Lindner Imre szerepelt az: 
első esztendő csapatában. 1907-ben 
a közben a BTC-ben is szerepelt 
Bosnyákovits Károly, jelenlegi
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A
rondörföfeUgyglö yjsssmtéit. a, fe
kete-fehérek közé. Ebben aZ évben

A VI. HETI VERSENY EREDMÉNYE 
Általános csoport:

< * > -
fiiek Smlt, a holland válogatott 

,,Abegglenje’4 profi lesz. Smit pályafutá
sának két rendkívül érdekes határköve 
van: 1934-ben játszott először a holland 
válogatottban, amikor a hollandok leg
nagyobb győzelmüket aratták Belgium
mal szemben. 9:3 arányban győztek. 
Smit utolsó országok közötti mérkőzése 
ugyancsak a belgák ellen volt és ekkor 
szenvedte Hollandia legnagyobb veresé
gét*. ess év március 17-éa* 7:3 arányban.

I. d íj: 20 pengő. Nyerte: Petre Lajos, 
Nagybátony. Eredménye: 30 pont. (8 ta
lálat, közte ' 3 teli.) Pótverseny: 3—0 
pont. Gólkülönbség: 16. — II. d íj: 15
pengő. Nyerte: SSE (Telek Béla, — öt
szelvényes csop. — Bocsárlapujtő. Koraá- 
romi-út 34.) E .: 30 p. (8—3). Pótv: 3—0

p.Gk.: 17. — III. d íj: 10 pengő. Nyer
te: Malomszegi Ottó, Dorog, Bánya. E .: 
28 p„ (8—2). — IV—X. díj: 5—5 pengő.
Nyerte: Blank János. Tokod, Telitőtelep.
— Medgyes István (5 szelv. csop.), Szob, 
Pályaudvar. — ifj. Leszkó István. Bé
késcsaba, III. Trefort-u. 35. — 21 F. A. 
(Farkas András, Bp., VII. Gs-erey-u. 3.) —
— Lajer Pál, Kispest, UliŐi-út 164. — 
Magda (ifj. Barabás Lajos. Bp. VII. 
Thököly-út 28. II. 3.). <— Zöld csillag 
(Hock József. Bp. V ili. Thék Endre-u. 
20.). Mind a hét eredménye: 27 p. (7—3).

ötszelvényes csoport: J. d íj: 10 pengő: 
Nyerte: Hennel Győző. Bp. VII. Dohány- 
u. 28. II. em. E .: 28 p. (8—2). — II— 
III. d íj: 5 —5 pengő. Nyerte: Dunkler
Istvánné, Csepel, Weiss Manfréd-út 37.
— Marosi István, Bp. V. Türr Iátván-u.
1. Mindkettő e.: 26 p. (6—4, ill, 8—1).
Pótv.: 5—0, ill. 3:0. Az utóbbinál a g k .: 
18.

26 pontot szerzett, a pótversenyben 
3:0 pontot ért el. de nagyobb g-ólkültinb- 
ség miatt nem nyert: Big-Bili. ifj. Tiha
nyi Géza (19—19), Göncölszekér (23). Tu- 
tu (26). 26 pontot szerzett, a pótverseny- 
ben nem ért el pontot: ifj. Ar J., Mis
kolczy I.

A díjakat, esetleges felszólalásra való 
tekintettel, csak a jövő héten adjuk pos
tára. Felszólalni szombat estig lehet.

A csfiesversenybcn 8 találattal, közte 
3 telitalálattal vezet: Baczay Aladárné,
Romstingol Lajos. Egyed—Jeres. Fata, 
Langa Elek. Mikó János, Piff-puff, Sza
bó Gyula (T. K .-u.), Zcntai János, Pet
re Lajos, ..SSE ’,

A teli találat versenyben 4 telitalálattal 
vezet: Bruzsa L.. Dajka- Tótli. Északi
tény, fivikc (ifj. B. F,.), Gráf Spee, Kiss 
Kdtí, Mara [., Molnár Káimánné, Nitseh 
L.. Ólé Gyula, Heménykriio Kouai Ist
ván. Suzy. Scbiechter Mátyás. Scholtz 
Géza, dr. Tutu, Weiss Miklós. Zavaczky 
András. Vécsey Ferenc, Hajrá SBTC, 
Bocskai, Jóbarátok. Baranyai Pál. Hajrá 
Erzsébet, Kovács Péter (Eger), Hegedűs 
Elek. Jelenszky Imre, Outsider, ifj. Ti
hanyi' Géza. Tutu, Jeszenszky Endre, 
Németh József (Plűrinc), Bartók I., 
Dunkler Istvánné, Dudika I. ,

A veretverseny állása: 
(Felszólalásra csak akkor válaszolunk, 

ha megcímzett válaszlevelezőlaí) mellé
kelve van.)

Budapesti csoport: 1. ifj. Ar J. 141 p.
2. Suzy 139 p. 3. Zöld csillag 138 f>. 4. 
Scbiechter M. 137 p. 6. Dobsa M. 133 p, 
6—9. Fata. Visnyovszky Fivérek. Tutu, 
Bősze J , 132 p. 10—u .  Bocskai, Liewehr 
—Balogh 131 cv

ugyanis kiesett az I. osztályból a, 
„33“FC és Bosnyákovits indítva-, 
nyara megváltoztatta az eddigi, 
szűk keretet, kimondván, hogy- a 
jövőben korlátlan számban vesz fel 
tagokat. Pár hónap alatt 300-ra sző- ' 
ko'tt fel a tagok száma. Csak a 25 
éves jubileum után alakított Arany
jelvényes Gárda létszámát állapítot
ták meg emlékül az alapítókra 
33-ban.

A „33“FC váltakozó sikerrel sze
repelt a fővárosi amatőr bajnokság- , 
bán, de mindig értékes nevelömun- 
kát végzett az amatör szellemű if
júság nevelése terén. A klubnak 
nem volt nagy közönsége, de a többi 
egylet nagy ~ közönsége mindig ro- 
konszenvvel figyelte a fekete-fehérek 
játékát.

Az egylet nagyobbárányű kifej
lődésének mindig gátat vetett a sa
ját sporttelep hiánya. A vezetők 
minden igyekezete hiábavaló volt, 
ezt a problémát a gátló körűimé-, 
nyeli miatt sohasem sikerült megol- 
daniok.

A jubiláris díszközgyűlést szom
baton este fél 7-kor tartják meg a 
Gellert-szálló zenetermében. A  köz
gyűlést ünnepi vacsora követi.
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A Vasasban Adumnak a sarkat meS- 
operálták. Az UTE ellen játékára Tné0, 
nem számítanak.

