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Elértek a 15 lábat!
Warmerdam 457 cisí-re 
Javította a ré^suprá 
v i l á g c s ú c s é t

•— Távirati jelentésünk —
Newyor’ i,,- április M, 

Szombaton a kaliforniai Berlielejben az 
Öiyftipic Club—Caíiíoriűa egyetem páros 
versenyen Comelius Warmerdam, k 
sau froofciscoi • Olympie Club atlétája 
átugrotta a 15 lábnyi magasságot. Ak 
eredmény 457.2 . cm, új rúdugró vlláfir- 
csúes.

Meadow  ̂ és Seí'íoo. közös • rúdugró 
világcsúcsa '454 cm volt. Warmerdam két 
évvel ezelőtt nálunk is járt as amerikai 
atlétacsapáttal és tökéletes stílusa; -rág: 
elismerést aratott. Itt 427 cm-t ugrott.

Aludtak m egw napol a rangadó érdekeltiek 
most talán lobban a

Az ökölvívó bajnokság 
m a i  m á s o d i k  m a i s j á n i
Torm a l.f H oniéra , lío ráu fl, Üásttíi, Barátit, 
Slltera, H orn osa , fr d ö s  és  Szolnoki Is 
szoriSóba lép

Ma este 8 órától a sportuteal tornateremben
Az országos ökölvívó bajnokság 

küzdelmeit ma este folytatják a 
BSzKRT sportuteal tornatermében. 
Az első napnak hatalmas közönség- 
sikere volt. Nem csoda: kilenc ki
ütéses győzelmet láthatott a közel 
ezerfönyi nézősereg. A mai össze
csapások is kemény küzdelmeket 
Ígérnek, jl, Nagyjaink" közül egy 
egész tucat lép szorítóba. Mánál, 
Korányi, Szolnoki, Torma. I, Monfcra 
és a többiek... A  mai mérkőzések 
párosítása:

Harmatsúly: Artner BVSC—Szara, 
piás MPSE, Torma I BTK—Kállai 
(Törekvés), Tarapcsik FTC—Szabó 
E. BSzKRT.

Könnyüsúiy: György BSzKRT—-
Kronstein MPSC, Móniéra BTK— 
Strincz. BSzKRT, Molnár MPSC— 
Stoller BTK.

Váliósúíy: Korányi MAFC—Bar-
óWc MPSE/ 'Hont; -BVSC—Tóth- (hn$- 
terjesztők), Mánöi FTC—Stelngisser

WMTK, Baráth WMTK—Medgyesi 
SzVSE.

Középsúly: Zsida (Törekvés)—
Nyiraty WMTK.

Félnehézsúly: Barna MPSE—
Bécsi (Lapterjesztők), Bittera BTK 
—Varga MAFC, Győrfi MA VÁG— 
Rideg BSzKRT.

Nehézsúly-: Homolva FTC—-Vadász 
BVSC,. Szőke MPSC—Mészáros 
BSzKRT; Szolnoki BSzKRT—Erdős 
BTK.

A mérkőzések este S éráikor kez
dődnek.

* ~:r
® Magyarország egyéni ökölvívó

bajnokságainak mérkőzéseire jegyek 
a kővetkező helyeken válthatók meg 
előre: Az Esti Újság és Független
ség jegyirodájában (Vili. József- 
körút 5), a Pest, a 8 Órai Újság és 
a Központi Színházi, jegyirodában 
(VI. Teréz-körút 1),

Somogyi K lári a ro
mán Berescuval 

■ m egnyerte a paler
mói versenyt

A palermói nemzetközi teniszver
senyen Asbóth diadalán kívül még 
egy magyar győzelem született. 
Somogyi Klári a román Berescuval 
párban megnyerte a női párost. A 
döntőben a német Ullstein—Schuman 
Kettőst győzték le 7:5, 4:6, 6:4
arányban.

A női egyesben Szilvássy Editb 
harmadik lett. Az elődöntőben San 
Donninotól kapott ki 6:3, 3:6, 6:3 
arányban. Szüvássyt a harmadik 
szetben balszerencse üldözte.

I rasámani cfUirímsin
pompásan sikerült. A tehetséskntató ver
senyen például 120 vidéki versenyző -n- 
öult Ezt a versenyt a jövő héten, 21-én 
fejezik be. A tehetségkutatásra való te
kintettel a versenybíróság enyhébb sza
bályokat alkalmaz, de aki 50 hibapontot 
ér el. az kiesik. A világ: legmegbízhatóbb 
önműködő pisztolyával lőttek a versenyen.
Az úgynevezett ..gengszter-lövészet" igen 
látványos versenyszám s az érdeklődésből 
nuMuíllsnítható hogy nyerünk még világ- 
bajnokságot ebben a számban. A céllövé
szet tömegei egyre nőnek. Ez azért Is ör
vendetes, mert a céllövészet nemcsak egy
szerű sport, hanem nemzetvédelem is.

A BSzKRT
foigahnif ellepek labda rúgóbajnoksájgánnk
n.ai műsora: Ferencváros—Kelenföld,
Kén-utca, negyed 5, ;vezeti: Kvrösi-Kiss. 
IT negyed ", vezeti: tísspá-. Burtelep— 
Újpest, Béke-utca, fél 5, vezeti: líudaa.
H. negyed 3. vezeti- Mácsai. Baross— 
Kzépiloníi, Fehér-út, fél 5, vezeti: S/.5- 
iössy. II. fői 3, vezeti: Koronezay. Hun
gária—Száva, Maglódi-út, negyed J, ve
reti: Skultéiy. II. negyed 3. vezeti:
Botk-a. BHÉV —Autóbusz, Pesterzsébet,
Előd-utca, vezeti: Fehér J.
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délután 4  órakor

Ferencváros-físpsst
Nemzeti Bá nok' mérkőzés

előtte V í 3  órakor 
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A iegta?on Isseim- 
egyes m'oif 
v e s z t e n ü n k !

A Haladás csapata hétfőn reggel 
érkezett vissza Szombathelyre. 
Mindjárt a megérkezés után beszél
gettünk Palágyi László intézővel:

— Most csak azt mondhatom, 
hogy a szolnoki mérkőzést a jogta
lan 11-es miatt vesztettük el. Nem 
is értem, hogyan ítélhette meg est 
Kiss M Ernő, hiszen egyébként igen 
jól vezette a mérkőzést.

— A nagyobb baj azonban az, 
hogy több komoly sérültünk van. 
Sietek azánban leszegezni, hogy va
lamennyi sérülés véletlen következ
ménye, a szolnoki játékosok vala
mennyien sportszerűen és úri módon 
viselkedtek. Szabónak már az első 
félidő 20. percében kiújult az őszi 
térdsérülése, Kalocsai a bal bokáján 
sérült meg, Gazdag pedig a jobb
térdére kapott olyan kínzó rúgást, 
hogy a vonaton rosszul is lett. Háló
kocsin hoztuk haza.

— A sérültek miatt kedden nem 
is tartunk komoly edzést.

„ 4  n a ^ y  k é r d ő j e l ^
vagy legalábbis a nagy kérdőjelek egyike 
Isiéi Mihály. Tavaly már majdnem meg
lepte a hosszútávfutókat a mezei bajnok
ságban és az idén még nagyobb titokban 
még jobban készülődik. Tegnap például 
futott előbb 8 kilométert közepes iramban, 
azután a pályán közben egy kör sétával 
meleg'ítőruhában Sí.5 S1.4 és — 54.2 ( ’ :.' 
mp-es 400 mé'e-eket. Utána azt mondta:-

— Túlatdankénpen nem is aJcirlam erő
sebben fvtni, de azután igen jól éreztem 
magam és gondoltam, hogy megpróbálom. 
Nem tagadom, hogy jó formában vagyok. 
Naponta futok 10—is kilométereket, itt-ott 
kétszer is és emeVett olyan gyors vagyok, 
mint még soha. A ■ napokban futottam ÍZ 
kilométert, benne ZOxiüO métert erősen 
és utána Bt', mp-és 10n-ai. A mezei bajnok
ságban elindulok■ Tudom, hogy nagy 
verseny lesz. Szabó is igen iól mozog.' A 
legérdekesebb az, hogy a 10 000 méteres 
versenyben összesen ölen indulunk a 
MAC-ból: Szabó. Csaptár, Németh, Fülöp 
és én, Seésülctbe’i dolog tehát, hőnyi 
eny'künk se adia tel. Ez annál nehezebb 
dolog, mert 02 egyéni bajnokságra négyen 
is pályázunk. Jó csata letsl

Pontos kezdést köve
tel a miniszteri 
biztos az egyletek
től — főleg a Scö-. 
zönségre való  
lakintettel

A játékvezetők kötelesek szigorúan 
végrehajtani a pontos kezdésre vo
natkozó rendelkezéseket *

A miniszteri biztos hétfőn levelet 
intézett a Szolnoki MÁV elnökségéhez. 
A levélben felvilágosítást kér a szolno- 

•. kiaktol arra nézve, hogy mérkőzésüket 
miért kezdték a kitűzött időpontnál 
később.

■Ezzel kapcsolatban a miniszteri biztos 
figyelmeztetést intézett mindén egylet
hez, hogy

a jövőben pontosan ragaszkodjanak &
hivatalos kezdési időponthoz — jövő 

vasárnap fél 5 óra —
részben azért, mert nem szabad, hogy a 
mérkőzések esetleg erős szürkületben, 
vagy sötétben végződjenek, másrészt 
pedig méltánytalan és helytelen, hogy a 

j labdarúgás iránt egyre jobban érdeklődő 
közönség minden ok nélkül negyedórákat 
várakozni legyen kénytelen. Nem szabad 
semmi okot sem .adniok az egyleteknek 
arra, hogy a közönség az indokolatlan 
várakozás miatt kedvét veszítse. 
A miniszteri biztos utasította & játék
vezetőket, hogy. a mérkőzések pontps kez
désére vonatkozó utasítását a, jövőben 
szigorúan hajtsák végre.

A sportszerűtlen beszé
det, a Játékostársnak 
szóval való megsér
tését is kiállítással 

| fogiák büntetni 
S a Jövőben

Szövetségi körökben nagy örömmel ál
lapították meg, hogy az utóbbi időben 
örvendetesen csökken a kiállítások szá
ma.

„Ügy látszik” — mondják — „hogy a 
drákói intézkedések, a minden melíék- 
szempout nélkül hozott szigorú ítéletek, 
megtelték a magukét. A játékosok rá
jöttek, hogy a sportszerűséggel most már 
nem lehet kukoricáznb akár kisegylet, 
akár nngyegylet játékosáról van szó, de 
még akkor sem, há sokszoros váloga
tott valaki. Remélhetőleg a jövőben már 
nem a büntetéstől való félelemből fognak 
tartózkodni a játékosok a durvaságtól 
és más sportszerűtlen magatartástól, ha
nem azért, mert rájönnek, hogy ez az 
igazi futball és hogy így is lehet ját
szani. Örvendetes, hogy az elmúlt vasár
napon senkit sem állítottak ki az NB-ben 
és az NBB hcá is mindössze csak négy 
kiállítás - toriéitt* A játékosok sportszerű, 
magatartása jó hatással lesz a labdarúgás 
iránt egyre jobban érdeklődő közönségre 
is, mert látni fogják, hogy a labdarúgás 
nem bikaviadal. hanem férfiak férfias 
küzdelme férfiak ellen.”

Értesülésünk szerint a miniszteri biztos 
a jövőben egy lépéssel tovább akar men
ni. Utasítást fog adni a játékvezetőknek, 
hogy szigorúan esetleg kiállítással — 
büntessék azokat a játékosokat, akik a 
mérkőzések alatt sporlemberh. z nem méltó 
szavakat használnak, vagy bedig ‘átékos- 
tánsnkal sértegetik, hogy kih >zzák a 
sodrából.

E u r ó p a — A  m e r i k a
8 : 8

S e s t a  h i á n y z o t t . . . . .

— Sok gyenge pont volt a német csapat
ban — állapítja meg a Völkischer 
Beobachíer a jugosziávoktói elszenvedett 
vereség nyomán.

A tavaszi nemzetközi találkozások I 
egyik legnagyobb meglepetését ’ 
jelentette a német válogatott vere- 
sége Jugoszláviától a bécsi stadion 
gyepén. Különösen azért jött várat
lanul a vereség, mert hiszen , a 
német csapatból nyolc játékos a 
bécsi gárdából került ki.

A  Völkischer Beobachter a vere
ség okát abban látja, hogy a német 
csapat több játékosa teljesen csődöt 
mondott. Ezek közé sorolja Jancsi, 
a német válogatott csapat régi 
oszlopát. A  jubiláló jobbhátvéd 
ezúttal igen mérsékelten szerepelt. 
Lehet, hogy1 a bécsi játékrendszer 
megzavarta az angol rondszerhez 
szokott düsseldorfi hátvédet, kétség
telen azonban, hogy a játék elején 
•megsérült, egyideig a csatársor 
szélén statisztáló, majd a hátvédsor
ba visszatért Schmaus még sántán 
is jobb volt, mint Jafles.

— Sesta nagyon hiányzott — 
állapítja meg a VB tudósítója.

A másik- , gyenge pont a közép

fedezet helyén jelentkezett. . ffof- 
stadter nem tudta feltartani a 
gyorslábú jugoszláv csatárokat, 
Skoumal és Hahnreiter3 a két szélső- 
fedezet önkéntelenül is befelé húzó
dott, a veszedelem színhelye felé. 
így azután felbomlott a fedeseteos* 
hadrendje.

A csatársorban Binder „égett". 
Nem ment neki a játék. Balössze
kötőben sem, de a középcsatár 
helyén még kevésbé. Gauchel is 
gyengének bizonyult.

A VB szerint a jugoszlávok nem 
érdemtelenül jutottak a győzelem 
diadalához. Glaser a kapuban olyan 
teljesítményt nyújtott, ami , e^ész 
különleges • rangöt- biztosit ■'< számára 
az európai kapusok sorában. A hát
védek is részesei voltak a győze
lemnek. Időnkint azonban túl .kemé
nyen játszottak. Legelsőrangú játé
kos Léchner, a balfedezet is. A csa
társorban Glisovicsot és VSlfrt di
cséri meg a bácsi' ú j s á g : -

■— Távirati jelentésűnk —
Vasárnapra virradó hajnalban vív

ták Csikágóban a nagy érdeklődés
sel várt Európa—Amerika amatőr 
ökölvívó viadalt. A verseny végered
ménye 8:8 lett. Az európai csapat 
magyar tagja, a félnehézsűlyü Szi
geti Lajos pontozással kikapott a 
néger James Richie-töl. A mérkőzés 
eredményei (légsúlytól fölfelé): Nar- 
decchia (E) győz Sam Stinson ellen, 
Sergo (E) nyer Jimmy Joyce (né
ger) ellen, a néger León Haire (A) 
kipontozza Gortonesit, Beire (|lj 
győz Tony Áncona ellen, Savoir C'a- 
nadeo (A) győz Agren ellen, a né
ger Ottó Sowe (A) megveri Morént, 
Szigeti (E) kikap a néger James 
Richíe-töt, Tandberg (E) győz Cor- 
nelius Young ellen. Az európai vá
logatott legközelebb Nashville-beh' 
mérkőzik egy vegyescsapattal. *

MÉTÉFÖ! HANGOK.
— II VASÁR ixftPBÓL

ÜJ összeállííásssl
kísérletezik a Taxi!

