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Taorminában Puncsec 
feladta Asbóth ellen

— Távirati jelentésünk —
Taormlna, április 16.

A nemsetközi teniszverseny férfiegyes 
döntőjében' Asbóth megismételte győzel
mét Puncsec felett. A jugoszláv rangelso 
9:7, 1:0 állásban karsérülés miatt a küz
delmet feladta. A többi döntő eredmé
nye; női egyes: Uüstéin német—Kovács 
jugoszláv 6:3. 6:3, íérfipároa: Tarom,
Stefani—Asbóth,' Szigeti 6:3, 5:7; 6:1,
női páros: Flórian, Kovács—Béresen,
Somogyi 6:3, ,6:3. vegyespáros: Floriaró 
Pallada—Manzutto, Taroni 6:2, 6:1,

„ C s a k  a  fövő m o n d h atja  m eg: 
m óló  ro sszu llé t vo lt-e a  F e re n c

v á ro stó l e lsze n v e d e tt v e re 
ség , vagy ped ig  a  H u n g ária  
v issza e sé sé n e k  kezdete**
Takács Béla beszél az örökrangadó csapatainak erőnlété
ről, a kék-fehér játékosok önbizalomtúltengéséről, valamint 
arról* hogy —nem dő l t  még el  a b a j n o k s á g

Sok víz lefolyt már a Dunán va
sárnap óta, az örökrangadóról 
azonban még mindig sokat beszél
nek. Oly nagy megelepetés volt a 
Ferencváros győzelme az esélyesebb 
Hungária fölött, hogy az emberek 
nem tudnak napirendre térni fölöt
te. Kutatják, keresik a meglepetés 
okát. Többek között fölmerült az a 
gondolat is:

vájjon nem az erőnlétbeli kü
lönbség döntötte-e el a mérkő

zést
ti: Ferencváros javára? Nem alapta
lan ez a gondolat. A kék-fehér já
tékosokon ugyanis olyan féle jeleket 
lehetett észlelni, mintha fáradtak 
lettek volna: lekéstek a labdákról, 
ha egy ferencvárosi és egy hungá- 
rista játékos egyenlő eséllyel raj
tolt egy labdára, akkor az rendesen 
ferencvárosié lett.

Gondoltuk: megkérdezzük
Takács Bélát, a kék-fehérek 
.........  erőnléti edzőjét,

tus erőnlét* nagymesterét: vájjon
neki mi a véleménye erről a dolog
ról.

— Nem hinném, hogy az erőnlét- 
telvolt a haj —  mondja Takács. — A 
mérkőzését), én legalább nem láttam 
azt, hogy a Ferencváros egy-egy 
időszakban döntő fölényben lett 
volna. A játék képe hullámzó volt, 
sőt. az utolsó negyedórában inkább 
mi voltunk fölényben, csak a.s 
Utolsó percekben került erősebben 
frontba a Ferencváros.

A ml csapatunk nem esett 
vissza, mondhatnám egyenlete
sen, egyformán rosszul játszott 

az elejétől »  végéig.
Ahogy nem lehet szó arról, hogy a 
csapat nem akart, nemtörödöm- 
tnódon játszott, éppúgy nem Jöhet 
állítani azt sem, hogy rossz erőnléte 
miatt kapott ki. Béky például dühö
sen mondta meccs után, hogy

a, belsők, pihentették, még arra 
sem adtak neki módot, hogy 

egy kicsit megizzadjon.
Ha a Ferencváros a második 1 élűié
ben beszorított volna bennünket 
aikkor talán lehetne beszélni arról, 
hogy hiba volt az erőnlétünkkel, 
ilyen beszoritás azonban nem tör
tént. Egy mérkőzés különben sem■ 
adhat képet arról: van-e komoly 
haj a testi állapottal. A soron kö
vetkező három meccsünkön, a Sze
ged, a Törekvés és a Haladás elleni 
mérkőzésen fog eldőlni, hogy csak 
múló rosszullét fogta-e el vasárnap 
a mancsajtot, vagy pedig visszaesés 
állt be.— Vegyük talán sorra a játéko
sokat... „ _ . , „__ jgát nézzük. Szabó nem volt
benne az eredményben. A két hát
véd jól játszott, tehát az erőnlétük
kel sem lehetett baj. Klsnek a be
tegsége nem volt komoly. Sebes 
szorgalmasan dolgozott> de kevesebb 
szerencsével: labdái nem voltak
olyan használhatók, mint máskor. 
Turay gyenge játékát sérülése 
okozta. Talán as ö esetében beszél
hetünk gyengébb erőnlétről, hiszen 
Turay a sérülése miatt az utóbbi 
edzések felét felhagyta.

Meccs után könny® okosnak 
lenni.

Most már hiába mondom, hogy ta
lán jobb lett volna, ha Suttyót még
sem állítjuk be. Ezt azonban nehe
zen lehetett megcsinálni, amikor az 
orvosi vélemény az volt, hogy nyu
godtan játszhat és ó maga, is vál

lalta a játékot. Dudásnak talán as 
ártott meg, hogy Berlinben nem 
játszott és így

egy hétre kimaradt a játékból,
nó meg talán as, hogy a svájciak 
ellen összekötőt játszott. A két szél
sőnek az volt a végzete, hogy mind
kettő kevés labdát kapott, pedighái 
a széleken lehet a legjobb támadá
sokat vezetni. Emellett, ha a szél
sőket nem futtatják állandóan, ak
kor nem tudnák belemelegedni a já
tékba. Ha kaptak is labdát néha, 
azt is rosszul kapták. Titkos Pali 
hányszor mondta, hogy ha nem 
olyan labdát kap, amire ráfuthat és 
elszáguldhat vele, hanem olyat, 
amellyel forgolódnia kell, akkor nem 
bir lendületbe jönni. A két össze
kötőről azt mondhatom, hogy

mindenkit érhet baleset,
mindenki játszhat egyszer rossz 
formában. Vidorra talán kevésbé 
áll ez, mint Mutterre, bár Vidortól 
sem láttam vasárnap azokat a re
mek labdákat, amelyekkel máskor 
a szélsőjét futtatta. Mutternél is ott 
lehetett a hiba, hogy három • héten, 
át nem játszott komoly meccset és 
kijött a játékból. Amint Mutter iá 
mondta, a meccs sután: két-három 
gyenge formában levő játékost még 
elbír egy csapat, de hat-hét gyenge 
formában levő játékos már kész 
vereség... Kalmár nagyon ijedten 
ment ki a mérkőzésre. Láttam az 
arcán, hogy

piros, ez nála az idegesség jele.
Talán mégtiletődött attól a tudat
tól, hogy megint játszik a Ferenc
város ellen, vagy talán a nagy kö
zönségtől illetödött meg. Kérdeztem 
tőle: miért volt ideges. Azt mondta: 
teljesen nyugodt volt. Mondtam 
neki: énei, ha ez nyugodtság, alt
kor én nem tudom, mi az ideges
ség." Jénő mentegetőzött azzal is, 
hogy a derekára esett, es azonban 
nem komoly kifogás. Én azt hiszem, 
hogy a húsvéti térdsérülése tette 
félénkké és tartózkodóvá. Emiatt 
adott tovább minden labdát kapás
ból és ■— rosszul.

—  Mindenesetre baj volt az is 
— folytatja Takács — hogy a fiúk
ban tudat alatt kitermelődött —

egy kis önbizalomtúltengés.
Nem beszéltek ugyan ilyesmiről, de 
én, aki annyit vagyok közöttük, 
éreztem ezt. November óta, amikor 
a Szegedtől kikaptunk, nem vesz
tettünk pontot s ez megnövelte kis
sé a fiúk mellényét.

— Nem volt alaptalan ez az ön
bizalom — jegyezzük meg.

— Ez igaz — válaszol Takács — 
csakhogy a túl^ptt önbizalomnak 
mindig megvan a visszahatása. 
Szerintem

jól is jött ez a vereség.
A gárda kicsit kiábrándult a saját 
nagyságából és a hátralevő meccse
ken jobban bele fog szállni. Követ
kező három meccsünket meg lehet 
nyerni s ha az utolsó három mécs
esén nem vesztünk többet egy pont
nál akkor még mindig a miénk a 
bajnokság.

—  Nem gondolja, hogy Feklmann 
kiválása, talán valami változást ho
zott az edzésrendben s emiatt állt 
be némi visszaesés? Talán a fiúk 
könnyebben vették a munkát...

— Semmi változás sem történt as 
edzések terén — hangzik Takács 
válasza. — Sebes Guszti és jóma
gam edzősködése alatt pontosan 
ugyanúgy edzett a gárda, mint 
Feldmann keze. alatta hiszen Féld-

mann tervei szerint foglalkoztunk a 
fiúkkal.

— Vagy talán a sok mérkőzésnek, 
esetleg a téli portyának a fáradal
mai jöttek most ki a csapaton...

— Nem, nem! — mondja Takács.
— A téli portya nem volt olj/an 
megerőltető s most tavasszal sem 
történt meccshalmozás. Ha valami
kor ki is ütközik ilyen hatás, az 
csak az utolsó meccseken történhe
tik. "

— Mivel magyarázza akkor, hogy 
a Hungárla-játékosok a vágtákban 
sokszor lemaradtak a ferencváro
siakkal szemben ?

— Ennek egyedüli oka as, hogy az 
ellenfél sokkő.l

nagyobb elszántsággal vetette 
magát a küzdelembe,

mint a. mieink. A Ferencvárosnak 
sokkal több vesztenivalója volt s a 
régi nóta, hogy ilyenkor a gyengébb 
jobban rákapcsol. A' Ferencváros
nak ez a határtalan elszántsága 
megzavarta a mieinket, és kizökken
tette ők et ' megszokott, nyugodt já
tékmodorukból.