A ESzKRT
forgalmi titliepelnelc labdarúgdbajnokaú?4-
is elkezdődött. e héten. Ezt a, bajnoksá
got színesíti a lengyel menekültek válo
gatott csapatának a részvétele is. A 'len 
gyel tizenegy mindig a szabadnapos csa
pattal mérkőzik, versenyen kívül. A  
részletes eredmények a következők: 

Autóbusz—Szépilona 10:0 (4:0). VÖrÖJ- 
várt-út. Vezette: Pusztai. A. nagy forrná* 
bán lévő „B usz" tetszés szerint 1MB 
góljait a minden edzés nélkül Idái ló 
Szépilonának. Gőllövő; Szabó XII. t*h 
Odry (3), Göncöl. Iával és Kornél. No
vai (Autóbusz), illetve- Jéger (Szépi 1011 * 
egy 11-est kihagyott.

Zugló—BIIÉV 8:1 (3:0) P esterzsébet.
Vezette: Galambos. A BHÉiV
idényeleji formában volt. Gólloviö 
tuflás (5), Szaller (g) és Szirdki, íUBt 
TiSth.

Baross—Ferencváros 8:1 (1:1b , , \
utca. Vezette; Molnár Meglep j 
Baross ló] felkészült a tavaszi id „ j l f j  
Góllövő: Gyuricsek (2) és v. Nagy* 
ve Buriovics (11-esből). o n —

Kelenföld—Burtclop 2:1 (2:0).

Kén-

jveiejiiwiu—Diirirnm
Vezette: Kállai. Szünet V‘Á . ,5  rnár nemfeUilkerekedett, de egyenlítésre ... . .  
volt ereje. Góllövö: Görög (*)> 
Herraann. Hamis (Kelenföld) egy 11- . 
hibázott.

Hungária— Újpest t:0László-tér. Vezette: Kis. Túlival és - 
logh-gal raegerősíte.tt S u n g á r ta c s s g  
nagy küzdelem után győzte le a. 30 vj 
pestet. Góllövö: Bitek ill-esbül).

E öOgyel menekültek—Szava 6:~ •
Réndéssy-telep. Vezette: Ituck. , A ' ,,j 
gyei csapatban egy válogatott, :izonki _  
öt I. osztályú játékos szerepelt es >W 
könnyen győzőU®



Csütörtök, 1940 április 4.

T E N IS Z

A z  A s b ó th -S o m o s y i kettős 
második Genovában

!Aát)óth nagy egyéni' sikere után a többi 
ficamokban, is ki tettek magukért a ma
gyar versen yzök Genovában. Somogyi 
harmadik lett a női egyesben, a vegyes- 
párosban pedig az Asbóth —Somogyi ket
tős második lett. Gábori San Donninóval 
az oldalán harmadik helyen végzőit.

A  vegyespáros eredménye: Vido, To-
íiolli—Puncspe, Schumann 5:7, 6:2, 8:6, 
Asbóth, Somogyi-— Paliadn, Flórián 6:3, 
6:8, 6:3, Gábori, San Donnino—Itogea-s, 
Silvássy'Áv. o., elődöntő: Asbóth, So
mogyi—Gábori, San Bonni no 6:1, 7:5,
Vido, Tomdli—Boasi, Kovács 8:6, 6:3,
döntő: Vido, Nouolli—Asbóth, Somogyi 
« :!, 3:6, 6:1«

Női egyes döntő: Kovács—Ullstcin 3:6, 
6:3,, 6:0.

Féríipáros elődöntő: Punosee, Pallada 
—Kado, Rogers 9:7, 6:1, Vido, Cucelli— 
Szűatpéteri, Pietrafaecia *w. o., döntő; 
JPuncsee, Fallada—Vido, Cucelli 1:6, 6:3 
S:5, 6:4.

Palermoban
niég nagyobb lesz 
a vetélkedés

7Áz olasz teniszverseny sorozat kö
vetkező állomása Palermo lesz. Ez 
a, verseny még az eddigieknél is erő
sebbnek ígérkezik. Eddig Így fest a 
férfi- és női mezőny;

Férfiak: Tanasescu, Schmidt (Ro
mánia), Puncsec, Pallada (Jugoszlá
via), Asbóth, Szigeti, Gábori (Ma
gyarország), Rogers (Írország), 
étefani, Cucelli, Del Bell'o, Bossi, 
Tgroni, Vido, Rado, Sada (olasz vá
logatott keret), Di Carlo, Restivo, 
Mrrrúadante, Palizzi, Grco, Patti,
M'irto (Circolo, Tennis Palermo).

Hölgyek: Somogyi, Szílvássy,
Körmöczy (Magyarország). Flórián, 
Kovács (Jugoszlávia), Ullstein (Né
metország), Berescu (Románia),
San Donnino, Manzutto, Tonolli, 
Manfredi (Olaszország).

A tenisasszövetség tanácsa ülést tartott. 
jAz iiíés Legnagyobb részét a szabályrao- 
dosítás körüli vita töltötte ki. Végül is 
a jSZal)ályíüódosítás 1 egnagyobb részt:t el
fogadták. Különösen a versenyek , re^de- 
ízésébeti és a fegyelmi ügyekben íésa h*" 
Jiyegosebb változás. Végül összeállítottak 
a jelölőbizottságot is* „ • ...

A. teniszszövetség közgyűlése uprms 
26-án délután 6 óimkor lesz. A  közgyűlés 
keretén belül a tisztújító közgyü,lé# is le
zajlik. Kósza’ hírek szerint érdekes síie- 
góélyi változásokra lehet számítani.

A  Japán teniszszövetség hivatalos rang- 
Mstájának érdekessége, hogy áz első tíz 
'.helyezett mindegyike egyetemi vagy fo- 
iskolai hallig-ató. 1. Nakano, 2. Tsuruta, 
3. Kodec a* 4* Kimura, 5., Tané dia.

'píEW ^JCÉPVS!ÍM ENy\
jyur ii iwihim^~ítw> iih wimi iwiwir—

‘íhtéMei difcMÁiíniH, ‘yítM tiiiheP
uwrútuiM. -joioaMuiixPi,', Aa. hétié veti. aj

V E L Ő K  K É P V E R S m m e W
|| Nem. ioMrmoppÁJjLiáa^P—
i| nem a. üeheAtctetM -pj$gaJj  cteam

atS2IET6S- ÖUgAPÍSriPlÖKd/V'*ftyilACQSiTASf ap: K ffljU U* *  y • BXTHOfl'Nu. O;

ÖKÖLVÍVÁS
A  déli ököHívókeriilet az április 14-én 

rendezendő ököl vívóba j ívok súgva. Jtorvá- 
thot, Szilágyit, Medgyesit Bőimért ne
vezte bó.