A  Bocskai'-mérkőzés után igen lehango
lódott a Taxi vezetősége. Nem az el
veszett bajnoki pontok, hanem a csapat 
eredménytelen játéka az, ami az egész 
csapat átalakítását teszi szükségessé.

Alig szűnt meg a balszélső kérdés 
(ezt Köb úttal megoldották), máris újabb 
gondja van Takács edzőnek. Nincs hát
védjük. Miklósi sérülését nagyon megérzi 
a védelem. Berecz sem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket.

— Csapatomtól úgy látszik elpártolt a 
szerencse — mondja Takács edző. — 
Egyetlen bajnoki mérkőzésen sem for
dult elő, hogy a csapatom ne rúgott 
volna gólt. De most hiába igyekeztek a 
lövéssel, semmi sem sikerült. Seres sérü
lése is nagyon visszavetette a fiúkat. 
A Szolnok ellen feltétlenül szerzünk egy 
hátvédet. Seres, remélem, hogy felépül. 
Ő helyette készenlétben van Síabó II. 
A csatársorban a fiatal Gimessi feltét
lenül szóhoz jut. Remélem, hogy a 
fiaim még nagyobb fizorgalommal készül
nek a következő „létkérdéses** mérkőzé
sekre. Ha a szerencse is mellénk áll, 
akkor még lehet küzdeni a kiesés réme 
ellen.

Á liéten sem változtatok a szokott 
műsoron. Szerdán két.kapus játék lesz, 
pénteken erőnléti edzést tartanak,

Palotás:
— Rég nem játszott a Bocskai olyan jól, mint a Taxisok ellen

Debrecen fníballjának már rés nem 
volt olyan -jó napja, mint most vasárnap. 
GyőzöH a Bocskai, győzött a DVSC és 
tovább jutott a Szent Lászíő-vándordíj- 
ban a iebreceml felsőkereskedelmi csa- 
pata. ^ .

A. Bocskai debreceni különítménye már 
itthon van. Palotás István edző így be
szélt a- mérkőzésről:

— Bégen nem játszott már a Bocskai 
el yen Jól. mint most a Taxisok ellen, 
llgy látszik, mi csak nagy csapat ellen, 
vagy pedig nagy közönség előtt tudunk 
győzni.

— örülök annak is. hogy végre sikerült 
egy 11-est értékesítenünk. Úgy látszik 
Berecczcl nem hiába gyakoroltattam any- 
nyit a 11-es rúgásokat.

—’ Kiderült ezen a mérkőzésen is, hogy , 
Csókái személyében remek tartalékkanu-' 
sank van. Vörös egyébként még hétfőn I 
reggel is kissé kábult volt. remélhetőleg 
azonban pár nap s.lM rendbejöa. |

Tóth edző az agy
ból szurkolt 
az Elektrom osnak

Tóth-Potya, az Elektromos és a válo
gatott csapat edzője erősen megfázott u 
berlini portyán. Amint hazajött, azonpal 
ágynak dőlt. A népszerű edző állandóan 
38 fok fölötti lázzal küszködött.

— Ma nőit az első nap — mondotta. Tóth 
edző felesége hétfőn este —, amikor $$ 
fok alá süllyedt a férjem  láza. Terméssé• 
tesen még mindig ágyban fekszik. Nagyon 
vigyázok rá. JYem is engedem, hokv 
sportügyekkel izgassák. A Kassa-meccs 
után is csak az eredményt közöltük vele. 
Nagyon elégedetlenkedett. Azonnal azt. 
mondta, hogy elbizakodottan játszottak a 
fiúk. Ha kint van, ez nem fordulhatott 
volna elő. A Törekvés-meccsre, már — ré
méli — egészséges lesz s akkor nem ie 
less hiba. a csapat körül.

Az NBB e hali. legjobb  
tizenegye

Mint minden héten, most is igen 
érdekes forduló zajlott le ■ az NBB- 
ben s nem maradtak el a meglepeté
sek sem. A legnagyobb a Tókod-uak 
az ■SVSE-töl elszenvedett első vere
sége! Kevesen számítottak azonban 
arra is, hogy az ETO otthon kikap 
a Tatabányától, hogy . a SFAC pon
tot hágj: Dorogon, vagy hogy a
Munkács legyőzi a Rusj-t.

A  hét tizenegye körül is nagy volt 
a tolongás. Különösen fedezetekben 
volt nagy bőség, de meglepően sok 
jó csatárteljesítményt is hozott a 
forduló.

A  hét legjobb tizenegye tej-. ala
kult:

Konecsni
Tatabánya,

Prohás/,ka Felföldi
Dorog DiMAVAG

Kalocsai Csonka, Salamon II
DiMAVAG gopr. VS®

Devecseri TI
WMFC 

Kökk
WMFC

Salamon I Tihany; 
Söpri FAC KEAC 

'Magyar
DiMAVAG

A tartalékcsapat: Iglói II KÉJ 
— Retkes (Pénzügy), BőAnt. 
(Ungvári AC> — Pólyák fÉrsek: 
vár), Szenes (Lampaft)l S>d 
WMFC — Balázs SalBTC, Stí§ 
(Lampart), Muszka v MA VÁG. Lse 
kő SalBTC, Tóth (Munkács).
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B<*érkezó&í határidő 
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U al-adás—trjpcst (2:2) • *

Kaesa—Bocskai (3:3') •«

Saögrd—-Gamma (4:0) .•»
%

Törekvés—Elektr. . a»,7a<̂ o

Ferenev— Kispest (!:!$.• ««..2. s«4

Szolnok—Tasi (3:1) •

rostás—WMFG íl:4) , , , ,

Rufij-DiMAVAG (2:4)
F ót verseny: A. pontversenyben csak 
ínérk:Ő7>>.s el mar adása esetén kerül 
•/ámításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

S zeni tőr iné— FTC (0:3) *«,

Tatabánya—SYSE iQ&\

PÁníüjry—Dorog (1:0 
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Nóv:

Cims

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek- Minden szelvényhez én 
(is forgalomban lévő basKuál^Uau 
}i> filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hfíleukint ötnél több 
síelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy ogilkigot:

im án
Zöld Ferenc: Háromszoros éljen

jómagam nak!
Ula Feó: Éljen, éljen, éljen!
Zöld Ferenc: Mit éljenez maga?
Eila Feó: Ferike, ezzel a győzelmük

kel megnyitották előttünk- a bajnokság 
útját.

Zöld Ferenc (gőgösen): Az Utat mi
csak saját magunknak nyitjuk meg.

Tála Ivcó: Nem baj. mi úgy vesszük, 
mintha önzetlenül csapnák fejünkhöz a 
bajnoki babérkoszorút.

Kék Hugó: Megható, hogy az urak
már az örökségen veszekednek, holott 
még ólek.

Zöld Ferenc: Néni nagyon.
141a Leó: Már a végsőt rúgja. De azt 

Is mellé.
Kék Hugó: Nézze, lila úr. mi legalább 

rangadón maradtunk alul. Ha mi olyan 
nagy szerencsével győztünk volna, a 
Szeged ellen, akkor most csendesebb len
nék.

Zöld Ferenc: Egy szónak is száz a
Tége: nagyon érdekes lesz az idei baj- 
Bokságunk.

Kék Hugó: Egyszóval már meg is nyer
ték?

Zöld Ferenc: Még nem, kis mohó!
Türelem.

Kék Hugó: Engedje meg, hogy valamit 
Sueg jegyezzek. Tudoni, hogy csapatom 
nagyon gyenge volt. Tudom, hogy a 
szélsőinknél a partjelzők is több labdát 
kaptak. Tudom, hogy a szélsőfedezeteink
rápénz helyett ollót kerestek. Tudom,
hogy őfelsége Bíró iíanyi általában Suhai 
hátát szemlél gette. Mindezt elismerem. 
Ámde kedves Zöld űr. mielőtt még be
gombolnák azt a bajnokságot, amelyben 
egyébként még mindig öt ponttal veze
tünk maguk előtt, próbálják behozni azt 
a harmadik helyen fekvő Kispestet...

(A másik asztalnál is heves vita folyik.)
Dinamó Dénes: Nos, urak. végre

kitúrtam innen Paprika urat, most, tanúi 
lehetnek az Elektromos nagyszabású fel
törésének.

Töry Tódor: Hogyhogy?
Dinamó Dénes: Fgy. hogy most meg

vertük a Kassát, vasárnap pedig úgy 
agyonverjük magukat, hogy a sertés- 
hizlaldában az összes sertések lefogynak 
a bánattól. Karcsú sertések fognak 
zokogni a Bihari-utcában.

Töry Tódor: Remélem. Din!, utána
kiengedik a gyeplőt a nagy Örömben.

Dinamó Dénes: Legrosszabb esetben a 
negyedik helyen végzünk.

Kis Pestit: Mi? Hát yelUnk mi lesz? 
Hát Kis Postának már mindent, lehet 
mondáT-i? Vegye Bido másul, hogy a 
Fradi szerzi meg mögöttünk a negyedik 
helyet.

Dinamó Dénes: Mit szól ehhez. Tudor?
Töry Tódor: Bízpm a. régi Tori-szív* 

ben. hogy e.l tudjuk kerülni a kiesést.
Kék Hugó (odaszól Zöld Ferenchez): 

Apropó, Feri. Ezzel a szép győzelmükkel 
elkerülték a kiesést. Mégis a Tasi fog 
kiesni.

Zöld Ferenc: Tudja, erre mondhatnék 
valamit, de tisztelem a kort.

Kék Hugó: Milyen: kort?
Zöld Ferenc: A Hungária korát. Csak 

azt nem értem, _ hogyan tudott _ ez a 
nagyapa csapát ,,i4yen fiatal" lenni „ .»

S o k a t  e l ö l  —  s  h a  k e l l ,  h á t u l
H o g y a n  d o lg o z ik  a z  ö s s z e k ö t ő  e g y  ra n g a d ó  m é r k ő z é s e n

Dory már edzett vasárnap
A Törekvés berkeiben annak örülnek. 

Jlőgy Dóry Anitán, a jeles Imlszélső, aki 
a Gamma elleni mérkőzésen_ sérült meg. 
újra elkezdte az edzést, Vasárnap délelőtt 
;tnir ö is futott, loreiízytt és résztvett a 
fejten i;; rí ben is. Az EleKtrontos elinni já- 
téka még nőm. biztos, mert még' mindig 
érez fájdalmakat. Taeanui. aki Losoncon 
sérült meg, vasárnap szintén edzett, ii<r 
neki ir.é£ erősen táj a bokája.

A keddi ,,különórán" résztvesz az egész 
«Éapat.

SZEGEDEN"
sejtettek az Újpest ellent mérkőzés 
dJményévet. Azt állítják a szegedi vez«- 
L hogy egy  kis szerencsével könnyen 
atetlenre kihúzhatták volna a mérkő- 
it, de azt eUátoerilr. hogy az Újpest 
y góllal jobb volt és többet is tárná
it. Hesder Tibor c.dz'5 'többheti távoliét 
tt; visszaérkezett Szegedre és átvette 
csapat edzéseinek vezetését.

A középfedezet szerepkörét, a 
mérkőzések alatt tett minden meg
mozdulását már többször vettük 
bonckés a,Iá. Sárost Béla játékát 
legutóbb éppen a svájci-magyar 
mérkőzés alatt figyeltük meg és 
állapítottuk meg róla a múlttal 
összehasonlítva megfigyeléseinket.

Most a csapat egy másik fontos 
pillérét,

az építő-összekötőt emeltük ki
és figyeltük meg pontosan, min

den megmozdulását
a Ferencváros—Hungária mérkőzés 
alatt. A választás Vidorra, a kék
fehérek fiatal összekötőjére esett és 
most ő keiül a boncasztalra.

Megpróbáltuk rajzban is ábrá
zolni

Vidor játékát.
Az összekötő sokat mozog a két 
kapu között. Ha az ellenfél tájnad, 
neki is a védelmet kell erősítenie, 
vagy legalábbis fenntartania a kap
csolatot a védők és az előretolt csa
tárok között. Há saját csapata tá
mad, ott kell lennie a támadások 
előkészítésénél, sőt végrehajtásánál 
is. Különösen fontos volt ez a vasár
napi Hungáriában, amelyben

Vidoron kívül nem akadt veszé
lyes csatár.

Természetes tehát, hogy Vidornak 
sokat kellett mozognia. Azt a terü
letet, amelyen ez a mozgás 90 per
cen belül folyt, pontozott vonallal 
határoltuk és árnyékoltuk is. Az 
árnyékolt területen kívülesö ponto
zott vonalak egy-két kiruccanást 
jelentenek.

Szaggatott vonallal ábrázoltuk 
azokat az eseteket, amikor Vidor 
vitte előre a labdát. Nem sokszor 
fordult ilyen elő.

A  lehetőség szerint azonnal pasz
p ó lt a kéb-íehér csatár.

Ezeket a passzokat egyenes vona
lakkal jelöltük a kiindulási pontjuk
tól addig a pontig, amíg a partner
hez, vagy ellenfélhez kerültek.

Megfigyelhető, hogy a saját tér
felén — tehát a védekező szerepkör
ben -— kevésszer nyúlt labdához. 
Annál többet dolgozott az ellenfél 
térfelének középső harmadában. Ha 
tehát az összekötő elhelyezkedését 
egy ponton akarnék megállapítani, 
akkor e#t a pontot itt kellene keres
nünk.

Vidor működését
a rajzon kívül a? alábbi számok is 
szemléltetően mutatják. (A mérkő
zés 90 percét IS perces szakaszokra 
osztottuk és így hasonlítjuk össze.)

&

I. ír. III. IV. V. TI. »
Vitte a labdát 1 — 1 — 1 1 4
Leadta a labdát 8 10 7 u 14 7 57
Szerelték 1 — 3 — — 1 4
Szerelt — — 1 1 1 — 3
Partra rúgott ----- 1 — 1 — 2
Partot dobott T" —- 1 — 1
Lőtt 1 3 — — 3

Lássuk most, hogy az ögszjáték 
terén hogyan is működött Vidor. 
Kinek, milyen labdákat adott?