R é s z b e n  m e g v á l t o 
z i k  a  m á i . 2 . 1  h o r g á t  

m a g y a r  m ű s o r
A  B) csapatok m érkőzése elma
rad, az A ) csapatok b u d a p e s t i  
mérkőzésén kivitt az Hiúsági m eccs  
Magyarországra való hozatalá
ról van szó

A  horvát labdarugó szövetség 
szerdán este telefonon felhívta az 
MLSz-t és közölte, hogy a május 
2-i magyarrhorvát B) válogatott, 
valamint a magyar-horvát ifjúsági 
válogatott mérkőzést rajtuk kívül 
álló okok miatt nem tudják meg
rendezni, . tehát a magyar csapato
kat nem fogadhatják. -De első csa
patukat természetesen elküldik Bu
dapestre. _

Gidófalvy Pál dr miniszteri biz
tos tudomásul vette a horvátok 
részleges lemondását. Ugyanakkor 
közölte a zágrábiakkal, hogy a hor
vát ifjúsági válogatottat szívesen 
meghívja Magyarországra. A  zág
rábi szövetség örömmel fogadta a 
meghívást és megígérte, hogy min

den lehetőt elkövet, hogy a horvát 
ifjúsági válogatott a nagyváloga
tottal együtt Magyarországra jö
hessen.

Később felmerült az a terv, hogy 
a műsor nélkül maradt B) válo
gatott Pécsett a Délnyugati kerü
let válogatottjával -mérkőzzék má
jus 2-án. Ugyanitt szeretné leját
szatni az MLSz a magyar-horvát 
ifjúsági válogatott mérkőzést is. 
Ebben az ügyben már fel is hív
ták telefonon a Délnyugati kerüle
tet, ahol örömmel vették az MLSz 
tervét és ígéretet tettek, hogy még 
szerdán este foglalkoznak vele. Ma, 
csütörtökön reggel fogják a vég
leges választ az MLSz-nek meg
adni.

Rengeteg hiábavaló munkát vé- 
r : geztek •

a fiúk ezen' a meccsen, mert pon
tatlanok voltak a passzok és össze
vissza- kellett szaladgálniok. - Sok
szor úgy látszott, hogy a zöld-fehé
rek ifibben vannak a pályán, mert 
ők ném kapkodtak annyira, mint a 
mieink..'.

— Olyasmit is emlegetnek, hogy 
meccsundora volt a Hungáriának...

— Szó sincs róla. Én tudom, hogy 
a fiúk mennyire akarták jól játsza
ni és mennyire akarták nyerni. Saj
nos — nem sikerült. Vigasztaljon 
azonban bennünket as a tudat, hogy 
a mai mezőnyben nem 'lehet veret
lenséget hosszú időn át őrizni...

—  Az sem áll — folytatja némi 
szünet után Takács — hogy amiatt 
vesztettünk, mert a Ferencváros já
tékosai sokkal fiatalabbak a mieink
nél. Ne felejtsük él, hogy

ugyanezek az „öregek" hozták 
fel az élre a Hungáriát,

akikre most kigyót-békát kiabálnak. 
Egyetlen mérkőzésen mutatott gyen
gébb játék alapján még nem lehet 
kiöregedésröl beszélni. Erről csak 
akkor lehet szó, ha egy idősebb já
tékos — mondjuk — három hóna
pon át gyengélkedik. Erőnlétben 
— hangsúlyozom — nem volt kü
lönbség a két csapat között, a Fe
rencvárosnak annyiban minden
esetre könnyebb dolga volt, hogy 6 
vezetett és ezért 6 diktálhatta az 
iramot

voltEgyénileg természetesen 
különbség.

Ha összehasonlítjuk a két csapat 
tengelyét, Sárost Ill-at a beteg Tu
ray vál és Fint át Kalmárral, akkor 
nagy különbséget látunk. A kis Sá
rost bombaformában volt a vdloga-

FTC-pálya DL, ÜIÍM 129.
Április 21-én vasárnap 

délután Vs# órakor

Ferencváros-Kispest
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte e/*3 órakor 
ifjúiig! bajnoki mérkőzés

Kiüti-e Nagy Ferencet
a Mogyot ródit teierítő 
B a l a t o n i ?

Ma este 8 órakor folytatják az ökölvívó 
bajnokság küzdelmeit a sportutcai torna
csarnokban

Az egyéni ökölvivóbajnokság har
madik fordulója ma este kerül 
sorra a BSzKRT sportutcai torna
termében, Az érdekes és izgalmas 
küzdelmeket hozó első és második 
forduló után biztosra vehetjük, hogy 
a harmadik forduló is pompás har
cokat fog hozni. A  ma esti párosí
tás legalábbis azt ígéri. A  vasárnap 
este népszerű kiütéses győzelmet 
arató Balatoni ma a jó formában 
levő Nagy Ferenccel kerül össze. A 
szakemberek kíváncsian várják, 
hogy a legjobb magyar nehézsúlyú 
meg tudja-e védeni érzékeny állát 
Balatoni hatalmas jobbkezeseitől?

Ezen a mérkőzésen kívül még egy 
sereg „gyilkos" összecsapás lesz ma 
este. A KisS—Horváth, Bondi— 
Darai, Frigyes— Gsuth, Monfera— 
Stoller, Bene—Korányi, Bittera— 
Györfi mind-mind hatalmas küzdel
met és pompás ökölvívást Ígér. A 
mai forduló párosítása:

tott meccseken és formáját tartotta 
ellenünk is. Finta játéka duzzadt az 
erőtől és a lendülettől. Ha csupán 
erre a két teljesítményre gondolunk, 
akkor már egészen érthető a két
gólos győzelem...

—  Jó volt szorgalmasan gyűjtö
getni a pontokat a tavasz elején — 
mondja nevetve Takács — mert bi
zony

ebhen a bajnokságban vizes- 
árkok is vannak, amelyekbe 

bele lehet pottyanni.
Ma már a bajnokságot nem a há
rom nagycsapat egymással vívott 
mérkőzései döntik el, mint hajda
nában. Ma már 8—10 csapat szól 
bele a bajnokság kérdésébe. Lám as 
Újpest sem verheti a mellét a Sze
ged ellen vívott mérkőzés után. Nem 
mondhatja, hogy „ hipp-hopp, itt 
vagyok én, a nagy bajnokjelölt", 
hiszen — mint hallom — a sírból 
jött vissza as egyik pontja. Száz 
szónak is egy a vége: es a bajnok
ság még nem dőlt el. Még az a 
„csoda" is megtörténhetik tehát, 
hogy — a Hungária, nyerik

Légsúly: Kiss WMTK—Horváth
BSzKRT, Zseni (Lapterjesztők)— 
Jankovics MPSE.

Harmatsúly: Bondi BVSC—Darai 
(Debreceni TE).

Pehelysúly: Frigyes BSzKRT-
Csuth MAVAG, Csapogya MPSC—- 
Kőhalmi BVSC.

Könnyüsúly: Vojnovich BVSC—
Gárdonyi WMTK, Németh MPSE— 
Spisák (Kassai AG), Mittérer BVSC 
—Kronstein MPSC, Monfera BTK 
—Stoller BTK.

Vált ósúly: Korányi MAFC—JJene 
BVSC.

Középsúly: Kass MAVAG—Slsa
(Lapterjesztők), Szabó G. BVSC— 
Varga I MPSE. •

Félnehézsúly: Csontos • FTC—*
Utassy MAC, Jászai WMTK—Szeip 
PeLE. Farkas BVSC—Bécsi (Lap- 
terjesztők), Bittera BTK—Györfi 
MAVAG. -

Nehézsúly: Nagy BVSC—Bala
toni BEAC.

A mérkőzéseket este S-kor kez
dik.

9 Magyarország egyéni Ökölvívó- 
bajnokságainak mérkőzéseire jegyek 
a következő helyeken válthatók meg 
előre; Az Esti Újság és Független
ség jegyirodájában (V ili. József- 
körút 5), a Pest, a 8 Órai Újság és 
a Központi Színházi jegyirodában 
(VI. Teréz-körút 7).

POLGAKIISKOLAI LABDABtGÓ- 
BAJNOKSAG

Liget-n.—Elnök-u. 3:0 (2:0). Népliget. 
Vezette: Bartös. Gyenge játék, szeren
csés gyózelem. Góilüvö; Fiaidéra I. és 
JSger,

FUTBALL felsze
relések

az M L  Sz előírása szerinti L A B D A

SKABA ÉS PL OKL
sportárnházaiban, V J . ,  Vilmos csá* 
szár.út 33. és IV., Václ-ufca 40.