ATLÉTIKA
MEZEIZNEK A  KATÓNAK

A  fezékertebérvári ‘ Helyőrségi Altiszti 
Sport Egyesület vasárnap rendezte -meg 
az örökös vándirdíjért kiírt inezei futó
versenyét. A  verseny az alábbi ered
ményei végződött: Egyénileg!, 1* Alariu- 
csák László repülő,, Börgömli MP- l j j ! 
16:36.8 mp, 2. Tasehuer Béla úrvezető, »z«- 
kesfehőrvári rep- tér, i 3. Marion La.ios 
gyalogos, 3/1. zászlóalj, 4. Izing 
gyalogos, S/I. zászlóalj, 5. eirkelluu* 
László tizedes, 3/Tll. zászlóalj, 6. V oro* 
Híjra repülő, Börgömli rep. tér, 1. tías 
Pár Lajos tizedes, 3 /III. zászlóalj'- — 
Ötös osapálverseny: 1. A m. klr. szent 
István”  3. honvédgyalogezrcA I. zászló
alj A) csapata. 43 pont, 2. A  m- Uir- 
„Szent István”  3. honvédgyfiloguzred H L 
aáazlóal] A) Csapata, 52 pont, 3. A  szé
kesfehérvári repülőtér A) csapata, t>u 
pont, 4- A  m. klr. „Szont István’ 3. hon- 
-vód,gyalogezred I. zászlóalj B) csapata, 
37 pont, 5. A  börgöm li repülőtér csapata, 
1.13 pont, 6 A m. klr. 4. honvéd tábori 
tiizérüBZlály A) csapnia, 158 pont. A  ver 
senyén hat alakulat 13 csapattal és _ E7 
indulóval vett részt. Táv kb, 5300 méter-

SZILAGYI SZERETNE INDULNI 
A  MEZEI BAJNOKSÁGBAN

A  tavalyi mezei bajnok azzal a kérés
sel. fordult a MAJz-hoz, lmgjr (uigedjek 
meg számára, m int Olv-lag számára a 
mezei bajnokságban való indulást. Szi
lágyi ugva.nis atigazolás alatt AU az 
HTE-ból a BETE-be. A  kúpé* az inlézö- 

j.BlZötleég elő Kerül, de aligha fogják tel- 
ícsitoni. Az OK mngazüuL . az őzzel járó
jog-ok is megszűntek. Olimpia aligha lesz.
femmi jogcím $i.nc?s tóbál nfra, hogy va
laki éppen a mezei bajnokságban növelje 
a válogatott viadalokon valóban szüksé- 

’Ses ven-senyrutint. Erre majd alkalmasint 
f ő  módot a MASz Szilágyinak is és esél
yes más válogatott-jelölteknek is az eí- 
Wvetkezendő pá lya.versen y eko.n.
bllLHrvKGEE 49.13-AS UREüMfiXNATX
kezdte idei versenysorozatát. Az olasz 
" ’.szkoszvetöbajnok ezt az eredményét va
sárnap Rómában érte cl. Firenzében á 
nosaj-útávfutók találkoztak 6000 és 10.000 
méteren. 5000-en Sestini 15:43. Betti 

149.8, Panico 10:51.8 mp*ét, 10.000-en 
jéflacíjua 31:40-ot, Torassa 32:04-et, 
v?.rnbcrtini 32:47.4-et futott. A  10.000-eaidők csőszön, jók .

IFJÚSÁG

Külön rendezik meg 
az országos ifjúsági és
a KISOK
mezei bajnokságot

Tavaly —■ elsősorban a Nemzeti 
Sport ösztönzésére — a KISOK 
mezei bajnokságát az országos ifjú
sági bajnoksággal együtt rendezték 
meg. A  kísérlet kitünően bevált, 
soha annyi induló a mezei bajnok
ságban nem volt és az eredmények 
megállapítása sem okozott zavaro
kat. A  verseny után mind a MASz, 
mind a KISOK vezetői kijelentették, 
jrogy a jövőben is kitartanak az 
együttes rendezés mellett.

Most mégis az a helyzet, hogy a 
két bajnoki versenyt szétválasztják. 
A KISOK miniszteri biztosához 
ugyanis több iskola fordult azzal a 
kéréssel,, hogy térjenek vissza a kü
lön rendezéshez. A beadvány sze
rint a közös rendezéssel a KISOK- 
jelleg elhalványul, a bajnoki cím 
veszít értékéből, ha a KISOK- 
bajnok esetleg még a helyezettel-e 
között sem szerepel. A  KISOK ve
zetősége méltányolni kívánta a fel
hozott érveket, mert súlyt helyez 
arra, hogy minden iskola szívesen 
induljon el a bajnoki versenyen. 
Ezért a bajnoki versenyt április 21-re 
tűzte ki.

A  MASz-ban is belátták, hogy a 
középiskolásoknak saját szempont
jukból igazuk van. Hogy azonban a 
tömegek egy részét mégis megtart
sák, valamilyen formában módot 
akarnak adni arra, hogy az országos 
ifjsúgi bajnokságban is szerepelhes
senek a KISOK-nak társadalmi 
egyesület részére ki nem adott ver
senyzői is. Ennek a. kérdésnek tech
nikai megoldása most van folyamat
ban.

« * » s ® § s e K « « »
A KISOK székesfehérvári kerületének 

vívőbíMiiokságait Pápán rendezte meg a 
Ref. Kollégium Sportköre. Csapatbajnok 
karddal a Ref. koll. ,,A”  csapata (Bara- 
nyay J., Rodolay S., Kozla A.. Michna 
Gy.) Egyéni bajnok karddal: Michna Gy. 
VIII. (P. koll.), 2. Molnos Gy. VIII. 
(Magyarővári piarista g.), 3. Kozla A.
VIII. (P. koll.). Egyéni bajnok tőrrel: 
Vargha K. VII. (P. koll.), 2. Ugray I. 
VII. (P. koll.). 3. Slnkó J. VII. (P. 
koll.). A tőrcsapatra csak a Ref. koll. 
mevezett s így a verseny ellenfél -hiá
nyában elmaradt.

A  KISOK miskolci t.ankerUletének t«r-
nászhajijoipsáffri a miskolci ref. gimn. 
rendezésében folytak 1c. Eredmények:
III. oszt. csapatbajnokság:, 1- Miskolci 
réf. gimn. 2. Mezőkövesdi klr. kát. gimn- 
3. Miskolci kereskedelmi. - -  IT. oszt. csa
patbajnokság: 1. Egri eisííterzita gimn. 2. 
Miskolci tét. gimn. 3- Mezőkövesdi klr. 
kát. gimn, — I. oszt. csapatbajnokság: 1. 
Mezökövésd) kir. kát. gimn. 2. Miskolci 
ref. gimn, 3 Egri cisztercita gimn. — 
Egyéni összetett: 1. Székely miskolci ref 
gimn. 2. Molnár mezőkövesdi kir. kát. 
kimi). 3. Einu miskolci ref. gimn.