Az |»7 leadás közű} 41 ment 
saját esapatbeli játékoshoz, 18 

ellenfélhez.
Ez, elég jé arájjy.'  Mindjárt kisebb 
lesz azonban az érdem, ha azt is 
nézzük, hogy a passzolt 4—h méte
res (rövid), 30 méterig terjedő
(közép), vagy ?G méteren felüli 
(hosszú) labdák voltak-e? A sta
tisztika azt mondja, hogy

Vidor 3? esetben rövid, 16 eset
ben közép és 14 esetben hosszú 
labdát adott, vagy akart adni 

társainak.
Kétségtelen, hogy rövid leadásba 
kevesebb hiba csúszhat beje.

Nagy hiánya volt Vidor játéká
nak, hogy nem adott kercsztkibdá-

kat. Mint a rajzon is látható, egyet
len labdája szállt át a halszél felé 
Titkoshoz, a többi mind a pálya 
jobboldalán maradt.

Feltűnő az is, hogy
legtöbbször Sebes Irapta a lab

dát
V{dórtól. Erre vonatkozólag a sta
tisztika ezt mondja:

Kinek adta a labdát?
Kisnek 1, Turaynak 3, Sebesnek 14,

Békynek 8, Kaviárnak 13, Mutternek 
4, Titkosnak 1.

Végeredményben ezek a statiszti
kai adatok is az eredményt, illetőleg 
a Hungária-csatársor eredményte
lenségét igazolják. A rövid passzok, 
az ellenfelet szét népi húzó, bármily 
pontos tologatások nem alkalmasak 
arra, hogy szívósan küzdő és bizo
nyos fokig ráállá ellenféllel szemben 
— márpedig a ferencvárosi védelem 
most az volt —- eredményt érjenek 
el.

Amikor a 3-hátvédes 
rendszer keveredik 
a 4-csatáros rendszerrel
T a k tik a i ta n u lm á n y  a  Fe re n cv á ro s
rangadőbeli hadrendiéről

A rangadó egyik érdekessége volt, hogy 
éppen az a Ferencváros, amelynek csapata 
az utóbbi időben mintha hadat üzent 
volna minden rendszernek és szinte tün
tetőleg mutatta játékával, hogy fittyet 
hány a játék e fontos aikatolemének, ez
úttal határozott rendszert vitt játékába, 
Egészen sajátos rendszer volt ez, de 
mindenesetre tudatos vonalvezetést bizto
sított a zöld-fehérek eddig zavaros játé
kának.

V éd elem ben  
— ftárom ftátvéd

Ez a ferencvárosi rendszer a védelem
ben a három-hátvéd elvén alapult.. Elté
rés, csak ott jelen' kezett, hogy nem a kö- 
r.épfedezetét vonta vissza a csapat a ve
delem megerősítésére, hanem Pisát, bal- 
fedezetét. Ez nem jelent lényeges válto
zást, hiszen csekély összeállításbeli vál
toztatással pontosan vissza lehet adni 
ennek a rendszernek képét: Szoyka dr.,
Pósa — Palaár — Hámori, Sárost III. 
Miért? Mert. ftzoyka dr, és Pisa  fogta a 
Hungária szélsőit. Polgár p edig ívagy ha 
nagvon beszorultak, akkor Sárosi III.) 
Kalmárt, az ellenfél középcsatárát vette 
őrizet alá.

A három-hálvédes rendszernek ez a 
végrehajtási módja nem ú j a Ferencvá
rosban. Amikor 1934-ber, ;t KK- küzdelmek 
során a Bolognával került .szembe a Fe
rencváros és az akkor már korszerűen há
rom előretolt csatárral j itszö Bologna 
biztos vereséget mért a még mindig há
rom fedezettel és két hátvéddel felvonult 
Ferencváros felett, akkor — a Nemzeti 
Sport hasábjairól Pataiig Mihályhoz, a 
zöld-fehérek akkori szaktanácsadójához 
intézett „Nyílt levél" hatása alatt — a 
Ferencváros elhatározta, hogy a jövőben 
„megszánja" az ellenfél mind a három 
előretolt csatáriját. Minthogy azonban 
altkor Stíl ősi dr. volt a középfedezet, erre 
az „őrző" szerepre Lakyt, az akkori jobb- 
fedezetet jelölték ki. Sírási dr. kivételes 
képességeit inkább a támadásban akar 
ták érvényre juttatni.

Nyilván ez volt a mostani elgondolás 
mögött is: Sárost III. nagyszerű tulaj
donságait, értékes játékerejét jobban elő
térbe akarták hozni, a kifogás feladatát 
az egyszerűbb skálájú Pózára is rá lehe
tett bízni- Amint már fentebb bizonyítot
tuk, ez csak formai probléma, lényegében 
nem az. És hogy Sárost III. mint támadó 
, .szélső" fedezet is nagyszerű, azt bizto
sítja istenadta tehetsége és mostani re
mek formája. Hogy kissé befelé húzódik, 
oz a gyakorlat során könnyen kiküszöböl
hető.

Az angol rendszer hívei mondhatják, 
hogv miért, kell kiforgatnunk egy elmé
letileg kidolgozott és a gyakorlatban sok 
szór Kipróbált és nagyszerűen bevált 
rendszert, a való élet azonban, sokszor 
kénytelen ogyessé^et kötni 4 nagy elvek 
kei.

Azt azonban határozottam tagadnia kell 
a minden rendszeren feltilálló szakértők, 
nek is, hogy Sárost /ff . nem volna alkal
mas a kullancs szerepére. Vagy hogy 
ebben a szerepkörben nem tudna annyira 
hasznára lenni csapatának, mint a támadó 
szélsőíedezet helyén. Sárost III. a maga 
nagy képességeivel eszm ényi kullancs le
het. Sőt egyenesen erre a legnehezebb 
szerepkörre utalják öt ezek a ritka képes 
ségek.

A vasárnapi játék nem nyújthatott meg
felelő tárnpóotókat ebben a tekintetben 
több okból:

1.. Sárosi III. nem hiányzóit hátul, mert 
Polgár maga is kiválóan etika!mag a leül 
lancs-játékra.

S. Kalmár nem volt az a kbzépcsatdr,
aki túlságosan próbára tehette a kulién- 
csőt. Nem okozott tehát zavart hátul az, 
hogy nem a, legjobb ember vonult vissza
harmadik hátvédnek.

Sárosi Iir. magával ragadó játéka 
mindenkit levett a lábáról. Arra nem is 
gondolt senki, hogy más szerepben is 
éppen olyan nagyot tudna produkálni. #

De hiszen a Ferencvárosnak ez az ,,új 
rendszere nyilván nem jelentett állandó 
szereposztást. Úgy hírlik, hogy csak a 
Hungária ellen kapta a csapat ezt a be
osztást és hogy a jövőben az ellenfél kü
lönböző képességű játéké saihoz fog majd 
igazodni a mindenkori taktikai utasítás.

Egy bizonyos: az igazság felismerése
elsöpörte már a Ferencvárosban is a >fjól 
kell futballozni” kényelmes és tudatlan
ságot takaró elv hirdetőit. A rendszerrel 
való kísérletezés talán melléfogásokat és 
kudarcokat is fog majd hozni a Ferencvá
ros további szereplése nyomán, minden 
képpen örvendetes azonban, mert nyilván 
hozzá fog járulni á ját.él? e fontos elemé
nek műveléséhez* a harci eszközök közé 
való besorolásához.

Tám adásban  
— négy csatár

A másik rendszerbeli érdekesség ott 
jelentkezett a Ferencváros csapatából, 
hogy j csatár operált az első sorban a 
szokásos S helyett. Jakab maradt, hátra 
egyedül ebben az ötösben, amely ilyenfor
mán az egyszerű, de kissé eltolódott V 
alakját öltötte magára a W  helyett. Az 
ilyen váratlan húzás rendszerint zavart 
okoz az ellenfél védelmében. (Ez be is 
következett a Hungáriában.i He ennek a 
rendszernek nyilván az volt az elgondo
lása, hogy Sárost dr. képességeit inkább 
a kapu közelében akarták érvényre jut
tatni. A kísérlet azonban nem sikerült 
mert Sárosi dr. nyilván nem jlitt még 
rendbe a lábával. £>e különben sem ke 
nyere a közelharc. Tudjuk, hogy nem új i 
•i-esatáros megoldás sem a zöld-fehérek 
támadósorában. He az eddigi esetekben 
éppen Sárosi dr. volt. a hátravont ember, 
abból az elvből kiindulva, liogy neki na
gyobb az áttekintése és kevesebb ellen
hatással kell megküzdenie. Ehhez is ez 
kell azonban, hogy tcstile'g rendbejőjjön 
teljesen.

A rangadó tehát sok érdekes problémát 
vetett fel a rendszer-tudomány terén.

Mégis mozog a füld..,

---------------

Ifik — figyelem I
A ura, kedden d^ot-ip » Vassspályán 

fél i órai kezjjptt«! megtartandó ifjúsági 
vaIngái U rostára nem hivatalos mind91 
ifjúsági játékos, aki ;t téli ifjúsági ed
zőtáborokon résztveit, hanem csak nzoH, 
akik a féli táborozások ideien 3 ndnteki 
edzéseket látogatták, továbbá ezek mrt 
lett még az újpesti ifjúsági körzet já 
tálcásai- A játékoséit teljes fölszerelésben 
tartoznak jelentkcztii Molnár Ignác szíj 
yetségi edzőnél.

- < ♦ >

PALYA5SATI Ü ZENETEK
Balogh J.: A VII. számú a^lvénye? 

rendben voltak. Többeknek: Pontszám 
beli kérdésre csak akk^r válaszolunk, ha 
a kérdező megcímzett válaszlevélezől&poi 
mellékel. Gótika: Kendben.

„ltP“ pályázat 1X»
Bőérkezé-ftl. bafcárwSŐ 
XVe Ml déli 12 óra,

H3&sdás~=-Ujp£őt (2:2) o« e®«»5*s*« 

K--a£SS/“ Boö&’Ífia! (»:Sf) <*& »eM«'“»e8

Bmgtdr--G aroma 0  $) &q ©s'jűgoaoű

TSr^krée—Elektir. ( í • <■ ©sooSs-*®©

Forenev.—KLspíást (£:$)•• cí®<i<»2o«.a®

Szolnok—Tasi :1)

Tostafi—̂W’tlFCt (1*4) e»e*
Kilőj—DiMAVAG (3:4) ao 
Pólverseny: A. pont.verseny'ben e*ak 
mérkőztél elmaradása esetén kerül 
gzámitásb-a, etgyébkónt csak holt* 

versenyt dönt i&L

Szien tlőrimo—PTG (0:5) fflí) OS9,Sc»S«

Ta/tSjb V SS

Fán^ligy--Borog Ci:i) .« „
(Zárójníbea a legutóbbi «wxlmú= 

nyék)

«as«eeo® a»ooo««eeo»»*e8«í8t«í*eo 

CímS • ese««M»«e»eno»»e»i«»oe«»oo»ae9

A beküldő aláveti magát a félté- 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
é,̂  forgatni)an lévő haszníálatlrau 
í# filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki heten kint Ötnél több 
szelvényt küld, az tagyén ide ke
resztet vagy csilliagot:

NBB állássá
NRB

Dunántúli csoport
1. Tokod 17 12 4 1 37:15 21*
2. SFAC 17 10 2 5 58:29 23
3. Lampart 17 9 4 4 43:23 22
4. Zugló 17 e 7 4 35:33 19
5. Egyetértés 17 8 2 7 34:26 IS
6. Pénzügy 17 6 6 5 25:21 15
7. Sopr. VSE 17 5 8 4 24:28 IS
8.MTK 17 8 1 8 32:40 17
9. Dorog 16 4 5 7 26:33 13

10. Álba Regia 17 4 5 8 33:44 13
11.Tatabánya 17 4 5 8 22:36 13
12. Érsekújvár 16 5 3 8 15:25 13
13. Pécsi VSK 17 4 4 9 27:45 13
14. Komárom 17 3 4 10 16:29 1(1

A lföld i c sop ort
1. WMFC
2. MA VÁG 
S, KEAC
4. qs. MOVE
5 . U T E
6. Vasas
7. FTC
8. Postás
9. Szeg. AK

10. Szentlörinc
11. Rkeresztur
12. Budakalász

15 15 --------
15 9 S 3 
15 7 . 4  4 
15 7 3 5 
15 7 3 5
15
15
15
15
15
15
15

S 5
4 5
5 5 
8 « 
2 9 
4 9

— 15

83:10 39 
87:12 21 
28:3? IS 
27:14 17 
43:26 17 
24:26 17 
39:23 15 
31:31 15 
23:40 11 
22:46 10 
20:51 
10:87
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A BLASz a  heti
l é g i ó i d  t a e f t e g y w

Nagyobb meglepetés nélkül  ̂zaj
lott le vasárnap a- BCASz bajnold, 
fordulója. Rangadó is szerepelt, a 
műsoron: a Testvériség nagy küz
delemben verte az Elektromos ll.-fc 
és így bebiztosította második helyét. 
A BEK is könnyen győzött, a r, 
MPSC döntetlent csinált a TTE-vel 
s így leszakadt az  élmezőnytől.

A. keleti és déli csoportban aS 
esélyesek győztek. Csak a. Gold- 
berger SE kapott ki a SAC-tóL 
A Törekvés XX. 6:0 arányú remek 
győzelmet aratott a Filtex felett.

Ezen a héten a következő játéko
sok bizonyultak érdemesnek arra, 
hogy bekerüljenek a „Hét tizen-'
egyébé":

Prazsáfc MSC — Heemann KTK, 
Lassincjletíner (Ganz) — Havas 
WMRK, Karlovits SAC, Willig 
(Hungária) Pettendy (XII, kér.), 
Hermann (Vasas), 8saller BSzKRT, 
Jiiger WMTIÍ, Császár (Törek
vés II.)

A  második csapat: Udvaréi?
(Elektromos) r~ Takács (Postás), 
Balog PeMTK — Szép MAFO, 
Juciiéi (Hargita), Csurgó (Oold- 
berger SE) — Miklósi M.ÍFC, 
Cieyler MFTR, QMf BLK, Varga 
KSSE, Pintér WMTK.

Ar, árvi/.káruaiiU sunriegycsijlftek f*®* 
segélyCíésérc a Nagymányoki SE 50 Pf-k' 
S<3l küldött ho S'M)r![e,s/,liit-é«ünkhöz- * 
páll*! uj- MIli:', he/. Loy/lbbltoitijk.