Á r je g y z é k !
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Vájjon miért nem „rend- 
szerpnrli“ a szövetségi 
kapitány?
Időszerű k é r d é s  az MLSz hétfői tea
estjén elhangzóit beszéddel kapcsolatban

A  válogatottak hétfői teaestjén j Felmerül például az a kérdés, hogy 
vitéz Ginsery Dénes szövetségi ka- helyes-e messze éjfélutánig „kieresz- 
pitány is felszólalt és megállapltot- j teni a gyeplöt" egy nagy testi és 
ta, hogy ő nem „rendszérpárti", j lelki megpróbáltatást jelentő váló
imért (!!)  egyetlen célja a váloga-1 gatott mérkőzés után, még hozzá 
tott jó szereplése’ *. Az angol rend-1 idegenben, amikor a hosszú utazás 
szerről annyit mondott, hogy előbb I és az ezzel járó más hátrányos kö- 
eredményeket akar látni s akkor J rülmények amúgyis károsan befolyá- 
majd hajlandó lesz úgy összeállítani I solják a játékosok erőnlétét. Vájjon 
a válogatott csapatot, hogy abba az j a szövetségi kapitány tanácskozott-e 
angol rendszerű játék művelői ke-1 sportorvosokkal ebben a kérdésben, 
rüljenek be. I hogy kétségeit eloszlassa — ha vol-

Ha tisztán akarjuk látni a problé-j tak kétségei? A „Rési-rendszer" 
mákat, akkor meg kell állapítanunk, I (nevezzük el a gyeplő-rendszert az 
hogy azok a problémák, amelyeket emlékezetes berlini mulató nevéről) 
a szövetségi kapitány még nyitott, j pedig több aggályoskodást és kétke- 
meg nem oldott problémáknak tart, j dést tenne indokolttá, mint pl. a, 
valójában — nem is problémák. AI háromhátvédes játékrendszer. 
labdarúgás időszerű szakkérdéseinek! A  szövetségi kapitány hétfői ki- 
a tisztázására a labdarugószövetség j jelentései nyomán nem tudunk sza- 
az ősszel hivatalosan felkérte az ed-1 badulni attól az érzéstől, hogy ö 
zök testületét (azóta: edzőalosz-1 maga nem akar nyíltan állást fog-
tály), hogy mint szaktestület ele- látni a játékrendszer fontos kérdé- 
mezze ki az összes problémákat, I seben. Ha visszapillantunk a kapi- 
ismertessé.k, vitassák meg az összes I tány régi nyilatkozataira, csaknem 
lehetőségeket. Az edzők sorozatos minden változatra találunk példát, 
szakértekezleteken tettek eleget a I Nyilatkozott a kapitány már úgy 
felkérésnek, sokat vitatkoztak, tár-, is, hogy nem a rendszer a fontos, 
gyaltak, míg végül egy sereg ú. n. I hanem a jó játék. Hitvallást tett 
„döntvényt" hoztak (köztük például I már az olasz rendszer mellett is. 
azt, hogy „rendszer kell, mert rend- I Legutoljára hallottunk tőle olyan 
szer nélkül nem lehet futballozni"), I kijelentést is, hogy az angol rena- 
végül pedig azt ajánlották a váló- j szert tartja a legjobbnak, de várni 
gátolt csapatnakj hogy játsszék att- I kell, talán őszig, amíg a fiatal, an
gol rendszert, mert es a legjobb s a j golosan játszó gárda beleilleszthető 
szövetségi kapitány olyan hatalmas I lesz a válogatott csapatba. Hangsú- 
anyagból válogathat, hogy megtalál- lyozta., hogy előbb az egyleteknek 
hadja. minden posztra a megfelelő I kell áttérniük erre a rendszerre. 
játékost. Minthogy hónapokon ke- Azt hisszük, a labdarúgás társa- 
reszt.ül rágták meg a magyar labda- dalma joggal megkívánhatja, hogy 
rúgás hivatott szakemberei, tanító- a szövetségi kapitány álljon ki 
mesterei ezeket a kérdéseket, a két- j végre és mondja meg, mi a vélenjé- 
kedés ma már nem időszerű. Sajnos, nye ebben a fontos szakkérdésben, 
a szövetségi kapitány nem érdeklő- I Jó lenne, ha már véglegesen döntene 
dött túlságosan az edzőtestületi vl- j s ezután már csak arra kérjük 
ták iránt s lehetséges, hogy a még I hogy ne változtassa meg álláspont- 
mindig benne élő kétkedésnek az is ját. Mi a legnagyobb tárgyilagos- 
az oka, hogy még mindig nem is- sággal kísérjük működését akkor 
meri eléggé jól az anyagot. I is, ha nem is a szerintünk helyes

Labdarugómérközésekre is többet M ^ny mellett szegezi le magát El
kellene járnia a szövetségi kapl- rálnl fogjuk, de nem támadni (Ezt 
tánynak, ha komolyan tisztán akar a két fogalmat gyakran sajnálato- 
látni a rendszer kérdésében. Ha már san összetéveszti.) A  nyílt kiállas- 
nem hiszi el, hogy Angliában, a I ™ azonban meggyőződésünk sze- 
labdarugás őshazájában helyes rend- j rint szükség van, halljuk meg tehat 
szer szerint, játszanak, ha nem hiszi veS'J'® ml?.^el1 ingadozás, habozás, 
el, hogy a németek helyes úton jár- mellebeszelés nélkül a szövetségi 
nák, amikor elfogadták az angol kapitány allasfoglalásat. Nagymer- 
rendszert és kitartanak mellette, to- tekben tisztulna ezzel a helyzet s 
vábbá ha a jugoszláv válogatott ennek a tisztu.ltságnax a jo hatása, 
csapat egy-két nagy eredménye (lég-I a szövetségi kapitánynak is nagy 
utóbb Bécsben), a jugoszláv klub-! segítségére lenne kapitányi muko- 
csapatok „meglepő" teljesítményei | désében 
(Beogradski—Újpest, Gradjanski-

pályázat IX,
Beérkezést határidő 
XV. M. déli 12 óra.

Haladás—Újpest (2:3) . .  

Kassa—Bocskai (3:3) u  

Szöged—Gamma (4:0) . .  

Törekvés—Kloktr. 0:3).. 

Fewsncv— Kispest (1:2).. 

Szolnok—Tasi (3:1) ...»

Postás—WMFC (1:4) >•»# !••••••»•

Rusj—DiMÁYAG (3:4) ••
Pótverseuy: A pánt verseny ben csak 
mérkőzévs elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak. holt

versenyt dönt el.

Szcntlőrine—FTC (0:5) ..........

Tatabánya—SVSE (0:0)

Pénzügy—Dorog (1:1) .. 
(Záröjalben a legutóbbi eredmó- 

nyek)

Fiimez a Gamma elnöke

Név:

Cím:

A beküldő aláveti magút a félté* 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő hasaniálstlnn 
13 filléres bélyeget keli mellé
kelni. Aki heten kint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen. ide kő- 
resztet vágy csillagot:

Ferencváros) nem ejtik gondolko
zóba, akkor legalább az itthoni kí
sérleteket kisérje egy kicsit nagyobb 
figyelemmel. Vájjon miért nem volt 
kint a kapitány a múlt szerdán 
Kispesten, ahol láthatta volna a Tő 
rekvés hátsó alakzatainak angol 
rendszerű játékát. Vagy miért nem 
nézte meg a rangadót, ahol láthatta 
volna, hogy minden „vérmérséklet 
és „ beidegzettség"  ellenére máról 
holnapra ki lehetett állítani Szoyka 
rlr-t a szélre, hogy Titkost lefogja. | 
Mindent lehet, csak akarni kell! Ha

A BANK-KUPA MÉRKŐZÉSEK SZOM
BATI MŰSORA

PK—Kér. bk., Kőbán yai-út, 4. Kiss M- 
Ernő.MÁH—RAG. Soroksárl-úl, 4. linzer. 

Moktár-OKH—Postatakp., Héyizi-út, fél 
5. Újlaki.

ttesz. bk.—Mezőgazdák, Gyáli-út, fél 5.
Pusztai.

Hazái tp.-Községi tp—AMB, Fehér-út,
fél 5. Nagy L._

ÖSSZETÉTELŰ CSATÁRSORRAL 
AKAR A BOCSKAI KASSÁRA MENNI

csak égy  játékos képességeiről aka- I id£t ^ i ^ S l m i  fak"lt“ cTapató- 
runk meggyőződni, azt is gyakran I Val, egy félidőt pedig a DEAC-cal ját- 
kell látnunk ahhoz, hogy megnyug- I ezik majd.
tató véleményt tudjunk alkotni róla. A Bocskai új összetételű csatársorral zn a-, I akar Kassa ellen lualini. kristfofFokozott mértekben áll ez egy rend- tatonai iniatt isCD Tisszacsett
szerre, különösen az angol  ̂ rend-j a formájában, a megoperáit Szilassy po- 
szerre, amelyet nálunk ma még csak I dig már egészen rendben van, jó is s 
kísérletből követ egy-egy törekvő, | ezért Kristóf valószínűleg kimarad a esa-
íittöWl rranat Akármelyik uvurkoló I pal00’ ’ Sii.iae.sy pedig visszakerül o«I«- csapat. Akármelyik szu ko io  Igy tenre7Í1. a támadósort: Füleld, Be-
többet jár mérkőzésre, mint a szó- teex, Turay II., Szilassy, Hárai.
vétség! kapitány,

Ha tehát a szövetségi kapitány-1 
bán még mindig kétségek vannak, 
még mindig nem tud határozni — 
magára vessen! Igen tanulságos 
alkalmakat szalasztott el ítélete |

LUKÁCS HELYETT LADÁNYI LESZ 
A SZEGED KÜZÉPCSATÁRA

A Szeged FC ‘szokásához híven tegnap 
is tartott edzést. Futottak és különböző 
lahdogyakorlatobát végeztek a ’átékosök. 
Az edzée után MnrkoviC3 Szilárddal l>n- 

mégszilárdítására. Ha pedig ítéletét I “* } « « * *  és ö a következüket mon- 
egy-egy mérkőzéstől, „eredménytől" _  Á Gamma ellen, az eddigiek szerint, 
teszi függővé, akkor helytelen úton 1 megváltozik a csapatunk összeállítása, 
jár, mert egy rendszer jósága, vagy! Lukács helyett Ladányi irányítja .majd a 
rosszasága nem függhet attól/ ho£y h á té *  ® P°‘yák *“ *
éppen azon az egy mérkőzésen v a -1 m °  említjük meg, hogy a jövő hét 
lamelyik játékos elrontja a gyomrát) keddjén a Szeged Détmagyarország vái-o- 
és roSBZul játszik. | ffatotl csapatával tart edzést.