Szombaton több Szent Láezió-Kupa mér
kőzést játszanak vidéken. Pécsett: Cisz
terci gimn— Felsőket-. (Scbwara)-. Kapos- 

■ várptt: Polgári-—Gimn-. (Trénka), Felsőkor. 
—Csurgói g- (Adorján). Debrecenben: 
'Eolisöker.—Kegy is, rendi gimn- (Farkas),

Legalább 100 indulója  
lesz a BSzKRT idény- 
nyitó országúti te- 
hetségkutató viada- 
dalának

Megírtuk már, hogy a BSzKRT 
most vasárnap, reggel 8 órai kez
dettel a gödöllői országút 10 km-es 
jelzökövétöl országúti tehetség- 
kutató versenyt rendez mindazok 
részére, akik nyilvános tornán, xaég 
nem rajtoltak. A rendező egyesület, 
elhatározta, hogy az eredetileg 50 
km-re kiírt mérkőzési 30 km-es 
távra csökkenti,''hogy így minden 
újonc jelöltnek módot adjon az- in
dulásra. Jelentkezni a verseny rajt
ja előtt egy órával léfiet: a hely* 
színen. Nevezési díj 50 fillér. .A 
BSzKRT-hoz befutó érdeklődésekből 
ítélve ősz Lajos intéző nagy mező
nyök rajtjával számol. —  Legalább 
száz indulónk lesz — mondja — S 
ezért külön vas- és külön fakerekes 
futamokat rendezünk.

A BSzKRT —- mint hirlik — 
rendszeresíteni kívánja ezeket a 
tehetségkutató tornákat.

B IR K Ó ZÁ S
Májusban két válogatott viadalt is v ív 

nak birkózóink Budapesten, még padiig 
az olaszokkal és a jugoszlúvokkai.. A  hét 
viadalra az MBSz a következő válogatott 
keretet jelölte ki: Imrei, Tóth II., Bence 
— Tóth I.. Horváth, Illés, Garasai « -  F«~ 
rencz, Fekete, Gaál ö . Sóvári, Iluuyád- 
vá.i-i, Mucsi — Kovács, Czuízi. Rácz — 
Kársai, Itihcczky, Bolond — BóbL, Kosa. 
Jámbor. A  ken t beteíikint_ liélssxer tart 
közös edzést a szövetségi házban.

CÉLLÖVÉSZET
A Bulcsú I,övész Egyesület 1940 május 

2-, 4. és 5-i I, országos nyiltversenye ez- 
idún io n lövcszévad megnyitó versenye 
lesz. A Marcibányl-téri BPLE löterén 
byUtiráuyzékú kispuskával és cóUövő- 
pisztollyal mérik össze erejüket az ország 
legjobb férfi, hölgy, levente és közép
iskolás versenyzői, A  négy értékes esa- 
patvitndirdíjőrt folyS küzdeloin mellett 
az osztályozott lövészek egyéni Itüzdcl; 
inéi ele épúgy, mint., az 50 éven felüli 
„öreg fiuk”  versenye elő is nagy érdefc- 
íőd&saol tekint nz ország egész lövós*- 
lársadalma Yersenykiítósok igónyelhe- 
lietők Bp., IV., Ctikor-u. 6. sz. alatt.

KERÉKPÁR
Kerékpározó fogorvosok járják be m ost 

a német falvakat. A birodalom. 3000 ilyen 
fogorvost szerződtetett egyelőre. A  ke
rékpárok. melyek az orvos közlekedését 
szolgálják, egészen különleges elvek sze
rint készültek és a teljes laboratóriumi 
felszerelést is magukban foglalják.

Batteslni, az olasz országúti tábor 
egyik legjobbja, aki legutóbb 3 világ
csúcsot' is javított, — Modenában kis
motor utáni edzés közben súlyosan bu
kott Zuhanása olyan szerencsétlenül vég- 
ződö’tt, hogy jobb felső combja két he
lyütt is eltörött. Ab orvosi a/.akvéie. 
n,épy szerint Battcsini legalább egy lél 
é lig  nem ülhet nyeregbe. ,

A belga válogatott rrpölSIegcnyséK 2:1. 
arányban legyÖlíte a hollandusukat, 
küzdelem során Van Vitet kemény {fiit 
delemben biztosan legyőzte Hóhérénál.A hagyományos párisi nemzetközi 300 km-es párosversenyt a Diót—-Waípbst 
génység nyerte 3:09:51-ea teljesíBné 
nyel.

Még április havában eldől: lesas-e idén 
Helsinkiben kerékpáros olimpia! J. W .
Rangéit, a finn olimpiai bizottság elnö
ke legutóbb a sajtónak tett nyilatkoza
tában kifejtette, hogy a kerékpáros olim 
pia megtartása ügyében a bizottság m ég 
ebben a hónapban, — előreláthatólag 
12-én végérvényesen állást foglal,

Svájc mezei kerékpáros bajnöksógát 
Hartmann nyerte. A 20 km-es távú tor
nán több mint egyperces megugrással 
31:4í)-et futott,

A, Verona körüli 82 km-es országúti
versenyt ®ni w&Mk

le.
nény.

----------------- < $ » - -------

B iik a restfcen  á p r . 
:tO-án Hét m v ú r o s  
le g jo b b  r e p ü lő i  
a d n a k  e g y m á s n a k  
ta lá lk o z ó t

Az idény első, nemzetközi viszony
latban is számottevő válogatott re- 
pülöversenyét április 30-áK. Buka
restben bonyolítja le a román ke
rékpáros szövetség. Ez a torna a 
bukaresti 5Í0 m-es cementlioeka- 
pályán jut dűlőre, budapesti, ber
lini, belgrádi, szófiai, ankarai, athé
ni és bukaresti válogatott vágtázok 
részvételével. A  versenyzők a /  olim
piai számokban, tehát repülőmér
kőzésen, 1000 jnéteres idöfutamban, 
a 2000 méteres kétüléses gépek ver
senyében és az üldöző csapatver
seny keretében mérnék össze erejü
ket.

E bukaresti tervről az MKSz-ben 
eddig semmit sem tudnak.

— Nem kaptunk még meghívót -— 
mondta S zittya  Rezső, ars MKSz or
szágos kapitánya —- és Így nem is 
nyilatkozhatom. Számunkra ez a 
bukaresti rajt nem volna előnyös, —- 
mivel vágtázőink pályaedzésüket 
még meg sem k ezd ték .../

©ss n e v e t n i  fo g  !
V a  mert mindenkit megnevettet

v H A N S M O S iR
J j  FMTZ K A M K R ^ HA1fS.2IJfm£RM!Í*fN

f a l r e n g e t ő  vigj átéka!