A GAMMA
vasárnapi edzőinéi’kíwóísoírek 
Takács pernek jsal^xálaíi-játéká volt* . j 
fjataa játékos msy&*£i'üen mq^gott* 
den lefutása veszélyt jelentett az \
kapujára. Te ropó ér 7. éke is 
A vezetőség nagyon elégedett volt J - 
vak V&lúszinüleg helyet tag M f ' t  - j é  
ered elleni csapatban. 
nésre van vsüLége. A balPzfí ft>ű,,?osfs™  
jdő óta mjndqn xr.érkőzéW / ^ a V Gamma

a  vezeioseg nagyon eiegeaeii v - -  - g 
vak Valószínűleg helyet tag M f ' t  - j é
ss? "is* /^rJéíő\o L u

tétlenül ráfér némi pihenő ) -*• . - w
március 24-ike óta nem játszott bajnoki 
mérkőzést. Állandó edzéssel és Paraisd, 
gos mérkőzéEekkei ieyckezte.í »■ játekosov 
'erőnlétét a meg felelő színvonalon 
A Szeged elleni njárhuípS. .„ során ma erőnléti edzés 1 .-.sz (Aütőrtt-k 
délután pedig a főiskola1 válogatottal ját
szik a csapat. Ez után a mér,cőzés utáA 
jelölik kJ a vasárnapi csapatot.
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J e g y z e t e k

a z  u t o l s ó  K é m é n d y - d í i h o z
Kém  volt'hoss?rii életű a Kéméndy 'Bm5- 

fáiidordij. De nem volt túlságosan nép
szerű sem. Pedig az UTEJ-t a legnemesebb 
özein pontok vezették, amikor kiírta ezt a 
felnőtt és ifjúsági összetett mezei ver
senyre kitűzött vándordíját. Azt akarta, 
hogy necsak a már jó felnőtt gárdát fél
né veit vagy összehozott egyesületek in
dulhassanak érte eséllyel, hanem olyanok, 
akik a jelen ápolása mellett a jövőre is 
gondolnak és nem feledkeznek meg az 
ifjúság neveléséről sem. Nem véletlen, 
hogy az UTE nyerte meg véglegesen a 
díjat. A felnőtt csapat tagjai közül csak 
'Eper nevelkedett ■ más egyesületben, az 
ifjúságiak pedig mind újpesti nevelések. 
Kár lenne, ha ez a serkentő díj és vele 
•egy szép élénk szín eltűnne a magyar at
létikából, — hiszen remélni lehet, hogy 
a tömegsport általánosodásávrJ más egye
sületek is ki tudnak állni, megfelelő fel
nőtt és ifjúsági csapattal, nemcsak az 
UTE, BSzKRT és MTK.

Két hét választ el bennünket a mezei 
bajnokságtól, ettől a patinás, szép ver- 
menytől és az esélyek hétről-hétre jobban, 
tisztázódnak. Kiderült például, hogy a 
csapatbajnokságnak az UTE a lég jog o 
sabb várományosa, ■■— ha a % eddig látott 
versenyeket tekintjük. A csapatnak nem
csak öt tagja, jó, hanem tartalékokkal is 
rendelkezik. Más a helyzet a BSzKRT-tal. 
Esztergomi és Simon ugyan javul, Tar
soly is nagyjából megüti a mértéket, de 
a kiegészítő emberek gyengék. Annyira 
gyengék, hogy' nemcsak a Kósáva.l erősö
dő Testvériség, hanem a Hernádival fel
álló Törekvés sem gyengébb pillanatnyi
lag a BSzKRT-nál. Számolni kell az idén 
még nem indult BBTE-vel is. nem be
szélve természetesen a MAC-róI, amely a 
nevek és egy-két már szerepelt versenyző 
jó formája alapján még az UTE-nál is 
jobbnak - látszik. A csapatversenyben te
hát nemcsak az elsőségért, hanem a helye
zésekért is nagy küzdelem lesz a bajnok
ságban.

Az egyéni bajnokság sorsa még kétsé
gesebb Kéméndy-díjban aratott biztos 
győzelme után Csapldr számít elsőszámú 
esélyesnek, különös tekintettel arra, hogy 
még* nem érte el legjobb formáját, de a 
hátralevő két hét alatt azt nagyon meg
közelítheti. A Postás-versenyen, győztes 
Híresnek kissé hosszú lesz a táv. a 
BSzKRT-versenyt nyerő Németh azonban 
jól szerepelhet. Hasonló jó szereplés vár
ható E sztergom itó lF a rkastó l és Eper
től is.

Van azután négy ,.nagyágyú , aki az 
idén még egyáltalán nem szerepelt. Az 
egyik a védő Szilágyi, a másik a sokszo
ros mezei bajnok, Kelen János, a har
madik a tavai}' ősszel már IG.OOO-en is 
nagyszerűen futó Szabó Miklós és a, ne
gyedik a MAC-futék közül állítólag leg
jobb formában levő Iglói Mihály. A 
Thomka-versenyen egyik sem akar in
dulni és így bajnoki rajtjuk egyúttal idei 
első bemutatkozásuk is lesz. Az- bizo
nyos, hogy soha még ilyen klassziséi, Így 
felkészült és végeredményben ennyire is~ 
meretlen formájú gárda magyar bajnok
ságban nem taldlkosott*
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A verseny után beszéltünk Csapldrral & 

verseny lefolyásáról. A következőket mon
dotta:

—- Az elején nem akartam nagyon bele 
menni. Különben is Vörös kapta azt 
utasítást, hogy vezessen négy kilométert. 
Bárom kilométeren át valóban vagy húsz 
méterrel előttünk is járt. Aztán Eszter- 
gomi, majd Eper vezetett. Én nem akar
tam, hogy az utolsó méterekre hagyjam 
Híressel a küzdelmet és azért a táv utolsó 
harmadában erősítettem. Símán ment és 
simán el is húztam.. A terepet nem is
mertem és Epertől kérdezgettem, hogy 
merre is kell futni. De azért nem volt 
semmi baj.

A versenynek Híres volt ax esélyese, de 
végül negyedik lett. o így méltatlanko
dott:

— Annyira bosszantott, hogy Eper vitte 
el tőlem Csapiárt, hogy aztán már nem is 
erőlködtem.

Majd talán a bajnokságban..,

A rcsjfdeszkákkal
g y a k o ro lt

fteguap Kovács József a MAC-pályán. A 
szövetség felhívására ugyanis a pályák 
beszerzik a NASz által jóváhagyott ra.it- 
készülékeket; és a pályaidényben mór 

' azokat fogják használni » versenyeken. 
Kovács így nyilatkozott róluk:

— Még csak most barátkozom velük és 
korai lenne ítéletet mondanom. De az az 
érzésein, hogy szinte kilökik az embert* 
Mindenesetre másként kell elindulni 
róluk, mint a lyukból és ezért újra meg 
újra meg kell tanulnom rajtolni. Simpson 
mester szerint ugyan ez nem árt, mert 
jelenlegi rajtom minden, csak nem jó. 
fiát majd Igyekezni fogok. Azt hiszem, 
bogi' ha tíz ember megszokja ezt az új 
segítőeszközt, egy tlzedmásodpercefc nyer
het vele. Az sepi megvetendő.,

'Milyen elmen indul
hat Szilágyi a mezei 
bajnokságban ?

ftlér.k feltűnést keltett az a híradásunk, 
hogy az intézőbizottság engedélyezte 
Szilágyi Jenő indulását a mezei bajnok
ságban.’ Sokan azzal vádolták a MASz-t. 
hogy túlságosan könnyen veszi saját 
szabályait, amikor átigazolás alatt álló 
atlétának minden- alap nélkül rajt- 
engedélyt ad bajnoki versenyre, Meg
kérdeztük Tatár István ügyvezető alel- 
:nöküt, az intézőbizottság elnökét, hogy 
mi is volt a bizottság álláspontja?

— At olimpiai keret megszűnt — álla
pította meg Tatár István —. de a 
bizottság szükségét látta egészen szűk 
válogatott keret felállításának. A német— 
magyar és a jugoszláv—magyar viadal 
előkészületei megkívánják, hogy minden 
válogatottjelöltnek: módja legyen a
rendszeres versenyzésre. A keret felállí
tása a szövetségé kapitány és a köz
pont* szakfelügyelő javaslata alapján 
rövidesen megtörténik és a keret tagjai
nak —* amennyiben átigazolás alatt álla
nak — az OK mintájára módot nyújtónk 
a versenyzésre. Szilám* esete a mezei 
bajnokság közelsége miatt sürgős volt, 
beosztása a keretbe amúgyis bizonyos es 
így a bizottság tulajdonképpen csak elő
legezte számára ezt a mindenkire kiter
jesztendő jogot.

Június 16 17-én Athénben 
versenyez a magyar B) 
válogatott

A magyar B) válogatott június 
23—24-én tudvalevőleg Belgrádban 
Jugoszlávia válogatottjával mérkő
zik. Ezzel kapcsolatban felajánlotta 
a MASz a görögöknek, hogy a csapa
tot június 28—-29-re elküldi Athénbe, 

A görög szövetség válasza most 
érkezett meg. Ebben a görögök saj
nálattal közlik, hogy az ajánlott 
időpont nem felel meg nekik, mert 
akkor az olasz válogatottat látják
vendégül.

Szívesen látnák azonban a ma
gyar csapatot június 18—17-én.,

Erre a napra a görög bajnokságokat 
Írták ki, de ha a magyarok mennek, 
áttennék a bajnoki versenyt másik 
időpontra.

A MAS? a korai időpont ellenére 
is szívesen veszi a görög meghívást 
és

máris tárgyalásokat kezd a ver
senyszámok megállapítása érde- 

> kében.
A görögök csak a Belgrád—Athén 
és vissza utat fizetik és így a ma
gyar csapatnak azokból a verseny
zőkből kell alakulnia, akik a jugo 
szálvok ellen is szerepelnek. Fiata
lok, érdemes dolgozni egy Belgrád 
Athén portyáért?

KAPOSVÁROK IS FOLYIK
az atlétika njjászrsv-ezéso. J illek Nándor
testnevelési tanár járt fenn a MASzJjaa
és kérte a szövetség támogatását a Kr&L 
íolójeszíéséhez,

KISS JÓZSEF MABATHONI BAJNOKOT
Münchenbe szeretné küldeni az MTK az 
ottani 25 km-es versensTP- Kiss kiváló 
formában von ás ha a németek meghív
ják, szépen szerepelhet a május 5-én
•ártandó vemen yen.

GYALOGLÓ TOBORZ6VEBSENYT
rendez áss FTC vasárnap 'délelőtt 10 
étakor ez FTC-pályái:. Ifjúságiak 3000, 
felnőtték 8000 méteren mérhetik össze 
erejüket, illetőleg gyalogló tudományu
kat Jelentkezni a helyszínen lehet.

Hé ROJHQCEG YEO 10 ÓBA FOK LKS8 
A BAJT

A Thornka-emlékversenybsn." Azért Indul
nak olyan korún, mert a verseny a 
Rákoson lesz, azon a terepen, ahol a 
•evente mezei bajnokságot rendezik — 
lél 11 órakor. A Thomka-verseny részt
vevői az MTK-pályán öltöznek és onnan 
gyalogolnak ki (futni is szabad) » 
Rákosra A pályáról már negyed 10 
fittkor indulnak. A nevezések meg- 
•opetése, hogy a MAC és a BSzKRT is 
nevezte telles mezei csapatát. A MAC 
Szabó, Iglói, Csapiár, Németh, Fülöp, 
Mtonyi Vörös, a BSzKRT Esztergomi, 
filScm, Tarsoly, Vajda, (Jóra csapattal 
Úldut. (Illetőleg indulhat, mert a MAC; 
'-'j sohasem biztos.) Csapatot nevezett 
*5ÍS kJ MÍK (Kissel), » Porté*. (Wueai- 
' alh a MATCC tAradival), az MRTSE és 
a J-fOVE Ft A Fel Három egyéni indulót 
bevoaett az FTC.

VÍV ÁS
A GÖMBÖS GYULA-EMLÉKVERSENY
EGYES CSŐRIÉINEK EREDMÉNYEI:
Párbajtőröm: Dunay—Gyalokay 3 0, 

Rerrich—Joós 3:1, Idrányi—Kevey 3:1 
Székelyhídi’—Hennyey 3 :2, Bartha. 
Heni.yey 3:2, Gyalokay—Kevey 3:2
Idrányi—Dunay 3:1, ’ Székelyliidy—Joós 
3:0, Rerrich—Idrányi 3:1, Kevey— 
Hennyey 3:2, Gyalokay—Rerrich 3:0,
Hennyey—Joós 3:0. Bartha—Gyalokay 
8:1,‘ Székelyliidy—Rerrich 3:t, Kevey- 
Bartha 3:0. Gyalokay—Hennyey 3:0,
Idrányi—Bartha 3:0, Rerrich—Hennyey 
3:0, Gyalokay—Jóóa 3:0, Dunay—Bartha 
3:1, Joós—Kevey 3:5, Dunay—Rerrich
3:0, Bartha—Székelyhídi- 3:1. Dunay- 
Joós 8:1, Bartha—Joós 8:2, Punay- 
Székelyhidy 3:2, Bartha—Rerrich 3:1
Gyalokay—Bzélceiyhidy ' 3:0, Dunay 
Hennyey 3:3. '

Kardban: Gercvich—Maszlay 5:1, Raj 
csányi—Kovács 6:4, Berczelly—Rajczy 
5:2, KöazBghy—Szédmálty 5:2, Maszlay- 
Bay 5:4. _ Kovács—Berczelly fi :2. Rajczy- 
Rajosányi 5:2, Gerevich—Szedmáky 5:1 
Kőszeghy—Bay 5:2, Maszlay—Rajesányi 
5:2. Kovács—Szedmáky 5:1, Kőszeghy- 
Rajczy 5:3, Gerevich—Berczelly 5:2,
Kovács—Bay 5:4, Maszlay—Kőszeghy 5:2. 
Rajezy—Szedmáky 5:3, Gerevich—Raj 
csányi f>:3, Bay—Berczelly 5:1, Maszlay- 
Szedmáky 5:3, Rajczy—Kovács 5:3, 
Gerevich—Jíőazeghy 5:4, Berczelly—Ra> 
csányi 5 i, Kovács—Maszlay 6:1, Gere 
vlch—pay 5:4, Berczelly—Kőszeghy 5:2, 
Raj csányi—Szedmáky 5:0. Rajczy—  Bay 
5-2 Kovács—Gerevich 5:4, Hajcsárod- 
Kószeghv 5:3. Rajczy—Maszlay 5:4, Bér- 
csclly—Szedmáky 5 :3, Bay—Rajesányi 
5-3 ‘ Kovács—Kőszeghy 5:3, Berczelly— 
Maszlay 5:1. Rajczy—Geravieh 5:3. Bay 
Szedmáky 5:3. Döntő csörte az első 
helyért: Kovács—Rajczy 5:3.