Általában csodálatos, hagy a ssö- sváJC-HOHVATORSZAi,
votpégi kapitány gondod kétkedéssel vájoCatott ojérkőzés lesz vasárnap Barn- 
mérlegeh, az angol rendszer elfoga- ben- A svájni válogatott csapat buda- 
ddSának lehetőségeit a ugyanakkor pesti veresége ntáa tudvalevőleg Zág- 
oty'an kijelentést tess, hogy rábba ntezott. ahol 4:0 arányú vereségetA _ I szenvedett a horvat válogatottéi. A zág-rendsaerpárti . Az bebizonyosodott, rábi visszavágója vasárnap lesz
hogy a regi rendszer rossz. Olyan Bernben- A mérkőzést a bolognai Scor 
rendszer, amely az új lesszabályt j zoni vezeti, 
nem veszi figyelembe, nem jöhet
számításba. Marad az angol és az , vasárnap Békefi Is helyet kap a Zug- 
olasz rendszer. A tiszta olasz rend- j i^ban, a pécsiek ellen. 
szert nálunk az Elektromos játsza. I Ja oda ismét elfoglalja helyét a Ko- 
Vajion az Elektromos eredményei I márom ellen «az MTK-ban. Sőt Vidor is 
már meggyőzték a kapitányt lég- Hnnsáriának niH08ba3‘
(tlább olgan mértékben, mint ami- I Vidéki eredmény: S. MOVE—Fiilöpszál- 
lyen mértékben, még bizonyítékokat I lóisi MOVE 7:0 '(4:0). IL o. bajnoki. 
vár a másik oldalon? I Fezette: Bodoglári. Gól lövő: Kerekes 12),

1 ,  s_ hnerv a vvövotíép-i kani-I Németh (2), Linka, Szondi és Sípos (öngól). Az is baj, hogy a szövetségi Kapl A hci l csapatokkal jobb veit, mint elk-n- 
tány nem mindenben, ilyen kétkedő, 1

Vasárnap
NB-mérl-őzések 

Ferencváros—Kispest,■, Üllöi-út, fél 5. 
Antay.

Törekvés—Elektromos, Bihari-u„ fél 5. 
Ipolyi.

Ka3sa—Bocskai, Kassa, fél 5. Siklós. 
Szeged—Gamma, Szeged, fél 5. Égner. 
Haladás—Újpest, Szombathely, fái 4. 

Classen.
Szolnok—Taxi, Szolnok, fél 5. Kmödi. 

NBB-mérközések 
Alföldi csoport

Rkeresztur—Budakalász, Rákoskeresz
túr, fél 5. Pintér.

Szentlőrine—FTC, Keglevioh-u., fél 5. 
Rónai.

UTE—Szegedi AK, Újpest, 4. Kékesi. 
MÁVAG—KEAC, Kőbámyai-út, fél 5. 

Rubint.
Postás—WMFC, Lóversenytér, fél 5- 

Kőhalmi.
Cs. MOVE—Vasas, Csepel, fél 5. Iste

nes.
Dunántúli csoport 

.Soproni FAC—Lampart, Sopron, fél S. 
Németh.

Pénzügy—Dorog, Vörösvári-út, fél 5. 
Lantos.

Zugló—Pécsi VSK, öv-u., 4. Nagy L. 
Komárom—MTK, ■ Komárom, fél 5. Sza- 

lay.
Tokod—Érsekújvár, Tokod, fél 5. Dé

nes.
Tatabánya—Soproni VSE, Tatabánya, 

fél 5. Bör.öndi.
Egyetértés—Álba Regia, Győr, fél 5.

Moldoványi. I
Felvidéki csoport

Sport-u.,BSzKRT—Nyíregyháza,
Körösi-Kis?.

SalgSE—B. Vasutas, Salgótarján, fél 5.
Szlavkovszky.

Rusj—DiMAVAG, Ungvár, fél 5. Kiss 
M. E.

ózdi MOVE—Munkács, ózd, fél 5. Hu
szár. *

Pereces—Ungvári AC, Pereces, fél 5. 
Maróth.

Beregszász—SalBTC, Beregszász, fél 5. 
Iványi.

Losonc—Kassai SC, Losonc, fél 5. 
Csata.

AZ ELEKTROMOS DICSÉRI A KASSÁT
Az Elektromos gólarányjavitásra sze

rette volna felhasználni a vasárnapi 
meccset — de tévedett. A csapat néhány 
tagja csak félvállról futballozott s ez 
bizony nagyon lelaseítolta a mérkőzés 
iramát. A „keserves” kétgólos győze
lemnek azonban más oka is volt. A Kassa 
védekező taktikája. Három előretolt 
csatár kivételével valamennyi kassal 
játékos a tizenhatoson belül védekezett. 
Hiába lőttek kapura az Elektromos- 
csatárok rengeteget, a lövések majdnem 
mindig emberbe akadtak. Amelyik lövés 
pedig a szicíliai védelmen át3zürődütt, a 
nagy formában levő Jávor ölében halt el.

— Nehéz ilyen taktikával játszó csapat 
ellen játszani — mondotta mérkőzés köz
ben Kasza Dániel dr, az Ek-klromos 
ügyésze. — A támadásra jóformán 
semmi gondot sem fordítanak. Minden 
igyekezetük oda irányul, hogy az ellen
fél gólt ne rúgjon.

A -mérkőzés végén Kasza dr még örült 
is a kétgólos győzelemnek.

— A pálya az egész mérkőzés alatt 
szinte félrebiUent — mondotta. —, mégis 
örülnünk, kell a kétgólos győzelemnek. 
Igaz, hogy ebben Gajdosnak Is nagy ré
sze volt. Érthetetlen előttem ennek a fiií
nak a bizonytalansága, ü gy  látszik, hogy 
most már kullancs lesz belőle. Az Újpest 
ellett nagyon nagyot jdtsaott. Most pe
dig a lényegesen gyengébb Kassa ellen 
álig volt használható passza,, ü g y  lát
szik, zavarta, hogy állandóan tisztán állt

neki is Mmadnia kotlett. No meg a 
balszerencse is üldözött bennünket. G. 
Tóthtól és Fekecstől még nem láttam 
egy mérkőzésen sem annyi komoly lö
vést, mint ezen. A sok láb, a kapufa és 
Jávor azonban mindent kivédett. Egyik- 
másik kassai játékos nagyszerű futballis
ta. Jávor, Tölgyesi, Adám és Pásztor 
sok NB-csgpatnak elkelne.

— No d e majd a Törekvés ellen, — 
folytatta némi gondolkozás után Kasza 
dr. — Olt Gajdos már kullancsoskod- 
hatik Palatínus nyakán. A Törekvés is 
bizonyára a győzelemért fog  játszani s 
nem védekezik szicíliai módra. Kíváncsi 
vagyok az angol-olasz összecsapásra.

Vasárnap délután feltűnően sok 
Gamma-vezetőt, sőt játékost is lát
tunk kint a Megyéri-űton. Érdek
lődtünk: miért, ez a nag:y felvonu
lás? A  . Gamma-vezérek, titokzato
sán mosolyogtak.

— Ma szabadnaposak vagyunk, 
kijöttünk egy kicsit meccset nézni 
— mondták.

— Miért nem az örökrangadőra 
mentek ?

— Bennünket ez a meccs jobban 
érdekel.

Gyanakodva kotorásztuk elő a
sorsolásunkat és ekkor Sherlock 
Holmesként a fejünkre ütöttünk:

Ahá! Jövő vasárnap Szegeden 
játszik a Gamma. Ellenfélnézőben 
van tehát itt a Gamma-tábor.

Figyeltük a Gamma-vezérkar pá
holyát. Juhász István kormány
főtanácsos, a, Gamma elnöke az

egész mérkőzés alatt valami titok
zatos gépezettel babrált. Hamarosan 
kiderítettük, hogy a titokzatos gép 
kivételesen nem lőelemképző, ha
nem filmfelvevő készülék. A  Gam
ma elnöke filmre vette csaknem az 
egész mérkőzést. Azt is megtudtuk, 
hogy miért. Csütörtökön a játékos- 
értekezleten már lepergetik a fil
met a játékosok előtt, hadd lássák, 
hogy ml a Szeged erőssége és gyen
géje és ennek figyelembevételével 
-játsszanak majd Szegeden.

Bizonyára nagyon sok tanulságot 
fog hozni a Gamma-legények szá
mára az Újpest—Szeged mérkőzés
ről készült film. íme: a Gamma 
nemósak korszerűen játszik, hanem 
korszerűen készül is a meccseire. 
Felhasználja a legújabb vívmányo
kat is a készülődésében. Reszkethet
nek is a hátralévő ellenfelei...