M úl 0MHIA

A tornasport h íre i
Április 7-én, vasárnap lingvárott 

tornászéi'tekezletet rendez a MO-: 
TESz keleti kerülete. Az értekezle
ten résztvész Megay László dr h. 
polgármester, Bessenyei Lajos de 
tanker. kir. főigazgató, Kiss ■Gábor 
dr kerületi titkár, valamint Dévé
nyi József testnevelő tanár. Ez az 
értekezlet is a MOTESz országos 
tornasport népszerűsítő munkájának 
egyik láncszeme. Az értekezlet 'után 
tartják a keleti kerület közgyűlését.

»
Az elmúlt napokban Veszprémben 

tartottak tornászértekezletet a vá
ros illetékes vezetői és a MOTESz 
képviselője. Az értekezleten: részt- 
vett Bognár István is, a MOTESz 
főtitkára- *

Vasárnap Munkácson nagj(szabású 
dlsztornát rendeznek. Ezen ,a keleti 
kerület legkiválóbb tornászai (Tóth 
Lajos, Mogyorsossy, Szabó, Both 
Gy., Vermes, Nagy Margit, Kapoesi, 
Kiss Mária és a többiek) is részt- 
vesznelt.

•
A válogatott férfitornászkeret kö

zös edzéseit a lemondott Krizma- 
nich János helyett a jövőben Kere- 
zsi Endre és Péter Miklós vezeti.

Ab Ingvari AO tornaszakosratájya f. 
hó 16-án tomabemutatőt rendez.

FŐ ISK O LA
BEFEJEZŐDÖTT AZ ORSZÁGOS FŐ
ISKOLAI ATLÉTIKAI POSTAVER

SENY
A MEFSOlv atjíttbai snikoaztálya or

szágos fedíttpáiyaViiadalt bonyolított lö, 
amelyben rósstvettek a TFriC. a szegeji 
TFftiK, a JHiAO és a ’ D1SAC atlétái, ö.-z- 
szpHun 65 varzáiyzávcl. Az ugfó«aáiiK)kbót 
és dpbüiizánsoliból álló ifl-es esapntver- 
»enj cs egyápi verseny végexeijmúnyp a 
küvetVező:

Helyből ma.sas 30-as csapat: I.' TFSC
131.05, 2. T f0 K  119-05, 6 -é- BgAO ée a 
DEA'C llS-Pá-Egyéni versenvben: 3. BBcsey TFSO
335, 2. Futat fal vy TFSO JR5, J. Palásthy 
TFSG J35.

Helyből távol 10-es esa®»t: 1. TFSC
392.08, 2- DEAO 267:01, 8. TFSK 261.01.

Egyáid versenyben: 1. Fridrich TFSK
291, 2. Delevnedeicsó TFSC 285, 3. Szeke
res DE A C 281.

Helyből hármáé 30-es csapat: 1. TFSC 
730.07, 3. PEAG 798.08, 3. BE-iO 736.ÖS.

Egyéni versenyben: 1. Vártra 856, 2,
Kupree DEAC 853, 3. Tima TFSC 848.

Magaaugráa égvén!: 1. Szíttner TFSC
363, 2. v. Horváih BEAC 160, 8. Bbosy 
TFSC 160.

Súlydobás egyéni: 1- Kelemen TFSC
12.65, 2. V. Sajkás TFSC 12-47, 3. Ábra*
hátú BEAC 12.4*.

AL'TCV .

Gróf Andrássy Mihályt
Ikérik fe l a magyar m o
to ro so k  az elárvult 
KTT leitám asztására, 
tám ogatására és  irá
nyítására I

A  KTT-ve.l. annak nemzeti, nem
zetvédelmi és a magyar motorsport 
szempontjából életjelentőségü műkö
désével, majd halálával a múltban 
■részletesen foglalkoztunk. A magyar 
sportközvélemény ina már jól ismeri 
a, KTT-nek, a kedélyes tereptornák 
résztvevőinek munkáját, hiszen kö
zönségezrek jelentek meg a lelkes 
motorosgárda egy-egy vasárnapi 
kirándulásán, melynek nem volt 
más célja, mint

a mostani versenymentes Idők
ben is fejleszteni a motorosok 
tudását és honvédelmi szem
pontból oly nagyfontosságú te- 

repmenő készségét.
Beszámoltunk, a KMAC részéről 

oly érthetetlen ellenszenvről, mely 
végül azzal az eredménnyel járt, 
hogy a KMAC feljelentést tett a 
KTT vezetői ellen, akik közül Koz
ma Endrét meg is büntette az ille
téke^ hatóság. A  KMAC eljárása

E x t v e g y e  
S o h a s e m  f o g  m á s t  h a s z n á ln i !

éles bírálatokra adott alkalmat és 
hogy a Nemzeti Sport állásfoglalá
sa igazságos volt és a sportérdeke- 
,ket szolgálta, annak kiáltó bizony! 
téka az, hogy saját házilapja ki
vételével

.az egész magyar szaksajtó bí
rálatokban és támadásokban 

részesítette a ItMAC-ot.
De nem ez a lényeg! Az a fontos, 

hogy az elvetett mag és az izmos 
palánta el ne pusztuljon, hogy va
sárnaponként ismét összegyűljön az 
a 80—100 motoros és autós és ez a 
sereg újra oly mozgalmas délelőt- 
tökefc varázsoljon a nagyrákosi gya
korlótérre és kapcsolt részeire, mint 
a múltban.

A  magyar motorosok nem tudnak 
és

nem akarnak belenyugodni
abba, hogy a KMAC eltiltsa őket 
— nehéz szatírát, nem írni — a sopr- 
tolástól. Megindult a tervezgetás éa 
az az életrevaló ötlet született meg, 
hogy

felkérik gróf Andrássy Mihályt, 
a BMYC elnökét, a magyar 
autó- és motorsport ismert ve
zéralakját arra, hogy vegye 

kézbe a KTT ügyét.
Andrássy Mihály gróf tetterejét 

a BMYC megteremtésében és a ki
tünően sikerült vízimotoros sport- 
események tökéletes megrendezésé
ben már beigazolta, régi versenyző, 
aki a gépsport minden ágát sikerrel 
és hozzáértéssel műveli.

A  KTT kebelében tömörült moto
rosok a napokban küldöttségileg 
kérik fel Andrássy grófot, aki min
den bizonnyal vállalja Is a munkát 
a magyar sport érdekében. And
rás,m gróf mindig szeretettel és ér
deklődéssel figyelte a KTT mun
káját, nagy befolyással rendelkezik 
a KMAC-ban, annál is inkább, mert 
édesalyja néni más. rpint Andrássy 
Sándor gróf. a KMAC elnöke.