Miskolcon befejezték a VII. vivókerü’c 
vívóbajnoki versenyét a Fráter Gyö: I 
gimnázium tornatermében. Kard egyéni 
bajnok: Gerö Miskolci TVK  7 gy.
2. Kapuy Miskolci TVK 5 gy. 3. Csiszár 
Miskolci TVK 5 győzelemmel. A verse
nyeket nagyszámú közönség nézte végig. 
Megjelent többek között Szotyori Nagy 
Gyula tábornok, a VIL hadtest parancs
noka is. A versenyt a Miskolc: Jogász 
Turista Sport Egyesület rendezte.

Teljes sikerrel záró
dott a Gömbös* 
em lékverseny

A  v. Gömbös Gyula-emlékverseny 
nagyot nőtt az utóbbi években jer 
lentöségben. A  szombat-vasárnapi 
verseny, sportbeii és társadalmi 

esze azt bizonyította, hogy a 
HTVK-nak ez az összetett versenye 
ma a bajnokság mellett a legjelen
tősebb vívóverseny.

Mind. a -Versenyben elindult m e
zőny, mind a döntőre megjelent 
társadalmi elökeiségek a legmaga
sabb színvonalat képviselték, amit 
egy sportverseny nyújthat.

A verseny döntőjén a Kaszinó 
dísztermében megjelent Horthy 
Miklós kormányzó, Albrecht királyi 
herceg, Werth Henrik vezérkari fő
nök. és hadseregföparancsnok, v. 
IAttay András altábornagy, a vezér
kar főnökének: helyettese, v. Jány 
Gusztáv altábornagy, az első had
sereg parancsnoka, Nagy szómba, thy 
Miksa altábornagy, Vincze András 
altábornagy, vitéz Jtády József tá
bornok s a tábornoki kar számos 
tagja. Ott láttuk Tasnády Nagy 
Andrást, a képviselőház elnökét, 
vitéz Imréd)/ Béla volt miniszter
elnököt, Rácz Jenő volt minisztert s 
még sokat a társadalom előkelőségei 
közül.

A. két fegyvernemben, párbajtőr 
ben és kardban mindenki indult, aki 
ebben a két fegyverben számít. 
Mindkét - versenyszám igen mag'as- 
szinvonalú és értékes sportot ho
zott.

A párbajtőrt Idrányi százados 
személyében ennek a fegyvernek 
egyik öreg harcosa, nyerte. A  kard- 
vívóból párbajtörvívővá lett Idrányi 
nagy rutinjával és tempóérzékével 
nyerte meg ezt a versenyt. Dunay 
került a második helyre, Dunay 
most olyan állandó jó formát mutat 
párbajtőrben, amit éveken keresztül 
nem tudott elérni. Igen jól szerepel
tek az öttusázók. Gyglohay dr és v. 
Bartha vezetésével,

A  kardversenyt Kovács Pál fő
hadnagy nyerte holtversenyben Raj- 
czyval. Kovács Pál hosszú ideig tel
jesen formán alul vívott. Ezen a 
versenyen sem volt a világbajnok 
Kovács, de itt már jő volt. Régi do
log nála, hogy ha támad —- győz. 
Most már csinált néhányat remek 
flasseiből éspedig olyan tempóban, 
hogy ahhoz hozzá sem tudott szólni 
az ellenfél. Elő vágásai még. lassúak 
és határozatlanok.,, de védései már 
biztosak.

Rajczy -sem vívott csúcsformában. 
De ő is támadt, s főleg igazán fejjel 
vívott. Küzdeni tudott. Gerevich is
mét vezetett akciószépséggel s hátul 
maradt, küzdöképességbén. Berczelly 
nagyon jól vívott, de valahogy ő sem 
harcolt úgy, mint máskor. Maszlay, 
a nagy küzdő betegen küszködött s 
a szünetekben mérte 38 fokon felüli 
lázát. De így .is minden csörtében 
kemény ellenfél volt. Bay és Raj- 
csányi meglepetésszerűen formán 
alul vívott. Mindkettő sokkal jobb 
volt az olaszok elleni legutóbbi küz
delemben. Mindkettőből ugyanaz 
hiányzott bizonyos mértékben: a
megszokott nagy küzdöképesség.

Az összversenyt a HTVK fölénye
sen nyerte, bebizonyítva ismét be
hozhatatlan hegemóniáját a hazai 
egyesületek között.

A  jól rendezett, látványos, szép 
versenyt barátságos lakoma fejezte 
he, ahol az értékes díjakat osztot
ták ki.
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BALATONI
a  m a g y a re §

TEX M1CHÁ1RD
Újra nagy lesz-e N agy Ferenc és egyéb  derűs  
és komoly apróság  az ökölvívó ba jnokságró l

Nagyszerűen sikerült az ökölvívó baj- 
nok-ság első napja. Minden második mér
kőzés kiütéssel ért véget, _ ez  tetszett a 
közönségnek Legnagyobb sikere az utolsó 
mérkőzésnek volt. Ezen eleinte úgy lát
szott, hogy Mogyoródi szitává szurkálja 
Balatonit, a BEAC sí/.ő-ökölvívóját. Szó
rón gáttá-szorongatta, Mogyoródi az egye
temistát, míg végül az nagyot nem „rú
gott* — ahogy szaknyelven mondanák y  
jobbkézzeJ. és Mogyoródi nekigurult a kö
télnek.

Hatalmas ünneplésben részesült a győz
tes*

A Tex Richard-nak becézett ismert ma
gyar versenyrendező egy mellette álló úr- i 
hoz fordult:

—  B e j, ha Balatonihoz 'hasonló alakú (  
ütésií nehézsúlyú kerülne valaha is a ke 
zeitn közé, mondjuk tisennégy-tisenj 
éves korában! Micsoda nehézsúlya tehe
tett volna Balatoniból is, ha...

«
Nagy Ferencnek is remekül ,-nent az ök- 

lözés vasárnap. Hosszű idő után. először.
— Talán megint sikerül 'felhoznunk 

Nagy Ferit olimpiai formába —- mondotta 
Vinicsei János, a BVSC egyik vezetője. — 
Nagyon szorgalmasan dolgozik & Feriié, 
mindig első az edzésen.

Gyenge nehézsúlyú g-árdánk. megerősíté
sére bizony nagyon elkelne a megújhódott 
Nagy Ferenc.

•
A kassai Wald a második menetben 

roggyant lett Jászai kemény horgaitól- 
De azért, amikor (elértettek, nem akarta 
abbahagyni.

- Még álltam volna a harcot — mon
dotta a szorítósegédnek.

- No-no —  szólt oda valaki —> ítészen 
voltál te, valld csalt be Wald.,.

A  szegedi Borválhot az orvos megvizs
gálta a mérkőzés után. Jóval a köldök 
alatt ütés nyomát találta. Nem vitás, hogy

A’ HELYZET
A harmadik párbaj tőrválogató után a 

következő a' helyzet a pontversenyben 
(a Gömbös-verseny egyben válogató 
volt):

1. Dunay MAC 26 pont, 2. Rerrich 
BEAC 20, 3. Kevey HTVK 14 p, 4. 1 (irá
ny: HTVK 13 p, 5. v. Bartha HTVK,
6. Fllippini RÁC S P. 7. Gerevich MAC 
7 p, 8. Nedeczky RÁC 6 p.

A kardvívóink a második válogató 
után íg-y állnak: •

1—2. Gerevich MAC és Rajczy dr BEAC 
16—16 pont, 3—4. Maszlay HTVK és 
Berczelly HTVK 12—12 pont, 5. Kovács 
11 pont, 6, Kőszeghy HTVK 9 pont.

GYEPLABDA
Ma este tanácsülés les* a szövetségben.

A fössemény: szövetségi kapitányt vá
lasztanak.

ÖKÖLVÍVÁS
A csepeli Skolvivő vezérek nagyon 

háborodtak Nagy Lajos igazságtalan le 
pontozása, miatt. — Nem tudom, mi lehet 
az oka ennek az Ítéletnek — mondotta 
Káposzta Antal intéző —, véletlen-: 
avagy a, csepeli szint nem bírják egye
sek" Már az maga hiba volt, hogy 
szegedi származású Rúzsán mérkőzésén 
egy szegedi vezette a mérkőzést 
A szabálytalankodó Rúzsán egyetlen 
megintést sem kapott, holott megérder 
melte volna.

III. kér. I.E—Esztert* iml LE 11:5. Az 
Esztergomban megvívott levente ökölvívó 
mérkőzésen biztosan nyertek a budapesti 
III, ksr. leventék. Eredmények: felöl 
budapesti ökölvívók)! Kerek vesst Csömör 
ellen, Német győz Kertész ellen, Klein 
nyer Varga ellen, Stigline kikap Töl
gyesitől, Major győz Sköta ellen, Pap 
győz Kis illan. Banyák—Mimül döntet 
len. Takács o.-vs! nyer Gál ollor. 
4iórk»í*áRP.i .Klen volt Erdfesv JBfeawS ai 
ezredes, budapesti kerületi, katonai pa 
rancsnok is.

KwUnyl mélyei ütött.
___ Szabálykönyvünk nagyon hiányos —

Egyezte meg Pakuts Gyula —, mert ilyen 
nyilvánvaló szabálytalanság esetében sen% 
lehet a kihirdetett ítéletet megváltoztatni, 
Itt is:, győzött a szabálytalanul öklözöl 

v
Kifelé tódult már a közönség a torna

teremből. Egy szurkoló megkérdezte a 
másikat:

—  Nos, neked melyik mérkőzés tetszett 
a legjobban?

— A Wolf.
— H ogy érted te t t
.— Hát a Német — Farkas,

•
A  BTK szombaton éjjel ibolya-bál* 

rendezett Megdőlnavárnsban. Sokat be- 
-zéltek erről a BSzKRT-tornateremben. 
irfiteg azzal kapcsolatban, hogy vasárnap 
egyetlen BTK-ökölvívó sem mérkőzött

Nem kell rosszra gondolni: a -endezó-
ség nem kímélte a BTK- ökölvívókat, ha* 
nem — így hozta magával a véletlen,

Báron Ti. alaposan összefejelt Podáng, 
nyal. Annyira, hogy. nem is tudta, foly
tatni a mérkőzést, így Podány kiütésül 
győzött. Mikor a kis Báron lemászott á 
szorítóbői, egyik közeli rokona ráför
medt:

— Laci, nem mondtam neked, hogy ne 
állj ki ezzel a művészi fe jelövelfl 

a
Furcsán festett, hogy a7- ökölvívók a 

közönséget nem üdvözölték, de hátat for
dítva a nézőknek, v.igyázz-ba vágták ma
gúkat minden mérkőzés előtt és után és 
feltisztelegtek- az elnöki páholyba.

Annál nagyobb derültségre adott átkai
mat ez a furcsaság a végeíelé. Sseip é$ 
Baór megmerevbdve nézett a magasba, 
óriási derültség támadt. Szeip és Bo&f 
ijedten nézett körül.

A páholy üres volt.

H l e o lóa ra n g i, a szú r
Az ökiSlvívóbajnokság első napján m-eg- 

jelent Harangi Imre ökölvívó világbajno
kiunk is. Természetesen mindenki jn®S- 
rohámozta őt kérdésekkel. Ház-e rnég 
öklöző kesztyűt, indal-e versenyen, hogy 
vau stb.

— Nem versenylem többé — jelentette 
ki a népszerű „Dzeirji” , —. időm sincs 
sok rá, meg aztán a repüléshez tiszta fej 
kell- Legfeljebb néha majd, szórakozásból 
öklözgetek egy kicsit..,.

Szóval abbahagyod,
Abba bizony. Szurkoló lesz belőlem. 

Síért azért csak idebúz a szivem,
Szól Harangi és vitgynkozva néz a-flzo* 

rílóba. Mert az ész mondhatja azt. hogy 
helyesebb az üldözés abbahagyása, a szív, 
a verekedés szív hevesebben kezd dobog
ni as ismerés környezet , láttára. Ki a 
szorító levegőjét szívta....

BALATONI BEAD KIÜTÉSSEL GYŐZÖTT 
MOGYORÓDI jpLLEN 

az ökölvívó bajnokság vasárnapi — első 
fordulójában. A lapzárta vitán lefolyt 

mérkőzések: Félnehézsúly: Szeip PeLE
erőfölénnyel nyer Boór MPSC ellen. Sze.ip 
hatalmas horgai a 8. menetben végleg fel- 
őrlik Boór erejét. Roggyant lesz és a 
mérkőzésvezetö lelépteti. Farkas BVSC 
győz Németh WMTK ellen. Az első két 
menetben nagy verekedés, a harmadikban 
Farkas többet és pontosabban üt. Nehéz
súly: Balatoni BEAC kiütéssel győz Mo
gyoródi FTC ellen. Mogyoródi jói kezd, 
fölényesen szuikdl. Balatoni egyik „gyil
kos” jobbkezese azonban fejen találja. 
Elterül. 7-nél foltápászkodik ugyan, de 
küzdésre képtelen.

A WMTK elnöksége a csepeli ökölvívó 
botránnyal kapcsolatosan megindított 
házivizsgálat befejeztével Benes és Vörös 
nevű vezetőségi tagot 1—1 évre eltiltotta 
a Csepelen megrendezésre kerülő WM.TK- 
őkölvivó mérkőzések látogatásától.

A német „.háborús’ ökölvívóbajnokság 
győzteseit egyik utóbbi számunkban már 
ismertettük. Most a Königsbergbeu le
folyt döntő mérkőzésekről számolunk he 
olvasóinknak. Légsúly: Obermauer (Köln) 
csak keserves küzdelemben tudta le
győzni az ismeretlen Schoppot (Speyer). 
Harmatsúly: Wilka (Hannover) simán
kipontozta a berlini Schillert. Pehely
súly: Graaf (Berlin) kiszurknlla a 'nagy 
ütésre váró lipcsei Klfthret.' Könnyűsúly: 
Ntirnberg (Berlin) alaposan elpüfölte a 
hamburgi Jalchowot. Váltósúly: JVluraeh 
(Schalke) csak a pontozóknak köszön
heti Raesehke (Hamburg) elleni győzel
mét. I-Cözépsúly: Pepper (Dortmund) ha
talmas csatában alig-&lig győzött Baum- 
garten (Hamburg) ellen. Fél-nehézsúly: 
Schmidt (Hamburg) gyorsasága ellen 
Koettgen (Bréma) keménysége nem tu
dott. érvényesülni. Nehézsúly: Runge
(Wuppertal) többet ülve, simán verte 
Hoffat (Otdenburg).
m m im m ia M m m m m m m m m m m e m

KOSÁRLABDA

I. osztályú női bajnokság 
BEAC—Koszorú XIII. 34:15 (14:6).

Vezette: Badacsonyi és Gáthy. Erősirairnt 
mérkőzés. Róbert, a BEAC bedobója 
kitűnő formábai.' van. Kosárdobó: Róbert 
(19), Pásztor (5), Petrován (í). Molnár
(4) , Kőszeghy (2), illetve Kövér II. (9),. 
Bradács (4) és Fekete (2).