4x 0:2, 0:1+Finta
Rendkívüli díj: 1. Hammer Károly dr, 2. Laky 

Ferenc, 3. Relch András — Az ©(szelvényes 
csoportban: Föidesi László

Heti díj: 1. Szabó Lajos, 2. Kovács testvérek, 
3. Bősze János — Az ötszelvényes csoport- 
bán: 1 Föidesi László

Ismét jobban igyekeztek a pályázóink, 
de a csúcsot ezúttal sem tudták megjaví
tani. Most derült ki, hogy nem is lett 
volna olyat: nehéz hat telitalálatot el
érni: négy pályázót nem sok választott 
el a rendkívüli sikertől, majdnem az volt 
a helyzet, hogy most eredményt hirde
tünk a „Verseny a százasért'* nevű ver
senyben. De nem így történt, a verseny 
tovább folyik, bárki elnyerheti a 100 
pengőt 6 telitalálattal. A most következő 
heti versenyben aránylag könnyebbnek 
látszik a helyzet.

A VIII. hétén különben' nem volt pont
szüret, de a pályázók zöme kielégítően 
szerepelt.

Külön figyelmeztetjük a pályázókat, 
hogy azoknak.a szelvényeit, aldk kevés 
bélyeget mellékelnek, vagy egyáltalán 
nem mellékelnek — minden külön értesí
tés nélkül megsemmisítjük. Ha valaki 
egy-egy mérkőzéshez 2-2 tippet ír a szel
vényen, akkor szelvénye hasonló sorsa 
jut.

A RENDKÍVÜLI HETI JUTALOM 
EREDMÉNYE

összesen 27 olyan pályázó akadt, aki 
egy szelvényen tellbetalálta a Hungária— 
Ferencváros mérkőzés 0:2-es és 0:l-es 
eredményét s ezenkívül ugyanazon a 
szelvényen azt is eltalálta, hogy Finta 
lőtte az első gólt.

A rangsort az döntötte el, hogy ki ér
te el több szelvényen a fenti eredményt:

általános csoport;
I . dfj: 50 pengő. Nyerte: ,,128 VHP'

(Hammer Károly dr„ Bp. II. Torockói- 
utca 17.) Eredménye: Négy szelvényen
érte el a fenti eredményt. (Flntával!)

II. dfj: 30 pengő. Nyerte: „Északi
fény" (Laky Ferenc, Pécs, Kossuth La- 
jos-u. 7.). E .: Három olyan szelvénye
van, amelyet: nemcsak az eredményeket 
találta telibe, hanem a góllövöt is elta
lálta.

III. díj: 20 pengő. Nyerte: Reich And
rás, Pécs, Ferenciek-u. 52. E .: Két da
rab 100 százalékos szelvénye van a rend
kívüli díjban.

ötszelvényes csoport:
I. díj: 25 pengő. Nyerte: Föidesi

László, Körmend, Petőfi Sándor-u. 7. 
E .: Egy szelvényen mindent eltalált, a 
szelvénnyel 29 pontot ért el.
A VIII. HETI VERSENY EREDMÉNYE: 

általános csoport:
I. díj: 20 pengő. Nyerte: Szabó Lajos 

(5 szelv. csoport), Makó, Bajza-u. 24/b. 
E.: 30 p. (8 találat, közte 3 teli.). Pót
versenyben: 0—5 pont. — II. díj: 15
pengő. Nyerte: Kovács Testvérek (Ko
vács József, Bp. V. Bálvány-u. 2. Gross- 
cég.) E .: 30 p. ($—3). Pótv.: 0—0 p. 
Gólkülönbség: 7. — III. díj: 10 pengő.
Nyerte: Bősze János, Bp. IX. Rar.older- 
u. 26/b. E.: 30 p. (8—8). Pótv.: 0—0 p. 
Gk.: 11. — IV—X. díj: 5—5 pengő. Nyer
te: Lopusoyszky Árpád. Alsósad, IX. 31 a. 
E.: 29 p. (7—4). — „Giil Eaba" (Bomdt 
Andor, Pestszenterzsébet. Szent Imre 
hg.-út 44.) — Herczeg József, Kispest, 
Kálmán király-u. 8. — Kecskés László, 
Tokod. Mindhárom szelvénye: 28 p,
(8—2). Pótv.: 3—0. — Kovács Jánosné
(5 szelv. csop.), Bp. VIII. Baross-u. 6.
I. 6. -— „Miklósfy" (Schtesinger Miklós 
— 5 szelv. csop. — Felsőgalla.) — ifj. 
Molnár Ferenc, Bp. IX, I!latos-u. 5. 
(fodrászüzlet). Mindhárom e.: 28 p.
(8—2). Pótv. 0—0 p. Gk.: 7, 111. 9, ill. 10.

ötszelvényes csoport:
I. díj: 10 pengő. Nyerte: Földes!

László, Körmend. Petőfi Sándor-u. 7. 
F„: 29 p. (7-4). Pótv.: 0—5 p. — II—III. 
díj; 5—5 pengő. Nyerte: „Roham” (Lé- 
nárt Bertalan, Bp. I.«(Roham-út 5.). E .: 
29 p. IT—A). Pótv,: 0—0 p, — Magyar 
Béla, Pestszenterzsébet, Eötvös-u. 26. E .: 
28 p. (8—2). Pótv.: 5—5 p.

28 pontot szerzett, a pőtversenyben 
0—0 tpor.tot ért el s nagyobb gólkülönb
ség miatt nem nyert: PFK (11), Simonyl 
István. Rücker Ferenc. Klári tB. L.) 
(13—13).

A dijakat, esetleges felszólalásra való 
tekintettel, csak a jövő héten adjuk pos
tára.

* /
A héten legjobban szerepeltek legjobb 

szekrényén található tippek:

ÍJe

Hui.g.—Ferenev. v. e. 
Hung.—Ferenev. I. f. 
Taxi—Bocskai 
Szolnok—Haladás 
Újpest—Szeged 
Elektr.—Kassa 
SVSE—Tokod 
BVSC—BŐZKB.T

E-i »

sJ

•o
■8 |

0:2 2:4 0:2 
0:1 1:2 0:1 
0:2 1:2 1:3 
3:3 3:2 3:1 
3:2 4:2 3:2 
2:0 5:1 3:1 
2:0 2:0 2:1 
R4 Ifi 1;3

M *rjvt 5̂:0 :o
m

0:3 0:2 
0:1 0:1 
0:2 3:2 
2:0 3:2 
5:1 2:0 
5:0 5:0 
2:1 1:0 
Xfl Ihi

A  BVSC—BSzKRT mérkőzés az előre 
hozott Kispest—Törekvés mérkőzés he
lyére lépett elő.

A esúcsversenyben 8 találattal, közte S 
telitalálattal vezet: Baczay Aladárné,
Botos tingel Lajos, Egyed-~Jercs Fala, 
La.nga Elek, Mikó János, Piíf-puff, Sza
bó Gyula (T. K.-u.), Zentai János, Pétre 
Lajos, ,SSE", Bősze János, Kovács 
Testvérek, Szabó Lajos.

A telitalálatversenyben 4 telitalálattal 
vezet: -Bruzsa L., Dajka—Tóth, Északi
fény. Évike (ifj. B. E.), Gráf Spee, Kiss 
Ede, Mars X., Molnár Kálmánná, Nitsch 
L„ Oíé Gyula, Reménykedő, Rónai Ist
ván. Suzy, Sc-hlechter Mátyás, Seboltz 
Géza, dr. Tutu, Weiss Miklós, Zavaczky 
Andrá3, Vécsey Ferenc, Hajrá SBTG. 
Bocskai, Jóbarátok, Baranyai Pál, Hajrá 
Erzsébet, Kovács Péter (Eger), Hegedűs 
Elek, Jelenszky Imre, Outsider, ifj. Ti
hanyi Géza, Tutu, Jeszenszky Endre, Né
meth József (Plőrlnc), Beszédes Gy„ 
Dunkler Istvánná, Dudika I., Hajrá Er
zsébet, Jóbarátok, MÁV. Reisz János. 
Tutu, Reich András, Sáry József, Deme
ter Balázs, Buffaló Bili, Szabó István 
(Csepel), Északi fény, G. Rózsa, Esély
leső, Balázs Gy.-né, Föidesi íjászló, „Ro
ham”, Lopusovszky Árpád, Kovács Test
vérek.

A FÖVERSENY ÁLLÁSA:
(Ezúttal csak azoknak a helyzetét ko: 

zöljük, akik hetenként ött-él több szelM; 
vényt küldtek, a többiekre a jövő héten 
kerül sor. Felszólalást csak akkor foga
dunk el, ha a felszólaló Saját számításéi 
forüulónkint részletezi. Ha a felszólaló
nak igaza van, akkor a pontszámát ja
vítjuk. de. ezt csak akkor írjuk meg, ha 
a felszólaló egyben megcímzett válaszle
velezőlapot is mellékel.)