M O Z I

K övetkezik ©srckó Pista 
és  e g y é b  M rek

A  Hunniában néhány nup múlva 
kezdik meg a Dankó-íilm félvételeit, 
Dankő Pista, híres zeneszerző-ci
gányprímás életéről készítenek re
gényes filmet, a címszerepben Jávor 
Pállal. A két női főszerepet. Simor 
Erzsi és Lukács Margit fogja ját
szani.

A Dankó-íilm felvételeinek a be
fejezése után a Hunniában valószínű
leg hosszabb szünet kezdődik. A 
szünet alatt az állami filmgyár 
•anyagi problémáit igyekeznek majd 
megoldani.

»
Hans Deppe a német film 

egyik legkedvesebb komikusa 
volt., bár rendszerint csak egé
szen apró, nyúlfarknyi szere
peket játszott. Ezek a kis sze
repek nem elégítették ki Deppét, 
aki néhány év előtt megpróbálko
zott a rendezéssel is. A próba jól 
sikerült: Deppe ma egyike a leg
jobb tnémet vígjátéki filmrendezők
nek. A  „Makrancos úr‘- című víg
játékot ás ő rendezte, Hans Mo.ser- 
rel a címpszerepbea.

*
Lilian Harvey és Louis Jov.vet, 

játssza a francia Schubert-film két 
főszerepét. Ez a film nemrég ara
tott igen nagy sikert Parisban. Ér
tesülésünk szerint hamarosan be
mutatják Budapesten is.

*
Francia film készül Goethe 

„Werth er^-jéből is. A  férfiföszere- 
pet Jean Gálland, a női főszerepet 
Annié Vernay játssza a filmben.

R Á D IÓ
Csütörtök, április 4.

Budapest I. (549.5 m.) 6.45: Ébresztő.
Torna. Hírek. KWomFnyek. Hangleme
zek- — 10: Hírek, — 10.20: Szemére
György elheszóoVie. — 30.45: Ábel a fél
teket sytnnekgoiulozásra tanítják. Irta 
Nagy Dániel. — 12.10: A R ádió ' Szalon- 
zenekara. Közben: Hírek. — 13-30r Or
szágos Po-slásaeiúekar. Vezényel Eörűöjrh 
János. — 14-30: Hiriék. — 16.15: Ruszin
félóra. — 16.45: Hírek. — 37: Hírek szlo-' 
vák és ruszin nyelven, — 17.15: Magyar 
laboratóriumok. Benedek László dir-ral 
beszélget Konkoly Kálmán. — 37.40:
Kedvelt hanglemezek—  16.45: A felérni ve
ié-ügyi minisztérium rádióelöadássQro- 
zata. — 19.13: Hírek. — 19.25: Dóry Jó
zsef inaftyar nótákat énekel, kíséri Kiss 
Lajos cigányzenékéra. — 20-10: Tömör
kényi István novelláiból olvas fel Ka
llók Győző. _  20-46: Énekes-zenés rész
letek a „Tokaji aszú”  c. zenés víg-játék
ból. Szövegét írta Szilágyi László, zené
jét szerezte Ei se marin Mi irály. Kiiizrcujű- 
küdik Fedtek Sári- Kollár Lívia, lőni ba
kát Ilona, Somló Valéria, Binoonyr Márts, 
BH'iesi Tivadar, Böldényi László, Bár
sony testvén, Itátkny Márton, Fetlios Fe
renc, S'zltassy László, Z. Molnár László 
éa ifj. Utassy Tivadar. A  zenekart ve
zényli Losoaezy Dezső. Uemkaö Lóráufli 
Vilmos. (Hangfelvétel.) .— 21-46: Hírek.
— 22.10: Dóriié Botteva-Szoboszlay éne
kel zungórakítéí-tHel. — 22.49: Góc zy
Barnabás ze.ne.karáu.ak táiielcmezei. ' — 
23: Hírek német, olasz, angol, francia 
és eszperantó nyelven. — 23.23: Marsi
Elek etgáDyzepekai'a mnzsikál. — 0-Ö3: 
Hírek.

Budapest II. (834.3 ni.) 16.15: Juzz-szá- 
mok hanglemezről.. — 1845: Angol nyelv- 
oktalás. J, w . Thompson előadása. — 
18.43: vitéz Gelántb':y Jenő tngedü! zou- 
goraiíísort'ttei. — - 39,36: TragiíltS sorséi
inpgfyar írók. (II. rés®-) Zimándi Pins 
űr előadása. — 20: Hírek. — 20.23: ,B«- 
mutatőt hangverseny irtai magyar szerzők 
raűveiliől. összeállította ILajdu Mihály. ~- 
21.23: Wagner: Siogfríed, idill (Nevvyor- 
ki«k, Tosrainni). . ' ..

Kassa <259.1 m.l.ll.fV Szlovák rVEd
— 31.20: Szlovák népdalok hangleaemih
— U.46: Hírek magyar és szlovák nyéki 
veu. — 15.25: Htujgléiniezek.

m a i  j e l e n t ő s e b b  k ü l f ö l d i  
MCSORRÉSZEK;

8 ő: Bukarest: Fjlhadmóm kuh>k.
8 ú: Oslo: BrabiMs Mm t̂ rekviejiije.
8.59 6: Hilversum: íilozart; Svöktoiés a

sorrá lyból.
9 ói Birs: Bécsi vúiini zkoms «*t.
* ó: Róma: Boltos Mcpbfctopbék* •&

operája.
31 ó: Berlin: Sziítifópikie- iagfi

a tökéletes 
t ö l t ő t o l l

14 kar, aranyíolial, ragyogó színek
ben, tökéletes modern szerkezet. 
T ö b b  é v e s  g a r a n c i a !  

Xapialé aiiniifi papiíksrssksdéslaü. Ára p. 12.— tői feljebb.
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Az illető minden tekintetben al
kalmas arra, hogy kivigyék Ber
linbe. Sőt: szerintünk az egyedüli 
megoldás.

A szóbanforgó középcsatár remek 
növésű, friss útlevelü.

© po&R y

OLIMPIA
Amerika is távol marad az olimpiáról.

Az amerikai fősz 5 vétség1 elhatározta, 
hogy nem kér a versenyzők részére en
gedélyt az európai útra- Indokolás: a 
szövetség a mai viszonyok között nem 
vállalhatja az atléták átküldésének fele
lősségét.

XIV AS

Ferdtnájm d G é za , a  b ik a
Avagy

V á lo g a tá s i p r o b lé m a

•  •  •

A BBTE IX. osztályú kardversenyt ren
dez április hetedikén.

A  vasárnapról elhalasztóit III. és TV.
osztályú országos kard versenyét most va
sárnap fogja megrendezni a Szegedi TK.

Vasárnap Pécsett kerül lebonyolításra 
a IV. vívóterük! kupabajnoksága.