TI. osztályú női bajnokság 
BEAC -teniszezők—Gamma 54:11 ílSílO).

Vezette: Kelemen és Koltay. A. BEÁC- 
hölgyek nemcsak teniszem*, de kosár
labdázni is kiválóan tudnak Kosárdobő; 
Várszegivé (30), Straubné (16), Medveozky 
(9), Gallnenié (5), Király, illetve Verecky 
(114. • Csőké (2). Tumbáczné.

TF8C U.—Koszorú XI. 50:17 (36:1). 
Vezette.: Stolpa és Herz. Jól ment: a 
játék a TF-utánpótlásnak. Kosárdobó! 
Kastner (29), Németh (8). Nemere (6), 
Háraos (3), Wágner (2), Makláry (2), 
illetve Simáczné (6), Potykiewiecz II,
(5) , Adorján (4), Széplaki (2).

III. osztályú íéffibajnokság 
MTE—SzIHC II. 26:14 (21:12). Vezette:

Lukács és Mészáros. Kosárdobó: Mak
láry (16), Róener (8), Gursáhszky (2). 
illetve Kölgyesi (11), Burger (2) és 
Sándor.

A KISOK KOSÁRPOBÓ RANGLÉTRA 
VÉGEREDSIÉNYE;

í . Szabó (Gyak. kér.) 101
3. Randé (Újpesti g.) 88
3. Fülöp (Széchenyi fk.) 63
4. Rébai (Szent Imre g.) 62
5. Laube (Izraelita g.) 61
6. Dismant (Izraelita g.) 60
7. Sólymos! (Szt István fk.) 57
8. Hernesz (Újpesti g.) 52
9. Rosenberger (Izraelita g.) 48

10. Borsos (Széchenyi g.i 38

Erdély legfrissebb híreit 
n

Mm KÖZLÖNY
h a s á b ja ir ó l  o lv a s h a t ^

Fizessen  e l ő  ez

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

Aradi Közlöny

OLIMPIA
A FINN OLIMPIAI BIZOTTSÁG 

VISSZAADJA MEGBÍZATÁSÁT A NOB* 
NAK

Helsinkiből jelentik, hogy a XII. olim
pia finn ív.ndezöbizottsága kérdést intézett 
Helsinki városáhos és a finn kormáty- 
hoz, hogy milyen álláspontra helyezked
nek az olimpia megrendezése tekinteté- 
ben. Helsinki nevében Frenckel. a kor
mány nevében Kekkonen nevelésügyi 
miniszter kijelentette, hogy Finnország 
meg tudná rendezni az olimpiát, a 
jelenlegi európai helyzet azonban erre 
nem alkalmas. A finn rei.öezöbizottsás 
ezért a napokban formális ülést tart és 
ezen visszaadja az olimpia megrendezé
sére vonatkozó megbízatását a NOB-ngk.

IFJÚSÁG

A Salgótarjáni SE és a SalBTC etnöt- 
Rége emmk megúllnpítiísát kór), hogy «  
í. hé 7-rp iíituzíHi Szent László Ifups 
mérkőzéero a sateötarjáni giinpázinni 
azért nem tudott kiállni, mert a SSB 
és ,a SalBTC meg-iagadta a felszerelés 
kölcsönadását.

A gyulai rk. gimnázium mezei versenyt 
rendezett. Csapatban: 1. VJ. o. 33 pont,
2. VII. n. 54 pont. 3. V. o. 59 pont
4. 'Vili. o. 67 pont. Egyénileg! :l. Szeke
res VT. O., 2. Felföldi VIL o., 8. Mészá
ros Vili. o., 4. VJiegand VI. o.. 5. May ét
VI. o.. 6. Vaikovszky V. o. Versenysíi 
kívül indult és győzött. S*ül!e~ GyAC, 
A- szegedi tankarülei mezei Ivjnokáigá) < 
IS án rendezik meg GyuFc.

A KISOK tHSXTOBSVA
'Vasárnap este rendezte a KISOK » 

Nemzeti Tornacsarnokban országos tor
nászbajnoki versenyét bezáró dísztorní- 
ját. Az előkelő közönség élén ott láttuk 
Wlassics Gyula államtitkárt, "hF.ikovithy 
Iwre dr TF igazgatót ’.a másokai..
A dísztornáh a bajnoki verteny helye
zettjei mutattak be szabad onvátr szt oi c 
gyakorlatokat, ezenkívül' együttes torna- 
bemutatók 'tarkítaitiik a ro-űsort. A gyom 
es pontos rendezés Michnay Gáza fő
titkár ás Szakát* ÍWan dr tc-sl u.rv-.-fA 
tanár érdeme. A diaztorná i ég-én Néi4«n- 
bacli Emii dr miniszteri birtje űszIqti*.; 
ki a nagyobbrészt vidéki középiskolák-’ 
ha járó gyösteseknak «?« hcíyezcttetneé' 
a KISOK. érmeit és a jutaiomkönyveketi.
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MOZI

Nem fess fennakadás 
a m ám ar film
gyártásban

Néhány hét előtt olyan híreit ter
jedtek el, hogy a Dankó-film felvé
telei után hosszabb szünet követke
zik a Hunniában. A  Magyar Film
iroda műtermében pedig az ^Erzsé
bet” befejezése után azért nem kezd
hetnek új filmhez, mert ebben a mű
teremben már elkészült annyi film. 
amennyit egy évben forgathatnak.

Értesülésünk szerint a rémhírek 
ugyan nem voltait teljesen alaptala
nok, mert a Hunnia hitelkerete 
csakugyan kimerült, de az idejében 
megindított tárgyalásokon sikerült 
biztosítani a filmgyártás . további 
zavartalan menetét. Sőt arról is szó 
van, hogy nemcsak a Hunniában, 
hanem a Magyar Filmirodában is 
tovább folytathatják a munkát.

C s a k  n e  v e r s e n y e z n e

mindenki „várásra“ L .

K o r á i d é  M ari®
első fiimi©

Reftdkívüli sikert aratott Ameri
kában az a film, amely „örökké" 
címen a hát közepén kerül a bnda, 
pesti moziműsorra. A film női fő 
szerepét M'erle Oberon játssza. Ez 
az első filmje*, mióta nőül ment 
Korda Sándorhoz, a fölfedezőjéhez 
Az előzetes hírek szerint az „örökké" 
Merle Oberonnak a legjobb filmje,

Eredeti szereplőkkel. 
Az „Isten tenyerén” 
színlapja

Nem mindennapi film az Orirnia 
magyar újdonsága. A  szinlap sze 
rint: Népi film játék eredeti szerep 
lökkel. Mit jelent ez a különös meg 
határozás, hogy „eredeti szereplők 
kel“ ? Azt jelenti, hogy a film mese 
jenek a szereplőit egytöl-egyig ott 
válogatták össze azokban a falvak 
bán. amelyekben a felvételeket ké
szítették. Például Csuhái János mó 
dós gazdát mg-Panyi János alakítja 
viszont vitéz Panyi Péter rendőr 
szerepét vitéz László Antal játssz;
A mese egyik női alakját Csuhái 
Marikának hívják. (Az előbb emlí
tett, módos gazda leánya.) Ennek 
az alaknak a megszemélyesítője 
Csuhái Marika. Az ő nővérét} Katit 
pedig Szöcsi Kata játssza.

K ER É K PÁR
Olaszországban Tasárnap fejezték be a 

Giro delta. Toscana nevű na&y kerékpár- 
versenyt. Eredmény: 1. Bartali, 2. Vieini 
8. Tomasoni, (Meglepetés!)

A Pécsi TE április ‘/.8-án 84, 54 és 24 
km-es távon vidéki jellegű országúti ver 
seúyt rendez.

A kaposvári RÁC május 5-én a Kapos
vár. Kaposszentjakab, Kanoshomok 
Nagyberki,' Szabadi, Attata, Dombóvár, 
Kurd -és viasza terepen 160 Jrm-es or 
szágúti tornát rendez.

A kaposvári Turul SE május 13-án or
szágos pályaversenyt rendez. A műsor: 
kezdők 5 körös futama, 1—II. osztályú 
főverseny. 15 körös p■» tverseny, 10 körös 
téretöny verseny, lengyelren6 szerű üldöző 
verseny és 50 Körös parosversen-y. — •jiir 
szerint igen sok fővárosi repülő is részt- 
vesz ezen a kaposvári versenyen.

CSAK NÉGYNAPOS LESZ AZ 
„ÖTNAPOS*!

Á Magyar Kerékpáros Szövetség ver
senyintézőbizottsága (a VIB) tegnap fog
lalkozni!' . a Magyarország körüli ötnapos 
nemzetközi országúti verseny részletes 
kiírásának módozataival. A beérkezett 
útvynalielöntések alapján az az egyön
tetű vélemény alakult ki, hogy ez a to-rna 
az alföldi, helyenként gyenge ország- 
útviszonyok miatt az eredeti elgondolás
ban nem valósítható meg anélkül, hogy 
azzal a torna, sportszerüsőgőt no veszé
lyeztetnék.

A VIB reze tógépében két elgondolás 
kívánta áthidalni ezt a nehézséget. Az 
c-gyik azt .mondta:

— A Tour időtartamát ki kell szélesí
teni hét napira s így a ross-z útszakaszo
kat kerülő beiktatásával át lehet hidal
ni. Ezz"! aztán a nagy t-orna sportszerű 
eége s/r&lMűí nem szenvedné.

A „hétnapós’* ■ terve ellen azonban a 
Bizottság nágyrésze komoly érveket állí
tott s-zombe. Végűi fcíiilkerf kedett a jó
zanabbik álláspont:

Az ulei „ötnapost*9 „négynaposra” fa
ragják Io s így a verseny mezőnye, mi 
titán a visszacsatolt felvidéket és Kár
pátalját bejárta « Debrecenbe ér, innen 
nem tér le Szeged irányában, hanem 
egyenesen Budapest feló veszi útját.

A MAGYAR VÁLOGATOTT ORSZÁGÚTI 
LEGÉNYSÉGET MEGHÍVTÁK A SZÉP 
TEM BEKBEN DtLöRE JUTÓ HÉT

NAPOS MILÁNÓ—rRÓMA TÁV- 
VERSENYREí

Nagy megtiszteltetés érte a magyar 
Ikerékpársportot A világ egyik legtekin
télyesebb kerékpáros szövetsége, tz 
olasz legfelsőbb kerékpáros sportható- 
EÁg méltányolva a magyar porfelhő- 
lovagoknak az utóbbi esztendőkben el<£rt 
jelentős nemzetközi sikereit, meghívta 
válogatott ötösfogatunkat a szeptember
ben idén. 'elsőízben dűlőre jutó Milánó— 

„Róma nemzetközi távversenyre. Ez a 
ná^yarányü torna, melyhez fogható 
amátőrvíszonyiatban eddig még nem 
zajlott le az öt világrészben, közel 2000 
km-es távot ölel fel és tartama 7 nap. 
úgy értesültünk, hogy na olasz szövet
ség ezt a mérkőzést amatőr európabaj- 
nőksági vetélkedésnek szánja. mely 
helyettesítené az idén elmaradó vílág- 
bajftokságot s rajtjához saját válogatott
ja ir kívül német, Spanyol, belga, hol
land, dán, magyar és esetleg francia 
válogatottakat is állít.

A Magyar Kerékpáros Szövetség teg
nap, hétfőn este foglalkozott ezzel a 
meghívással és ‘egyöntetűen úgy hatá
rozott, hogy annak eleget téve váloga
tottját feltétlenül rajthoz állítja a 
3íilápő—Róma távversenyen.

Húszezer néző lelkendezte, csodálta, 
szurkolta végig az MKSz vasárnapdél- 
előtti idénnyitó 100 km-es országúti ver
senyét, mely 51 indulót ültetett nyeregbe 
a népligeti nagykörben.

Húszezer néző..,
1937-ben, az első népligeti verseny rajt

jánál roppant megelégedéssel nyugtáztuk 
a 19.000 főnyi nézősereget. Tavaly tapsol
tunk a 15.000 embert számláló érdeklődő 
tömegnek. S vasárnap fejcsóválva ócsárol
tunk magunk köré:

■— Csak húszezren vannak?; Hát ezt is 
lehet?

Huszonhét és fél kört taposott maga 
alá a verseny mezőnye. 100 km-t. A győz
tes Éles 2:44:05-e! új útvonalcsúcsot állí
tott fel. Idényelején, — e sokfordulós pá
lyán remek teljesítmény volt ez a 36.600 
méteres óraátlaggal végigszáguldott ver
seny. Mégis, — az az érzésünk, hogy le
hetett volna sokkal, sokkai jobb. Ez a pá
lya kibír 3$—39 km-es gyorsaságot is, — 
s vezérosztályunk számára ez a feladat 
sem megoldhatatlan. A hiba csupán abban 
nyilvánul, hogy a küzdők még mindig 
nem a hajrástilust követik, hanem várás- 
ra lovagolnak. Egész működésük abban 
merült ki, hogy néhány kezdeményező 
nagyágyú robbantási kísérletét leszerel
jék, hogy aztán kullancs módjára rá
akaszkodjanak a kezdeményezők hátsó 
kerekére. Éles, Liszkay, Nótás, Droba, 
Karáki, Gondy és Nagy szállítási kísérle
tein túl a mezőny többi része csak sta
tisztált Az iram egyenletességével is baj 
volt. Voltak 45—46 km-es átlagkorok iá, 
— ezzel szemben a körök 40 százaléka 
nem érte el a 36-os áltagsebességet sem. 
Ez pedig nagy hiba. Az ilyen rövidtávú 
versenyekben az állandó iramtartásra 
épül minden s nem alakulhat ki olyan 
rendszer, mely szökésekből és pihenőkből 
áll. Nem szabad, hogy 4.-35-ös körátlagok 
mellett 7 :02-es köröket is fusson a me
zőny, — ez a gyengeség is a fel nem 
készültség jele, »

©
Nagy baj volt a szingók körül. Az 

MKSz tömlőbeszerzési mozgalma nem úgy 
sikerült, mint ahogyan azt tervezték. 
Kevés szingó érkezett Pestre s így sok 
versenyző kénytelen volt tavalyi gumikkal 
rajtolni. Élesnek is csak az utolsó pilla
natban sikerült új tömlőkhöz jutnia.