195 pontos: Gyöngyös. 193: ,,3:0". 188: 
ifj. Ár J. 187: Zöld csillag. 186: Északi 
fény, Légfúró. 185: Bősze J. 184: Balogh 
J„ Dorka. Göncöl-szekér, Heranus-Klell, 
Tutu. 183: Suzy, Sehlechtcr M„ Vís- 
nyovszky F. 182: .Beszédes Gy. 181: Bú
zavirág I„ Köves J„ Miskol.czy I., Sza-. 
lontay B. 180: Dréher S.. Lajer P„ Lie- 
wehr-Balogh. 179: Baranyi S„ Bocskai, 
Nótika, Reich A. 173: Horváth B.
(Bgy). 177: AIIC, Hajrá Erzsébet, Kecs
kés L„ Kovács Teslv., Petre L. 176: 
Dobsa M,, Engelhardt, Fata, Malom
szegi O. 175: ABC (Cs. P.), Mészáros 
Teréz. 174: Évike (B. E.). 173: Grosz J., 
Jóbarátok, Magda (B. L.j. 172: Blank.l-, 
Hidvéger P„ Szabó Gy. (T. IC.-u.). 171: 
Big-Bill. Csőbe, DK 46, Gül Baba, Ko- 
cza B, Mecsek, Reménykedő, Pudvás. 170: 
Az én kisfiam. Gerle (Sz. F.), Kerling 
S. 169: Fergeteg, „21 F, A.-’. 168: Deme
ter B., Döme F„ Hóvirág, 167, Bruzsa 
L„ Dárdai A., Grosz Gábor, Gyarmathy 
L., Papp J. (R. F.-u.), Sáry J. 166: 
Brokes E., Bujdosó, Hiszi, Kovács J., 
(W. u.). Németh L. (F. fő), ifj. Penyic-s- 
ka F. 165: Fromm K., Kapitány I., Mol
nár J. (Svár), Tarantella. 164: Cáriévá 
S., Dajka-Tóth. Hajnal, ifj. Simon' S., 
Somos I. 163: Böbe (B. M.), Gombos L.. 
Kispál G., Müller I„ Napsugár (P. R.), 
Otti. Po-Pa. Silhavy T„ Weiss M. 162; 
Novak, PFK, Dusi, Esélyleső. 161: Ár
vácska (K. J.), Gimesi IC., Kiss Károly 
(Bgy.), Zabos. 160: Balázs Gy.-né, Bim* 
bi, Göblyöa J., Hajrá Zugló, Herczeg J., 
Koperniezky F., Kűri J„ Lehel S., Nagy- 
Várszegi. ifj. Tihanyi S. 159: Antonovlcs 
G.t Dudika I., 3 vagány Herskovics Mi
hály. Rankasz X.: 158: ABCD, Attila, Be-, 
senhoffer Gy., ifj. Molnár F„ ifj. Pcsthy 
L„ Évike (V. L.). 157: Benda, Fehér I.. 
Lulu, Piltórcsik J., Pfeffer A.. Rónai I. 
156: ifj. Borsos A., Courtha, Gráf Speo, 
Skornyák B„ Szabó András. Weisel V. 
155: Bizalom, Fischer G„ Kaktusz II., 
Kelárovits I„ Stefiéi S„ Te, meg én. 
154: Kovács J., (Kfélegyh.). Szento t .  
Tempó GiK. 153: Ács R. Éva (Sz. I.),
Flattner-Sik, Judith. Marika (N. F.), 
Pepp Antal, Stefi, Szövény. 152: Bálint 
J„ Bayer—Flelssner, Báthory M., For
tuna segíts, ifj. Leszkó I.. Peész A.-né. 
Schiefer K., Titán. 151: Barna Gy.. Csl- 
bl. Lopusovszky A., Molnár I. (Ráday- 
U.), Sri bér S„ Szlovllt F., Tök alsó. 150: 
ABC (Glock K.). Abonyi A.

Üzenetek:
Kovács Testv.j Lehat- 

J.j Rendben.
bayrsryörrf
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f e l e l :

Melyik nyeri a bajnokságot?

Zsengellér, sőt Vineze 
Is nagy Sormában 
az Ú jpest edzésén

Az 1033—40-ew bajnoki tava.*®! tar- 
t'Ulójából eddig- hat bajnoki napot ját
szottak le. Hét még hátra van, a fél- 
tóton tartunk.

Sok minden történhet még, Vasárna
pig ágy látszott, hogy a Hungáriától 
nem lehet eh enni a bajnokságot, most 
viszont akadnak olyanok, akik már mis 
véleményt jelentenek be.

Tartsunk egy kis seregszemlét, nézzük 
fisait meg, hogy voltaképpen mi a hely
zet.

Először is _ vessünk, egy 
bajnoki, táblúzaira: pillantást a

■ 1. Hungária 20 14 3 3 55:23 31
2. Újpest 20 12 5 3 46:25 29
3. Kispest 20 12 2 6 57:33 26
4. Ferencv. 19 13 — 6 50:29 26
5. Törekvés 20 10 4 6 35:32 24
6. Elektromos 20 10 4 6 40:38 24
7. Szeged 19 10 3 6 39:33 23
8. Gamma 19 8 3 8 33:34 19
9. Bocskai 20 8 3 9 28:45 19

110. Szolnok 19 8 2 9 28:31 18
11. Haladás .19 8 ,1 10 34:41 17
12. Taxi 19 5 2 12 30:50 12
13. Kassa 20 3 2 15 18:70 S
14. Nemzeti* 26 2 — 24 15:24 4

* Törölve,
Most pedig nézzük azt, hogy miként 

fest a tavaszi műsor hátralevő része:
Április 21: Kassa—Bocskai. Törekvés— 

Klektromos, Ferencváros-—Kispest, Sze
ged— Gamma, Haladás—Újpest, Szolnok— 
Taxi. (A Hungária szabad.)

Április 28: Bocskai—Törekvés, Újpest 
—-Szolnok, Gamma—Haladás, Hungária— 
Szeged, Elektromos—Ferencváros, Taxi— 
Kassa. (A Kispest szabad.)

Május 5; Bocskai—Elektromos,- Kassa 
-  Kispest, Törekvés—.Hungária. Ferenc
város—Gamma, Szeged-Szolunk, Hala
dás-Taxi. (Az Újpest szabad.)

Május 12 (Pünkösd): Törekvés—Kassa, 
Ferencváros—Bocskai, Szeged—Kispest,
X t aladás—H un gái la, Szó 1 nők—Gam ma,
Újpest—Taxi. (Az Elektromos szabad.)

Május 23 (Űrnapja): Kassa—Ferencvá- 
j os. Gamma—XJjpest, Hungária—Szolnok, 
Kispest—Haladás, Elektromos—Szeged,
Taxi—Törekvés. (A Bocskai szabad.)

Május 2fi: Ferencváros—Törekvés, Sze
gőd— Bocskai, Haladás—Elektromos. Szol
nok—Kispest, Újpest—Hungária, Gamma

Taxi. (A. Kassa szabad.)
Jfimins 2: Bocskai—Haladás. Kassa—

^zegeu, Húr.gái ia—Gamma, Kispest—Új
pest, Elektromos—Szolnok, Taxi—Fe
rencváros.

A nagy hárm as  
moss is  ©systst van

Pillanatig som vitáé, hogy a bajnok
sággal kapcsolatban a* a legérdekesebb 
kérdés, hogy mely csapatok, foglalják 
inaid el az első három helyet. Ha a táb
lázatra nézünk, akkor a Ferencváros! a 
íiegyedik helyen találjuk, tehát a nagy 
hármas nincs együtt. Ez azonban csak 
optikai csalódás. Valójában együtt van, 
mert hiszen a Ferencváros egy mérkő
zéssel kevesebbet játszott s két ponttal 
hevesebbet vesztett, mint az előtte álló 
Jtispest..

X  Ferencváros tehát, nincs annyim, le
maradva ax élről, mint ahogyan a táblá
dat mutatja, mert hiszen a vesztett pon
tok alapján az élen ez a helyzet:

1. Hungária St pont
2. Újpest 31 pont

Ferencváros 1,2 pont
4, Kispest. 14 pont

Inie: a helyzet ismét az, mint voll ré- 
pren, hogy a bajnokság kérdése csak a 
három régi ragy csapat, között dől el s 
alkalmasint az első három helyre ismét 
nem engednek ..idegen” csapatot, (Ez » 
profizmus fennállása óta csak egyszer 
fordult elő: az I9S3/84-CS bajnoki év vé
gén a Bocskai a harmadik es a Hungá
ria a negyedik helyen kötött lu.)

Melyik n y e r i  tehát a bajnokságot;
- Hungária?

Újpest?
Ferencváros?

Nfeztlk mi a helyzet a hátralevő mér
kőzések torén: ,

Hungária: Szeged, Törekvés, Haladás,
Szolnok, Újpest, Gamma. „  .

Újpest: Haladás. Szolnok. .Tas!,
Gamma, Hungária, Kispest.

Ferencváros; Kispest. Elektromost, 
Gamma, Bocskai. Kassa. Törekvés, Taxi.

A Hangárjának a Bihari-utcából,. Szom
bathelyről és Újpestről,

as Újpestnek Szombathelyről, a Lágy
mányosról és Kispestről,

*. Ferencvárosnál! a Latorca-utcából, 
Kassáról és a Taxi elleni mérkőzésen

k e lle n e  id eg enb ő l 
e lh e z n i i  a 2 pontot

Nézzük miként vélekedik a helyzetről, 
a. hátralevő mérkőzésekről, tehát a közel 
Jövő eseményeiről a

kék-fehér 
lila-fehér én 
zöld-fehér

szu rko ló
K ék-fehér;

— Nem kerü lünk Se 
az é lrő l

A  Hungária szurkolója ezt mondjat
vitatom, háfjy nehéz a hely- 

Cetünk* de szerintem  a csapat nem ve-

$ztt több pontot.. Még a Bihari-uteábőh 
eöt Újpestről is elhozzuk a két pontot. 
Mind a hat hátralevő mérkőzésünket meg
nyerjük, tehát összesen

ii pontunk
tesz. Ennyi nem is kell a bajnokság 
megnyeréséhez, A csapat nyugodtan 
megengedhet magának még egy olyan 
kisiklást, mint amilyen a Vasárnapi 
volt, mert hiszen két pont előnyünk van, 
jobb a gólarányunk s főleg azért, mert 
ellenlábasaink több pontot veszítenek 
még. Szerintem az Újpest csak a Szol
nok és a Taxi elleni mérkőzését nyeri 
símán. Bizros, hogy kikap a Hungáriá
tól s az idegenben sorrdkerülö mérkőzé
sein (Haladás, Gamma* Kispest) legfel
jebb döntetlent ér el, tehát csak 36 
pontja less az idény végén. A Ferencvá
rosnak könnyebb a helyzete, de viszont 
a Fradi jobban lemaradt. A Ferencváros 
símán. veri g Törökországból fáradtan 
hazatérő Kispestet, a Kassát és a Taxit. 
Nehezen bár, de legyőzi a Gammát és a 
Bocskait, kikap a Latorca-utcában és 
döntetlenül játszik majd a Törekvéssel, 
rehdt a Fradinak összesen 37 pontja 
lesz. Íme: a Hungária akár öt pontot is 
veszíthet, még akkor is pontelönnyel 
nyeri a bajnokságot.