PALÓCZ LETT A VEGYED III TőBVIVÓ 
A NÉMETEK ELLEN

Tegnap délután a HTVK vívótermében 
a ■ magyar-német Barátság-Kupa mérkő
zésre válogatóverseny volt... A. negyedik 
boly kérdését keltett eldönteni. Maszlay, 
Hátszeg.' és Uerevicli piciié Paíócz UTE 
lett' a negyedik, miután legyőzte Bedőt 
és Homoródil.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V — vasár

nap, n — llt, £ — ti, h —
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
te. £8. Í10. Sz. V .: £4-kor is. Ifjúság.
(Bimone Simon.)
CASINO Eskü-űt 1. T .: 383102. Í4. f6,
IS. Sz. V,.: flO-kor is. Ferdinánd és a 
3 kis -malac. 3-ik bét!
CITY Vilmos császár-út 36. T : .  111-140. 
h6, hS, hlO. Sz. V .: li4-kor is. Ifjúság. 
(Siirione Simon.)
CORSO, Váci-út 9. T .- 182818. 5. Í8, 10. 
Sz. V .: f3-kor is. Norma Shearer, Joan 
Crawford: A,sszonyok. 3 hét.

DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6. 8, 
10. Sz.1 V.: 4-kor is. .Amanda két élete. 
CF. Asfaire, G. Rogcrs.)

FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T : 189-543. 
n6, f8, hlO. Sz. V.: n4-kor is. Ha eljön 
á holnap. (Dunne, Boyer.) 3-ik hét!
HÍG ADÓ FILMSZÍNHÁZ, lirzsébet-krt 13. 
T . : 222-489. 10—24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
Metro-Fox és rajzos híradó. Kultúr- éa 
és színes film.
OMNI A. Kölcsey-utca 2. T. 130-125. 5. n8, 
£10. Sz. V .: 4, 6, 8, 10. A  makrancos úr 
(Hans Moser).
RADIUS. Nagymező-utca 22. T . : 122-098. 
f6, h8, hlO. V .: f4-kor is. A szerelem 
belszél. (Katherine Hepburn.) 3-ik hét!

Ne mulassza el megnézni

PYűMAUON
Eg y  virágápusFány re g é n ye

Több mint S00 előadás után:

MÁ T Ó L  k izáró lag  P Á T R I A

—  Szíveseit beíenném ezt a bikát, csak az a baj, hogy újabban nagyon lehiggadt.

€ •

B Ö K
Mérték

Barátom, mégis csaló jó 'az a

R ovat- a p o l l o  Evasébet-körút 45. T :
222002. 116, i’8, hlO, Sz. V .: 4. 6. 8, 10.
Oz, á csodák csodája. (Judy Garland.) 
3-ík h<étT

’SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. nC. f8, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. A  kis csitri.
(Glória Stuart).
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T.: 145-046 5, n8. 
no. Sz. V.: 3-kor is. Kongó exprees. V. 
d. e. 11: Baktay dr: Éret Indiában..

Utánjátszó mozik
BROADWAY, Károly-krt S. T .: 144-212- 
f4. £6, fS, 110. V .: 1'2-kor Is. Trópusi má
mor.
C APITOL Baross-tér 32. T .: 134-337.
f i i ,  hl, 3, n6, 18. hlO. Halálos tavasz. 
5-ik hét!
CORVIN Dilűi-út 40. T .: 139888. f4, f6, 
Í8,. flO. V.: f2-ker is. A  nőnek mindig si
kerül. Finnország lángokban. V. d. e. 
f i i :  Matiné.
ELIT Szent István körút 16. T : 114502. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-feor is- Az utolsó Wo- 
reczkey.
HOLLYWOOD. Betlilen-tér 3. T .: 142.455. 
f4, f6, f8, Í10. V .: f2-kor is. Csapda. V. 
<3. e. f i i .  Vasöklű.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027. 
11. 2, 4, 6, 8, 10. Pénz beszél.
LLOVD Hollán-ntea 7/a. T.s 111994. 

4. 6, 8, 10. V .: 2-kor is. A veszedelmes 
lány. V. ű. e. 11: A cárnő.
PALACK Erzsébet-körút 8. T : 221-222. 11, 
2, 4, 6, S. 10. Várlak! 8-ik hét!
SAVOY Üllöi-út 4. T : 146-040. f4, Í6. f8, 
fiö. V.: f2-kor is. Az utolsó 'Wercczkey. 
V. d. e. f i i :  Mégis ártatlan. > 
SIMPLON. Horthy Miklós-út 62. T . : 268999. 
Í4. ?6, fS. flO. V .: í2-kor is. Az utolsó 
■Wereezkey. V. d. e. 11: Második nászút. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .; 14U-84Ü. 11, 2; 
4. 6, 8, 10 Semmelweis.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T-: S55374, 
n4, n6, nS, nlO .V-: n2-kor is. FoWtadu- 
lás. .V. d- e. 11: Uj bálványok. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563. 
4, 6, 8, 10. V .r  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 
Férjet keresek.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
f5, 17, 9. V .: 12. f4, Í6, 18. flO.; Férjet ke
resek- V. d. e. f i i :  A kis primadonna. 
KLDORADu Népszinhaz-utca 31 T .. 133171. 
4, 6, 8,-10. V .: 2-kor is. A  holnap nősei, 
HŰMEROS. Hermina-űt 7. T .: 296178.
hő, 7, nlO. V .; f2-kor is. Földindulás. 
IPOLY Csáky-utca 65. T . : 292626. 14, f6, 
fg. flO. V .: f2-kor is. Földindulás. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T-:
134 644. Í4. f6, IS. fitt. V.: f2-kor is. Fér
jet kerekek V. d. e- flO, 112. Denevér. 
OLYMPA Erzsébet-krt 26. T.: 421588. 11,
2, 4, 6, 8, 10. A  gorilla. Apám felesége.
UT'iHON BeniczK v-utca 3. T .. 146-44V.
n4, nő, n«, nlO. V .: n2-kor is. Nőstény- 
tigria. V. d. c. 10, f 12: Tünemény 
PATRIA Népszínház-u. 13. T.: 145673. 4. 
6, 8, 10. V. 2-kor is. PygmalfOB. V. d. e. 
f i i :  Mégis ártatlan.
PHÖNIX Rákoezi-ut 68. T.- 144454 11, 1.

3. 5. nS. flO. Földindulás. 2-lk hét! 
KIÁLTÓ Rákóezi-út 70. T .. 139-497. 11, 
I, S. 5. U3, nlO. Sz. V.-. 10. 12, 2, 4, 6.
8/10. Férjet kereset.