E tömlőhiány magyarázza, hogy a me
zőny 20 százaléka feladta, a versenyt. A 
régi, pórládó szingók kimúltak a küzde
lem hevében.

Az MKSz most orvoslást igér. Az űj 
szállítmány már útban van Olaszországból 
Budapest felé.

A nap hőse kétségenkívül Éles volt. 
Küzdött, bátor volt. belemenős és áldozat
kész, — tudta fokozni a gyorsaságát, ha 
kellett, s hajrája előtt megtorpant Nótába 
ereje.

Három új csúcsot futott, elnyerte a 
Nemzeti Sport nagy bronzveretét s mind
ezt törött Lábfógóval' érté el.

— Remek, izgalmas verseny volt, — 
mondta Éles. — Mikor Lábfögóm össze
tört. azt hittem, Nótás lehajráz. De* az 
utolsó pillanatban Összeszedtem magomat 
és végső erő-bedobással győztem. Sa.i Há
láin* hogy Liszkay felbukott Ha együtt 
jövünk-a óéiig, korántsem alakult volna 
így az eredmény, mondta szerény mo
solygással Él-ee.

£
Valóban: Liszkay megérdemelt© volna, 

hogy ott legyen a v égküzdelem be a* 
Isten áldotta nagy tehetség. Meg sem 
látszott rajta az egyéves kényszerpihenő. 
A legtöbb eredményes támadás és a 
döntő robbantás is az ö nevéhez fűződik. 
Idén, ha továbbra is annyi lelkesedéssel 
és le® d illettel dolgozik, még sokat hal
lunk róla„

Karaki' erőtlenül és: figyelmetlenül ver
őén yzott. Nem lett volna őzabad leszakad
nia, ba jobban ügyel és jobban helyez 
kedik- A szimpatikus BSzKItT-ágyú azzal 
védekezik, hogy edzés-szegény. Elfogad
juk ezt a kifogását, de a jevó héten 
többet, sokkal. többét akairunk tele látni.

»?

Nótás jó volt, TP.egbiziaaló, leleményes 
és dús küzdő-kedvű. De: Tiein birta
hajrát. Túlságosan korán .vesztesnek is
merte ei magát* És ez nagy hiba volt.

Gon-dy és Droba: a jövő reménységei. 
Vállalkozni mertek s kezdeményezésük 
gazdag, sikert hozott a számukra-

A népligeti nagykor lassan-lassan a 
kerékpárosok fellegvárává válik. Április 
28-án újabb verseny lesz ezen a terepen: 
a va.skerekos tclietségkulató tornája.

Úgy tudjuk, hogy az MKSz a 101) km-es 
bajnokságot is ide tervezi. És szó van 
arról is, hogy ősszel utc-ai motorok után 
bonyolítanak majd le tornát a Népli
getben.

Virágzik, virágzik már a magyar ke- 
rékpárspoTt szúrrzr»°k CrteL fája.

A kaposvári TSE május 12-én orszá
gos országúti versenyt rendez a Kapos
vár—Bal&tonboglár—Kaposvár útvonalon. 
A húszéves fennállását ürneplő egyesü
let osztályfutamos kiírásban bonyolítja le 
tornáját.
A BÉCSI VÁROSHÁZA KÖRÜLI VER
SENYEN KÉT MAGYAR VÁLOGATOTT 

IS RAJTHOZ ALL
Az ostmarki tavaszi országúti idény 

kimagaslóan legérdekesebb versenye a 
Bécs város szívében esztendőről eszten
dőre megismétlődő „Városház körüli" 
torna. Ez minden alkalommal nagy 
nemzetközi mezőnyöket vonzott a rajt
hoz, ezúttal 100 km-es távon (600 méteres 
körök!) május 19-én jut dűlőre. Az 
ostmarki alszöveíség svájci, jugoszláv, 
román és dán válogatottakon kívül két 
magyar versenyzőt is meghívott erre a 
tornára. Tavaly Liszkay hetediknek vég
zett és 1935-ben Istenes ötödiknek kötött 
ki. Az MKSz úgy döntött, hogy a ver
senyre a jelentkezők keretéből válogat. 
Felszólította az egyesületek intézőségelt, 
hogy színeik képviselőinek ebbeli szán
dékát legkésőbb május 12-ig jelent
sék be.

. . .  A bécsi városháza körül. . .
Ez nálunk Budapesten egyelőre: saj

nos, lehetetlen. Pedig: milyen érdekes
volna pl..: a Hősök tere körüli verseny, 
vagy: a városligeti egykori GP-tercpen 
tartandó motorvezetéses nagydíj, vagy . . . 
dehát minek folytassuk. A realitások 
korát éljük s álmodni nyitott szemmel 
ma: megmosolyogni való dolog.

NEMZETKÖZI VERSENYEKBEN 
GAZDAG

pályaversenyprogramot dolgozott ki a 
kerékpáros szövetség. A multévi nagyará
nyú fejlődést a nemzetközi versenyek 
tapasztalatai mozdították elő. A szövet
ség éppen ezért ebben az évben is foly
tatja a munkát. Most már nemcsak ta
nulási lehetőséget jelentenek majd a 
nemzetközi összecsapások, hanem — re
méljük — sok sikert is. A versenynap
tár a következő: Május 19: Évadnyitó
verseny. — Május 26: Budapest repülő- 
és csapatbajnoksága. — Június 2: Bu
dapest—Bécs válogatott Budapesten. — 
Június 9: Olasz-magyar Milánóban. —
Június 14: Budapest idő- és csapatbaj
noksága. — Június 21: Magyar-bolgár
Budapesten. — Július 5: Magyar-német 
Budapesten. — Július 7: Bécs—Buda
pest Eécsben. — Július 14: Bolgár-ma
gyar Szófiában. — Július 19: Budapest
kétüléses- és csapatbajnoksága. — 
Augusztus 4: Német-magyar Nürnberg-
ben. — Augusztus 15: Magyar-olasz Bu
dapesten. — Augusztus 20: Nemzetközi
verseny. — Szeptember 1., 8., 15., 22., 29: 
Magyarország bajnokságai.

A* Idei első kézUabd&rosíán Kovács
Ernő szövetségi kapitány valamennyi 
számbajöhető játékosát megfigyelhette. 
Csak a levente kézilabdabajnokságban el
foglalt Erdődi, Oláh és Liber hiányzott 
a meghívottak közül, viszont a sérült 
Rákosi és a vidéken tartózkodó Tiehy I. 
újra játékra jelentkezett. Eredeti tervé
től eltérően a szövetségi kapitány a 
kísérleti csapatot állította ki a keret 
tagjaiból alakult tizenegy ellen* Meg kall 
állapítanunk, hogy a játékkedv nagy 
volt., de a mutatott teljesítmény koránt
sem állott arányban a buzgalommal. 
Idény elején, össze nem szokott csapat- 
részeknél a labdacipel és és sok hibás 
továbbítás nem meglepő, annál lesujtóbb 
azonban a csatárok gólképtelensége. 
Egyetlen biztató jel a keret tagjainak 
szorgalma és eget verő játékkedve. Ilyen 
szorgalom mellett nem kétséges, hogy a 
hátralevő hat hét alatt komoly játékerőt 
képviselő csapatot tud összekovácsolni 
Kovács Ernő szövetségi kapitány a világ
bajnok német együttes ellen.

Csődöt mondott a várakozás a, II. 
osztályú férfi bajnokságban. A tartalékos 
WMTK ugyan nehéz küzdelemben le 
Tudta győzni a sereghajtó KAOE-t, de a 
2—3. helyezettek nem űszták meg szára-

W M w u c é f v & ^ e m y í
“'qfmimBixmaaBms&nmxnmwB&nQL----
ZfUéKei dUga,m Mhuí- •vúáeóiUüf4' 
mÍHitm. ’iű-km.inaiö'o, f a  rósrJ ve^a-a/

W E LO X  K É P V E R S E MMÉ® 
Nem m M&hoi pó rá zá t—
nem a- MjeteKaetóí- cij&e

zon: mindkettő kikapott ellenfelétől.
A Wackert a Kistex győzte lé (óriási 
küzdelemben), az MPSC-t pedig a BTK 
(biztosan, meglepő jó játékkal). Ezekután 
a. WMTK előnye hat pontra növekedett, 
ami valószínűleg elég lesz a bajnokság 
megnyeréséhez. A. 2. helyért annál 
nagyobb lesz a harc a négy esélyes 
— MPSC, BTK, Wacker, Kistex — 
között.

A KÉZILABDÁBA!NORSÁG ÁLLÁSA
II. osztályú férfi bajnokság

10 10 -------  46:24 20
10 7 — 3 50:40 14 
10 6 1 S 39:29 13 

9 6 — 3 48:31 12 
10 5 1 4 57:36 11 
9 4 — 5 41:46 8 

10 1 1 8 12:59 3 
14 — 1 13 19:47 1

1. WMTK
2. MPSC.
3. BTK
4. Wacker
5. Kistex
6. Széchenyi
7. KAOE
8. Hungária*
* Visszalépett.
A Koszorú XIII. nyerte a II. osztályú

női bajnokság „rangadóját' . Bár a XIII. 
kerületi .,Lották.” többet támadtak és 
kétségtelenül megérdemelték a győzelmet 
— a WMTK is győzhetett volna. Csatár
sora azonban igen gyenge napot fogott 
ki. Gólzsákja. Végvári még egy 13-as 
büntetőt sem tudott kihasználni. A XIII. 
kerületiek legjobbja Kövér, Páhány és 
Bíró voltak, a csepeliek közül Molnár 
Mária, Marosi é3 Végvári tűnt ki.

KÉZILABDA
Újra kell játszani a Goldberger SE— 

MTE Vitéz Pál Imre-vándordíjas kézi
labdamérkőzést — így döntött az MKESz 
intéző egyesbírája.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS 
MTE—Koszorú XIII. vegyes 3:0 (1:9).

KISOK-pálya. Vezette: Pintér. Góldobó: 
Bischitzné (2), Vörös.

TENISZ
Bizonytalan a Modena kupa sorsa (?).

Eddig majdnem minden évben baj volt a 
Modenadtupával. Az idén is egyro több 
akadály • gördül a hölgytenniszezők válo
gatott tornya elé. Az olaszok pedig 
mindent elkövetnek, hogy ez a verseny 
minél nagyobb és díszesebb keretek kö
zött bonyolódjék le. Eddig Olaszország, 
Magyarország és Jugoszláv.a válogató.t 
hölgycsapata harcolt az értékes díjért. 
Az idén pedig már a németeket is be
szervezték. Az olasz lapok írják is, hogy 
ebben az évben mind a négy ország küld 
válogatott csapatot Modenába. Magánér- 
tesülíseink szerint azonban más a hely
zet. Az a hir járja, hogy Jugoszlávia az 
idén nem küld csapatot Modenába s a 
magyar tenniszszövetség is erősen, gon
dolkodik. Legalább is egyelőre n*agyon 
sok akadálya van annak, hogy hölgyeink 
a modenai tornán fészt vehessenek. A 
ma esti elnöki bizottsági ülésen döntenek 
a kényes kérdésben.

A  M OZIK M Ű SO R A:
RÖVIDÍTÉSEK. Sz -  szombat. V =  vasár

nap. n «  lU, Z -  l/2 , ü ™ %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T- 153-034. 
f6, f8, flO. Sz. V : f4 kor is. Gül Baba. 
(Szckczky, Jávor.) 2-ik hét!
CASINO. Eskü-út 1. T.: 383-102- f6, f8, flO. 
Sz. V.: f4 kor is. Egyetlen éjszaka. 
(Pierre Blanchar.) 2-ik hói!
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gül Baba. 
(Szeleezky, Jávr?.)
CORSD. Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f6, f8. flO. Sz. V : fl-kor is. Kísért 
múlt. (Michék Morgan.)
DÉCSI Teréz-körút 28 T: 125-952. 6. 8. 
10.’ Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dunne, Grant.)
FÓRUM Kossuth Lafos-u. 18. T : 189-543.

n8, flO. Sz. V.: 3, n6, 18, blO. Az ör- 
tíönrrcs fruska.
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébct-krt 13. 
T. 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
Metro-Fox és rajzos híradó. Kultúrfilm 
a norvég partvidékről. Ferdinanö, a bika. 
Különkiadás a magyar—német labda
rúgóm érkezésről.
OMNIA. Kölcsey-utca 2. T 130-125. 5. n8. 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8,, 10. Isién tenyerén. 
(Népi vígjáték.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T. * 122-098. 
f6, h8, blO. Sz. V.: f4-!;or is- Jc&se James. 
(Tyröhní? PowérJ 2-ik hét! V. tí. e. 11: 
Lakner bácsi matinéja.

,ROYAL APOLLÖ Erzaébet-körüt 45. V 
$22002. n6. f3. hlO. Sz. V.: 4. 6. 8. 10. 
Oz, a csodák csodája. (Judy Garland.) 

-;k hét!
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. n6. f8. 
hlö. Sz. V : 3-kor is. Érdemes örökölni- 
(Fernnndei.)
URÁNIA ííákóezi-út 21 f . :  145-046 5. n8. 
flO. Sz. V.: h3-kor is. Gül Baba. (Sze
leezky, Jávor-) 2-ik héti 28-án d. e. 11: 
Nyíri L.: Hogyan dolgozlak a kémek?

Utánjátszó mozik 
BROAJDWA?, Károly-krt 8. T .: 144-217 
f4. f5. f8. fíO. V/: í2-kor is. Trópusi má- 
mof-
CAPITOL. Baroső-tér 32. T.: 134-337.
fii. hl, 3. n6. f8. hlO- Halálos tavasz, 

-ik hét!
CORVIN Üíiői-út 40. T .: 139888 f4. fS.
f8. flö. V.: f2ikőr is. Kongó exoress.
ELIT. Szent Istvás-körút 10. 'T.: iié& &  
fi, f6, kS, 10. V.: Í2> Í4, bk fe, 10.
Broadv/ay szerenád.
HOLLYWOOD Bet Klen-tér 3. T .: 142.455. 
Í3, alOL Y.% ÍU t ó  S» ag, flö-

!