Lila-fehér:

— Most Jövünk m l!
Az Újpest szurkolója ilyen rózsás szín

ben látja csapata helyzetét:
— Csak arra vártunk, hogy a Ferenc,- 

várós megverje a Hungáriát. Ez a vere
ség: ugyanis nemcsak két. pontjába kerül 
a Hungáriának, hanem többe, mert b 
Hungária ezzel a vereséggel elvesztette 
az önbizalmát Is. A Hungária ki fog 
kapu! Újpesten és a Bihari-utcában is. 
Szombathelyről csak szerencsével hoz el 
egy pontot. Otthonában a Gamma ellen 
ér el majd csak döntetlent. Csupán a 
Szeged éa a Szolnok éllen nyer. tehát 
összegen csak .17 pontja lesz. Ezzel szem
ben az Újpest megnyeri a hat hátralévő 
mérkőzését. A legnehezebb mérkőzését 
nem is a Hungária ellen, hanem kint 
Kispesten, a Kispcttel szemben vívja* 
Szóval »z Újpest szerez 12 pontot és ősz- 
szcsen

41. pontja
lesz. Ez a Fradival szemben I* elég. 
A Ferencváros ugyanig megveri a Kis
pestet, a Bocskait, a Kassát és n Tavit, 
kikap az Elektromostól és a Törekvéstől 
és döntetlenül játszik a Gammával, te
hát kilenc pontot szerez még és összesen 
35 pontja lesz. A Fradi tehát jó harma
dik lesz. Négy pont előnnyel nyeri az 
Újpest a bajnokságot.

Zöld-fehér:

— A m eglepetés
a Frad i bajnoksága
l e s z  l

— Má.r tudniillik a nagyközönség szá
mára lesz meglepetés, meg annak, aki
nek folyton az jár a fejében, hogy a. 
Fradi an ősszel kikapott a Taxitól, a 
Bocskaitól és a. Kispesttől, hogy a két 
nagy ellen lábasunkról ne is beszéljek. 
Nekünk, ferencvárosi törzsszurkolóknak 
nem lesz meglepetés a bajnokság. A 
csapat most. elérkezett oda, ahol ás őszi 
rajtkor volt s ahol végig megmaradnia 
kellett volna: az össze forr ottsághoz, a
kialakult összeállításhoz . . . De mii be
széljek tovább: szóval mind a hét hát
ralevő mérkőzésünket megnyerjük s ez
zel Összesen

49 pontunk
lesz.. Viszont a Hungária most van le
törőben. Örülhet, ha. megnyeri a Szol
nok elleni mérkőzését. A Gamma és a 
Szeged ellen csak dönt-elent ér majd el. 
A rangadó eredménye kint Újpesten 
szintén döntetlen lesz. A Törekvés és a 
Haladás meg vereséget mér majd a 
Hungáriára, tehát a kék-fehérek a hát
ralevő mérkőzéseiken összesen csak öt 
pontot szereznek majd s ezzel 36 pont
juk lesz. Az Újpest sem veszélyes a 
Fradira. Három olyan nehéz m érkőzést 
játszik idegenben (Haladás, Gamma. 
Kispest), hogy három mérkőzésről ösz- 
szesen csak egy pontot visz haza. Ezt 
az egy pontot is valószínűleg a BEAC- 
pályáról. Egy pontot szerez a Hungária 
elleni mérkőzésén s kettőt-kettőt a Szol
nok és Tara elleni küzdelemből, tehát 
az Újpestnek összesen 35 pontja lesz. 
Közben az Újpest, és a Hungária gól- 
aránya annyira romlani fog, hogy a 
Fradinak még a gólaránya, is jobb lesz. 
Ezzel csők azt akarom mondani, hogy 
nem kell megijedni, ha a hátralevő 
mérkőzésen egy, vagy esetleg két pon
tot veszítünk.

Ö sszegezve
Iirie nyilatkozott három szurkoló Fog

laljuk táblázatba a három szurkoló 
pontszámítását és vegyük figyelembe a 
jelenlegi tényleges pontszámot is. így a 
következő táblázatot kapjuk:

•a a I %
Jé

o»gHP H53 n I
- P-D 9ri? &

MU» *
tS

%

PH

s
1o

Hungária 31 43 37 36 ~  H7
Újpest 09 36 41 35 -  Ili
Ferencváros 36 37 35 40 «* 138

bajnokság végén Hungária, Újpest, Fe
rencváros sorrend lesz.

yajjen tényleg így lesz-e?
Ez a nagy kérdés és ez a kérdés st kő

vetkező bajnoki napokon tisztázódik, 
vagy esetleg még  ̂ zavarosabba alakul, 
hogy csak az ntolsó vasárnapon kapjunk 
végleges választ.

Június 3-ig sok víz folyik ie m&g <*. 
Dunám

KOll^UN^
E P E D M E N I Ö B k
Wembley: Wales—Anglia 1:0 (1:0).
Firenze: Fiorentina—Milano 5:1c Meg

ismételt kupamérkőzés.
Francia bajnoki eredmények! Excelsior 

—CA Paris 1:4, Urna—Arras 6:1. Bon- 
logne—Le Havre 0:2, Reims—Rouen 3:1. 
Antibes—Cannes 1:3„ St.. Éti enne—Nizza 
0:7. Toulouse—Nimes 3:1. Sét.e—Mont* 
pellier 2:3. Bordeaux—Alés 8:0.

Brüsszel: Belga B) válogatott—-Luxem
burg 1:1 (0:0).

& BTX-pályán készült 
az Elektrom os a Tö
rekvés ellen
Elektrom os—„T o rin o "
4 :2  (0 :2 )

As Elektromos-pálya, kitűnő állapotban 
van. Olyan, mint a billiárdasztal- Az 
edzésre készülő fink már előre őrültei?, 
hogy milyen jó lesz rajta futballozni. 
Nagy volt a meglepetésük, amikor Tólh- 
Potya edző a szomszédod BTK-pályára 
vezényelte őke-t.

— A BTK-pályn talaja hasonló a Bi
hari.utaai pálya tahijához, — mondta. — 
Azért tartjuk ma ott az edzési.

Az Elektromos a második csapatával, a 
„Torino ’-val játszott. Nagy szélben és a 
göröngyö« pályán nem tudott jó játék 
kialakulni. A  torimdsták a szőttől is tá
mogatva, nagy tűzzel játszottak, a fél
időig lőttek is két gólt. Az Elektromos
ban sok fiú kedvetlenül játszott. Mintha 
nem ia a Törekvés, liánom a Kassa ellen 
készül (fik volna..

A pólya szélén k'ibicelő vezérkarnak 
sem tetszett a játék.

— Un Szendrődit játszatnám vasárnap, 
— jegyezte meg Szilvássy Dezső dr el
nök.

A többiek lehurrogták-
— Baják, a Törekvés középfedezef* —

mondotta Kasza Dániel dr — vérbeli 
kullancs, Nem hiszem, hogy Szendrödl 
csak egyszer is el tudna menni mellette.

A második félidőben (>. Tóth és Bakon 
fáradtságra hivatkozva lement a pályá
ról. Helyettük Tőrös II. és Udvaréi állt 
be. A nagy csapat most már a szél se
gítségével sokkal jobban jntnzik. Külö
nösen Gajdos, Pálinkás. Pákozdl, Ka- 
persi és a kis Fűzi ngycwködett. Az 
utóbbinak volt i egy remekbe szabott 
gólja is.

Az edzés végién mindenkit lehangolt as;
Elektromos ros*z* játéka, A szurkolók és 
vezetők Is egyik-másik játékos leváltá
sát javasolták,

Tóth edző volt. csak bizakodó.
- -  Nem haj, hogy rosszul játszott na 

Elektromos, — mondotta. — A fiuka* le
hangolta, hogy a gödrös BTK-pályán kel, 
lett játszaniok. Vasárnap a Bihari-utcá
ban nem lesz baj az Elektromos .iáté
ka: el.

Vidéki műsor
NYUGATI AI-SZOVÉTSÉG

I. osztály. Szombathely: Haladás II-
—FÁK (Hikóczi). Siófok; RSE—l’ PSC 
(Ivapiarell). Győr; ETO II,—SzF'Ö (Varga 
E-), — Székesfehérvár: Előre—Hubertus
(Biuckner). ■

II. osztály. Moson: KüSE—GyTC (Jár-
ír.er). Kapuvár: KSE—Kinizsi II. fKop- 
pányi). Zalaegerszeg: ZSIi—Kőszegi SE
(PotyiV Sopron: SFAC II.—Sotex (Ko
vács SSSE—SzKE (Gábriel).. Siófok.:
S8E II.—Unió II. (Koszitól- Pét: PÉKE
MBE (Veinpcr). Veszprém: VTC—HSE
(J ágé r).