NEMZETI SPORT

kA 'c-'e ’ -aife szerda én szombat kivételi- 
él minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
fvatd! Bp. VIII., Rí)ki: Szilárd-utca 4, 

— Telefon 332-499 és 133-977. Levét- 
eírrt: Budapest 72, Posíafíók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe- 
*-iös szerkesztő: Hoppé László. — I’Viíy 
FjS kiadó: Kelt-sár István.

Előfizetési d íj: Reiföidr® egy bóra P 
riegyedóvre 6.—, külföldre 9. —

fÁmerikába 10.—3.
Nyomatott a Siód iont Bt, k&rtttrgöft*
.......... .................... .........  igazgató, _fceia. r*í<ésj ké/St* Aladár

svájci válogatott!
Miből gondolod?
A Gradjanski is csaló négy- 

nullra tudta megverni.

Különbség
•— Tudja, hogy hívják a svájci 

szélsőket és középcsatárt a mérkő
zés előtt ?

—  ? ? ?
—  Három előretolt csatár. És mit 

gondol, ml volt a nevük a mérkőzés 
után az öltözőben?

—  ???
—  Három letolt csatár!

E lé g !
—  Nem csoda, hogy gyengék ezek 

a svájciak. Mozgósítva vannak,
—  Ugyan, hiszen nem is mozog

nak...

Nincs s kopasz hely
(a c s a t á r s o r  k ö z e p é n . . . )

Fölfedeztük az eszményi közép• 

csa fá rfil!
Nagy bajok vannak a magyar vá

logatott csatársorának a közepén. 
A jelenlegi megoldás már vasárnap 
is

sántított
s azóta még jobban sántít. Nincs 
középcsatár. Vannak ugyan csatá
rok, de azok

közepesek.
A BÖK segítségére siet a kapi

tánynak. Legügyesebb munkatár
sunk, Bök Muki a napokban egy

remek középcsatárt
fedezett fel.

Abszolút kétvizumos.
Okmányainak erőnléte tökéletes. 
Abszolút kétfényképes. Hatalmas 
tehetség, aki bárhová büszkén me
het Európában

Törökország, Spanyolország és 
Oroszország kivételével.

Jelen hízelgő megállapításunk 
még két évig

érvényes.
De még akkor is meg lehet hosszab
bítani !

>-<£=

A re jté ly
—  Nem értem, nem értem! Hogy 

verték meg ezek a svájciak az ola
szokat ?

—• Nagyon egyszerű. Három- 
egyre...

HALLATLAN!!!
Dühös beszélgetés a sválci-magyarral

kapcsolatban

Nos miről beszélgetnek? Miről vitatkoznak ilyen mérgesen? A válasz nem könnyű. Ha szombaton 
közöltük volna ezt a képet, akltor a kővetkező lett volna az aláírás:

—  Hallatlan! Dudást betenni! Ki fognak tömni minket a svájciak!
—  Kitömni?! Mondja talán úgy, hogy agyonverni! Uram, a svájciak megverték az olaszokat, akiket 

mi Amerika fölfedezése óta nem tudunk megverni. . .
Most azonban a következőképpen hangzik a beszélgetés:
—  Hallatlan! Dudást betenni! Nyolc-nullra győzhettünk volna egy valamirevaló balösszekötővel ezek 

ellen a svájci analfabéták ellen.
—* Nyolc-nullra ?! Mondja talán úgy, hogy tizennyole-nullra! Uram, ezeket a svájciakat a Budakalász 

kitömte volna* fis ml itt állunk három-nullák Többet nem jövök meccsre 5

Mem hiszem!
(1 z m ii a 1 n a p l ó j a )

Kedd:
— A kapitány űr betett a keret

be! Vannak, akik azt mondják, én 
leszek a középcsatár. Én ugyan nem 
hiszem ■ el. Majd, ha ott leszek kint 
a pályán tízezrek előtt, akkor el
hiszem. Addig nem.

Szerda:
— ’ Mindenki gratulál. Mindenki

nek azt mondom, ne gratuláljon. Én 
ugyan nem hiszem el addig, amíg... 
stb.

Csütörtök:
—> Nem nagyon ment a játék, nem 

is hiszem, el, hogy benthagynak a 
csapatban. Hiába beszélnek nekem. 
Én csak akkor hiszem el, ha majd... 
stb.

Péntek:
— Azt mondják mégis én játszom. 

Kötve hiszem. Nekem beszélhetnek. 
Csak a magam szemének hiszek. 
Majd ha tízezrek előtt... stb.

Szombat:
— Nekem beszélhetnek. Ismerem 

már az ilyeneket. Majd, ha a pályán 
tízezrek előtt... stb.

Vasárnap:
— Végre! Mosd már elhiszem! 

Itt vagyok a pályán, tízezrek, tom
bolnak, Kicsit szédülök, mert az’ 
egész héten nem aludtam az izga
lomtól, de azt látom, hogy a zöld- 
fehér svájciak eléggé gyengén mo
zognak, az a szakállas középcsalár, 
Abegglen, vagy hogy hívják, nem 
valami jó. Érdekes, hogy hasonlít 
ez a Sütő a Devecserire. . .

‘Ö re g e k k e l fr iss ít ik  
fe l ca vá lo g a to tta t

Túlságosan sok volt a fiatal « 
svájciak elleni csapatban, ezért vol 
kisgólarányú a győzelmünk. A sző 
vetségi kapitány attól fél, hogy ez 
zel a csapattal a németek ellen ii

csak
három góllal győzünk. Elhatároztc 
tehát, hogy

frissíteni
fog.

Középcsatár valószínűleg Orll 
lesz, jobbösszekötö Konrád, balössze
kötő Seb affér. Schaffer mellett a:, 
is szól, hogy *

erősebb
fizikumú, mint a fiatal, de még 
nem eléggé megerősödött Dudás.

A. kapitány egyébként így nyilat
kozott átalakító terveiről:

r— Nem félek a kísérletezésektől 
Van bátorságom kitenni egy Süta\ 
is a csapatból, ha arról van szó 
hogy a múlt legszebb

ígéreteit
juttassam szóhoz.

Az is lehet, hogy áttörő, „Drake- 
szerü“ középcsatár játszik. Ebben 
az esetben

Dáu
játékára kerül sor.

Taktika
—  Mondja, milyen taktikával ját 

szik a svájci középcsatár?
— önmagát fogja.

•— Mondja, miért nem játszik ■ 
lóg Bonsó a harmadik harmadbe

—  Fáradj!
—  Mindig mondtam,, hogy a 

csak kétharmados játékos!

M agyarázat
Párbeszéd a válogatott edzése
—  Nézd csak, milyen unotff 

mozog az a játékos!
— Biztosan van útlevele!

H eti p rob lém a:
— Ellen fél nélkül győz a n ém et '  

csapat —  ha nem kapunk beutazást 
engedélyt?-..