Cramnt, Asbólh, 
P a i R C i C f ,  H e n k e l  ( ? 1  
m Budapest-bejnok* 
s á i @ ü

Tavaiy ilyenkor már valamennyi 1-snSr 
szezőnk versenyez ni szeretett volna. A 
rendszeres edzést már március közepi® 
elkezdtek r így nem is csoda, hogy ápri
lis közepén mindenki elég eresnek én fed- 
készüUneik érezte magát, hogy verd-e-0 
nyezzék.

Most viszont fordított a helyzet. Vada- 
mennyi éljátékosunk azon siránkozik, 
hogy április végén már küzdeni kell 
Budapest bajnokságáért s bizony még alig 
teniszeztek. A. legtöbbje móg az első 
játék okozta hólyagokkal és feltörések
kel bajlódik. A  pályák sem készüllek «el 
még mindenül;. A rendkívüli kemény és 
hosszú íél miatt egy • hónappal elmaradt 
a hazai fehér sport,

A Budapest-bajnokság' szervezése azon
ban gőzerővel folyik. Az előjelek szerint 
az idői verseny még olőbbieket' is túl 
fogja szárnyalni. Most nuir kov:H*>iy sze
repet játszun'k Európa teniszsportjában. 
Asbóth Jóska, aki jelenleg talán Európrí 
legjobb teniszezője, nagy vonzerő. A 
külföldi ■ nagyságok szívesen eljönnek 
hozzánk n. „Uirlcsztés” reményóbeo.

Nealioid Józseffel beszélgettünk a Eu-. 
d a p cv t - b a j n o k sági ól.

— A férficffyes BtczSnye még nem ala
kult ki egészen — mondotta a teniszszö
vetség slelnökc. — A külföldiéit közül 
még csak Punesec és Pal)ad3 részvétele 
biztos. Asbóth Jóskát megbíztuk, hogy 
Grammot — akivel együtt versenyez az 
olasz bajnokságon — hívja meg Buda
pestre. Asbóth . válaszát a napokban vár
juk. A németekkel és az olaszokkal is 
levelezésben állunk. Mi Menzait és Hen
kelt Is meghívtuk a versenyünkre. Az 
olaszok viszont már vá’aszo’ tak is. Való
színűleg Sadát és Radot fogják elkül
deni.

— Külföldi hölgyeket nem hívtunk », 
bajnokságra. Ekkor van ugyanis Olasz
országban a Modona kuna küzdpiem. A 
német, tdasz. magyar és jtfgoszlár hii'gy. 
válogatott tehát ott fog versenyeim!.

Kedd, 1940 április IS.

Szilvássy Edit is indul a római tenisz
bajnokságon. Tehát tem vesz részt a 
termiül főiskolai bajnokságon,, amelyre 
korábban meghívták és rajtengedélyt is 
kapott.

c é l l ö v é s z e t

Tciic-ísígliututis. Az Országos Magyar 
Lövész Szövetség .vasárnap tehetség- 
kutató céllövS versenyt rendezett az 
arénaúti Horthy Mikiós-' öveidében. 7ö 
férfi és 32 nő jelentkezett. Nyolcszor 
hat lövést kellett a villamosárammal for
gatható egész emberalakot mutató hat 
céltáblára 8 rnp-töl '3 mp*ig leadniuk. 
A találatok legmagasabb számp. tehát 48 
volt. 24 férfi jelei.tkezii lőtte le mind a 
nyolc hatos sorozatot. A verseny minden 
vonatkozásban elérte azt a célt, amelyet 
a szövetség akart. A férfiak versenyé
ben: 1. Stadler Béla (Horthy PLE) 46 
találattal, 2. Falud! Károly (Budapesti 
Vasutas SK) 43 találattal, 3. Jónás Endre 
hadnagy- .(Balassagyarmati Hotis) 41 
tlálattal. 4. őzőllősy János (Törekvés SE).
5. Kálmán Imre (Szoltoki MÁV SE). 
A hölgyek közül Vaflócz Ilona (MOVBJ 
Briüai'estí LE) B9 találattal bizonyult 
legjobbnak

Broadway szerenád. V. d. o. nll: Két szlovák és ruszin nyelven- — 17.15: Á 
világ szerelmese. ' József nádor 2. honvéd gyalogezred zano-
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027. \ kara- Vezényel: Seregi Artúr. — Köz
11. 2. 4. fi. 8. 10. Texas (Az álarcos lovag) 
LLCYD H-oHán-u. 7/á. T.: 1119M. 3, nfi 
f8, hlO. A négy toll.
PALACE Erzsébet-körút 8. T . 221-222. 11 
2. 4. fi, 8. 10. Várlak! 10-ilc hét!
SAVOY Ollői-út 4. T.: 146040. 3, n6, fS. 
hlO. V..-1, ni, ffi, hí, 10. A  4 toll. 

SIMPL.ON Horthy Miklós-űt tí'f. 1..26S9S9 
4, h7, nlO. V.: 2, f5, í. flO. A í toll. 
STl'DIO. Akácfa-utca 4. T. 140-840 11. 2. 
4, 6, 8, 10. Semmelweis. 2-ik hét! 

rováhbjátszo mozik
ALKOTÁS Götnbös-n- 11. T.t 855377. n4, 
nfi, nS, nlO. V : n2-kor in. Isten vele, 
tanár úr. V. d. 11: A vadon lánya. 
BELVÁROSI Iranyi-utca 21. T. 384-563. 
4. 6. 8. 10 V.. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9 10 
A férj közbeszól.
TUDÓI APOLLÓ Széna-tér. T- 351500 
f5. h7. 9. V.: f2. f4, ffi, f8, flO. Mátyás 
rendet csinál. Finnország lángokban 
.,L: ulUltn Nepszinhaz-utca 31 1 133171
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. A milliomos 
szobalány.
KOMEROS. Hermina-út 7. T .: 2S6178.
Ii5. 7. flO. V : f2-től. A préri kapitánya. 
IPOLY. Cteáky-utoa 65. T.t 292 626. f4. f6, 
f8, flO. V'-: f2-kor is.-A szerelem tolvaja. 
JÖZSEFV AI10SI Kálvária-tér '. T.t 
134644. f4, fC, ?8, flü. V .: f2-kor ts
Csapda.
OLYMPA Erzséhet-krt 26. 421588. 11,
2, 4, 6, 8, lo. Csapda.
OTTHON Beniezky-u. S. T-: 146447. n4, 
nS, nS. nlO. V.; n4-kor is. Mátyás rcn 
det csinál.
PATRIA Népszínház-a. 13. T.: 145673. 4, 
6 8, 16. V.: 2-kor is. Az utolsó Werocz.- 
key.
PHONIX. Eákóezi-út 68. T.t 141-154 11, 1,
3, 5, n8, flO. Lovagias ügy.
HIALTO Rákóczt-út 70. 1 . 139-497, 11
' 3. 5. n». nlO. Sz. V.: *10. 12. 2. 4. 6.
8. 10. Csapda-

A  RADIö MŰSORA:
Kedd, április 1S-

Budapest I. (549.5 m): 6.45: Ébresztő. 
Torna. Hírek. Hangié mezek. — 10:'Hírek- 
— 10.20: Oróf . Nyáry Krisztina. Irta: 
Eöresy Júlia dr. — 10-45: Ilivattudósítás.

12 10: Sóhár Vilma zongorázik. SaWay 
Ivtín hegedül, zongorán kíséri Bagossy 
Judit. — Közben: Híreit. —. 13.30: Laka
tos Flóris és fia cigányzenekara muzsi
kál. — 14.30: Hírek. — 16.10: Asszonyok 
tanácsadója.. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek

ben: Édes anyanlelvünk. — 18-05: Az
Író.és a nyomda. Schöpfljn Aladár olo- 
•’.dása a könyvnyontatás 500 éves jubl- 
-uma alkalmából. — 18.30: Nícola. Cve- 
'ics, a belgrádi opera tagja énekel 
.nagyar-jugoszláv inűvészcsere keretéhon 
zongorakísérettel. — 18.55: Az ipari
inunkaközveiítéa. Magasházy Béla elő
ad ás a. — 19.15: Hírek. — 19-25: Farkas 
1561a cigányzenekara muzsikál. —. 20.10: 
A hegyek éneke. Hangjáték l.áruní rész 
ben. Irta: Kispándy József. Miehael: 
Lázár Tihamér: öreg Tóm: Gárdny La
jos; Marian: Ditrói Ica; Jbhan: Köpeczi- 
Boócz Lajos; Castor: Greyuss Zo'tán; 
Pairicin: Petur Ilka. — 21.40; Hírek 
22.10: A rádió szalonzenekara. — 23: Hí
rek német, olasz .angol és francia nyel
ven. — 23-20: Lovászi Ferenc cigányzene- 
kara muzsikál. — 00,05: Hírek.

Budapest. Ti. 1834.5 m): 17.15: Ruszin 
félóra. Szórukoztató zc-no hanglemezről. 
17-35: A földmíyciésügyi minisztérium
mezőgazdasági félórája. — 18.30: Francia 
nyelvoktatás. Garzó Miklós dr előadása 
—• 18 55: Ilofmeister József harmonika 
kettőse. — 19 30: Éi-csdiek az emberben. 
Zicgler Nándor dr előadása. — 20: Hírek 
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 
20.23: Hanglemezek.

Kassa (259.1 m): 11-05: A Szepesség vá
rosai: Késmárk, örhelyi Emil előadása- — 
3125: Opcrctírészlctck hanglemezről. -• 
11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven 
— ‘ 5.25: Tánclemczek. Az összekötő zenét 
iongomn játsza Topcre-zer Géza.
Mai Jelentősebb külföldi müsorrészek: 
S.45 ő: Róma: Suhuizc: Tokéío Péter c. 

opirája-
9 ó: Briinn: OperaesL 
Ili ó: Bukarest: Német operaest.
11 6: Berlin: Szimfonikus est.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivétólO. 

vei minden nap. Szerkesztőség -és kiadó
hivatal Bp VIII.. Bükk Szilárd ntoa 4, 
— Telefon 132-499 és 133-S77 tjavél
eim: Budapest 72. Poslafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula -  FV 
Irlős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lőn kiadó: KnltsSr István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2.20. hegyedévro E— . külföldre 8. _
ÍAmerikába 19.—).

Nyomatott a Stádium Rt. fcOrforrdife 
Wte. GyOry Aladár ígum*íd.

TO RN A
A MOTESz keleti kerülete megbízásá

ból szombatot, este a zsúfolásig megtelt 
város: színházban az Ungvári AC be
mutatót rendezett, amelyén a helyi tor
nászokon: kívül a Debreceni TE bajnok 
tornászai és hölgyvérsenyzöi is részt- 
vettek. A tornabemutató előtt Jlegay 
László dr polgárrtiesterhelyettes üdvös 
zölte a vendégeket. A helyi gimr.ázista 
fiúk szabadgyakorlatokat, talaj tornát, és 
asztali gyakorlatokat,, a lányok zenés 
szabadgyakorlatok, világító buzogány- 
gyakorlatokat és magyar táncokat 
mutattak be. A debreceni Tóth, JJogyo- 
rősy. Szabó, Vermes és Both, valamint 
a - debreceni hölgytornászok. Nagy, Gör
gey. Kaposi és Tóth lovon, korláton és 
nyújtón mutattak be nagy tetszéssel 
kísért gyakorlatokat.

A budapesti kerület női ifjúsági csapat
bajnokságát a Dobó Katalin fk. A) 
csapata (Iíövi. Bakos M., Füzér, Szabó) 
nyerte. II. o .: 1. Gyakorló fk. (Burányi. 
Hégner, Lukács. Szabó), 2. Zrínyi Ilona 
g.. 3. Dobó Katalin fk. B) csapata.
ÍII. o .: 1. Dobó Katáim fk. (Laurencx. 
Gyóni, Stock, Bíró), 2. Köszöni E) 
csapata. 3. Köszörű A), 4. Koszon! B), 
5. Dobó Katalin fk. C), 6. Zrínyi Ilona 
g. A). Egyéni összetett verseny: 1. Nagy 
Mária Zrínyi g., 2. Kövi Dobó fk.. 3. 
Füzér Dobó fk. Gerenda: 1. Nagy,
2. Füzér, 3. Kövi. Szabadgyakorlat:,
1. Kövi, 2. Nagy, 3. Bakos M. Talaj
torna: 1. Nagy, 2. Kövi, 3. Füzér.

A második női tornászválogatő ma 
este 6 órakor kerül sorra a Testnevelési 
Fűiskolán. A válogatón a teljes váloga
tott keret elindul. A múltkori és a mái 
verseny alapján válogatják ki az olasz- 
országi bemutató portyázáson résztvevő 
nyolc tornászt.

SZERKESZTŐ I ÜZENETEK
Szeesey Béla dr. A kért életkorok a 

kővetkezők: Szabó 30, Kis 2S. Bíró 29, 
Sebos 34, Turay 35, Dudás 29, Békl 27, 
Vidor 21, Kalmár 32, Mtiller 31, Titkos 
32, Vági 28, Négyes! 25, Kardos 25, 
Szabó III. 27, Cseh 30.

Pállfi Margit. BEAC-sporttelep, Fehér
vári-ót.

Zentai Gynla. A 0:5-ii3 magyar—olasz 
mérkőzésen Opatu Volt a középcsatár és 
Turay a középfedezet.

Katona Miklós. Tlppilyázatj szabály
zatunk szerint a 4:1 és az 5:0 egyaránt 
4 góllal közelíti meg az l-.j-ás ered
ményt. a 4 .2-nél már 5 gól a tévedés.

Ilorthl Tibor. Sajnálatunkra erre ninc® 
helyünk.

Ózdi MOVK. Tutttunkkal ilyen f.ataK- 
BÚS nincs. Szive,íkedjenek a:j o"CT-J»°7 
fordulni. Másik kérésüket Icljctííer 
fogjuk. , ,

Csincsák Lajos Jugoszlávia. 1. ErW '  
Ernő, 2. A Testnevelésnek Pluhár Air 
ván a felelős szerkesztője, szívese®,.-l 
hózzáfordulr.i az OTT címén, V. Alb°t 
mány-uten 3. Magyar Testnevelés

Ambrus Zoltán. Erre- nincs helyünk- 
A. kézilabdaszövetségben - rcndekezcsél e
élb.ak az összes címek és pályák.

Kőműves Sándor. Lapunkban ní®B' 
találhatók az összes mérkőzések idő
pontjai.

Kiss Imre. A Bocskai kétszer .látszott 
KK-ért. 1931-ben mint harmadik, 

1934-ben mint negyedik a bajnokságban.
K. G. Suhoticn. 1936-ban az Austrik 

volt a KK-gyöztes.
P. D„ Mohács. Paíafcy Mihály, nyomdán 

Mssivisoi'öj. l4ikJ*3a: Fossonyi-'Tiu