SZEGEDI ALOSZTÁLY
T. Osztály: Szeged: Sylvánia—KTE

(Gí.á.i G.). SzVSB—SzTE (Stopon). . Hód- 
mezövásárhely; HMTE—MTK (?)- Makó: 
MÁK—ÜTVE (Lágy). Kiskunfélegyháza: 
KltSVE—SZTK (Grulich). Kecskemét: 
KAC—UTC (Kp.-röl).

II. osztály. Szeged: Móra-KPLE
(Schrnödil, UTC II— PSE (Leilazor. Sző- 
reg: Rákóczi—Szí’IE (Zsombori). Makó: 
MAK-HTVE II. (Dobos). Kísknnfélegy- 
háza: KltSVE II— KTK (Horváth FA. 
Kecskemét: K- MÁV—Sz. MÁV (Rozs- 
nyal). Kunszontmárton: KuTE—S?Tp. TI. 
(Lopták). Ujkécskei U. MOVE—KAO II. 
(liorváth Z.).

DÉLNYUGATI ALSZftVETSÉG
Pécsi alosztály:

I. osztály. Péc-s: DPAC-NT8E (Ling), 
PBTC—ZSE (Pauncr). Kaposvár: KTSE 
—KRAC (Schwara). Simontornya: Sim- 
BTC—MSE (Kelés) dr). Nagykanizsa: 
ZMNTE-PEÁO (Nyugatról).

II. osztály. Meeaekszaboles: MSE TI.
—JÍTE II. (Berényi). Szigetvár: CFC— 
SzAK (Szlanyinka). Pécs: PBTC II—
Z-sSE II. (Duna). Marcali; MISb-NVTE  
(Dávid).

Hajai alosztály:
I. osztály. Nagymányok: NSE—Bácska 

(Pazaurek). Moháe.s; MTE—DVSE (Fi- 
rányii. Baja: BTSE-BTK (Ivánja). BSB 
-BM TE (Móder)..

KELETI ALSZOVETSÉG
T. osztály. Debrecen: DVSC II.—DEAC 

(Takács). — Püspökladány: P. MÁV— 
MOVE HTE (Bikay). — Derecske: p. 
MOVE—DMTE (Csaba dr.). — Csap:
CeSE—NyTVB IX. (Tóth). — Vdrpalánka:
V. Turul—MTK (Győrffy Z.). — Nyír
egyháza: NyVSC—NSE (Szamosvári). — 
Mátészalka: MVTE—Ny KI SE (Nagy dr.).

Kiskunsági alosztály-Bajai alosztály 
válogatott mérkőzés zajlik !ö május 2-án 
Baján. A kiskunsági alosztálynak ez lesz 
az első válogatott mérkőzése, 

öt új kárpátáljai egyesület kérte fel
vételét az MLSz úgegyesülítoinek a so
rába. Az Bt klub a következő: Nagy-
szöllőst SE, Nagyszöllősi Beszkid, Huszti 
Rusj, Hussti SE és a Técsői SE.

(Ha valakit esetleg' érdekelne, 
hogy az újpestiek mit csináltak á 
szerda délutáni kétkapus edzésen, 
annak eláruljuk az alábbiakat:)

Futó „rémhíreket” terjeszt az öltöző
ben amikor belépünk.

— U&y hallottam, — mondja a társai
nak —, )wgy ma három ellenféllel ,/o- 
ffunk játszani váltóm-éfközést. A B. és 
ellenfelünket egy óráig fogják gyűrni, 
hogy jó erőnlétben legyenek.

A  játékosok azonban nem ijednek 
meg’ a sok ellenféltől. Nagy a labda- 
éhség.

Patyl bácsi gratulál Zsengellémek ás 
a következő szavak kíséretében adja át 
neki a rápénzt:

— Kívánom, Ouuszikám, hogy most 
már egy.két évig ne szakadjon meg a 
rdpénzraorozatod. Eppert olyan érdeke v. 
csai-atnak, mint neked,

Zsengellér megígér minden tőle telhe
tőt.

Temes jelentkezik az edzőnél. Játszani 
szeretne. .Ez azonban nem megy olyan 
könnyen a sérüléséből nemrég felépült 
játékosnál. Egyelőre még pihennie kell. 
Közben Mészáros edző figyelmezteti a 
fiúkat, hogy vegyék komolyan Az ed
zést, mert a Hungária bajnoksága 
még nincs lefutva. A játékosok bólogat
nak.

A csapatok felállnak:
Újpest: Sziklai — Fut-S, Fekete —

Szálay, Szilen, Balogh — Kocsis, Vincze, 
Zsengellér, Kállai, Tóth.

TLK: Piri-r — Maguiai, Udvaros —
Szigeti, Titkos II., Horváth — Liheg, 
Szikár, Turay II., Stahl, Schmiedt.

Titkos II., Turay II. és Szikár ven
dégként szerepel a TLK csapatában.

A belsöhánr as tagjai kezet fognak 
egymással, amikor felállnak a kezdés
hez.

— De régen volt így együtt es a K K  
belsőhármas, — sóhajt fel valaki a. pá
lya mellett. (Nem a gyepes pálj-án. ha
nem az edzöpálj'án vágyunk.) Pinczo 
nagyon jó színben van és mint mondja, 
már nyomát sem érzi a sérülésének

Zsengellér ragyogó dolgokat csinál a 
mezőnyben és kapu előtt egyaránt Úgy 
teszi lyukra összekötőit, hogy öröm néz
ni. Általában remekül adogat a belső
hármas. Egy ilyen remek belső három
szögelésből születik az első gól. Zsrra- 
gellér lövi 12 méterről.' védhetetlenül. 
Majd Kállai remek felhőfejese jut a 
hálóba. (Kocsis beadásából.) 2:0.

Sziklai, az újpesti kapus nagyon unat
kozik a kapuban és az ellenfél egyik 
támadásánál nem is nyúl a labda után

Ki hiányzott » Ferencváros szerdai ed
zéséről? Alig valaki. Kiss, aki katonái 
csapatban játszott. Kiszcly, aki még min- 
fiit nlne* rendben ás Bíró II., akit szolgá
lati beosztása'gátol a rendszeres edzés
ben. Csalt meg kell verni a Hungáriát, 
már majdnem teljes a , létszám a Fradi 
edzésén. Később kiderült, hogy csak Kiss 
hiányzott. . .

«

D» Finta sípra rétidben. A lábán az- 
egyik nagytája nagyon csúnyán fest. A 
körme el akar távozni. Finta panasz
kodik:

— Mondtam, hogy ne adjanak olyan 
rövid cipőt!

Dimény edző már kedden orvoshoz 
küldte n. játékost, de Fintn még mindig 
hont volt, pedig olyan csúnya sz ujja, 
hogy esetleg még a vasárnapi játéka is 
kétes lehet.

A  Hungária ellepi játékával talán ki
érdemel egy rendes eipöt,

Kint a kiapadón Pataky Mihály mellett, 
Magda Béla, a Ferencváros volt játékosa 
ül. Tulajdonképpen még ma is a Ferenc
város játékosa, mert. hiszen egyelőre csak 
t>. Ferencváros engedélyével mehetne más 
egyesületbe. Úgy látszik, ilyen ügyben 
„tóntikál”. Pataky hangját hallani:

— Én nem tehetek semmit, az elnök ál
ra! kell beszélni.

Később megkérdjük Magdától:
—, Szeretne elhelyezkedni valahol?

— Igen, már nem bírom játék nélkül. 
■— w m f c :?
— Nem.

Még csak ogyltapura lőnek. I)iro-iny La
jos est mondja Patak? Mihálynak:'

— Szeretném Hámorit kipróbálni a jobb- 
szélen- Ebben az esetben Lázár lehetne » 
jobbfedezet, ő ugyanazt u szerepet töl
tené be, mint amelyiket Hámori töltött 
be vasárnap. Lázárnak a jobbfedezet he
lyén nem » szélsőre, hanem az összekö
tőre kellene ügyelnie, szóval „angol” 
szélsőfedezetet kellene játszania- Ez neki 
izük!

Pataky hallgat, majd mosolyog, végül 
Hámori eaélsőjálékára valami olyasmit 
mond, hogy ő konzervatív.

•
, Felállnak a kétkapus játékhoz- Csikós 
átengedi a helyét Pálinkásnak. JobhBsz- 
szekötőt néhány porcig, míg Sárosi dr 
meg nem érkezik. Lázár játszik. Tehát 
igy ál,! fel a Fradit

Pálinkás — Szoyka dr. Polgár — Há
mori, Sáros! III.. Pósa — Subái, Lázár, 
Finta, Jakab, Gyetvai.

Szoyka dr rögtön kimegy a szélső 
m«Ué és szigorúan rááll. Valaki meg
jegyzi :

-  Ha a szövetségi kapitány angol rend
szerben játszó csapatot állít majd össze, 
akkor majd Szoyka lesz a* egyik hátvéd. 
Nézze, milyen jól fogja a szélsőt!

A másik szélsőt Póeá fogja, Sáros: III- 
a középesatár körül cselleng. Hámori és 
Jakab a kát öswsébötót zavarja és Pol
gár ismét általános tartalék. Szóval ezek 
szerint a Ferencváros a Hungária ellen 
alkalmazott rendszert megtartja.

Még szerencse, hogy a kapufa a helyén 
van. A TLK kapusa is elég könnyelmű. 
Lábbal akarja védeni Vincze lövését, a 
labda éppenhogy megáll a gólvonalon. 
A TLK csatárai összehozunk egy-két jó 
támadást. Különösen Stahl, a nem ép
pen habkönnyű balösszekötő jeleskedik. 
Mester befut és bemelegít, í> is szeretne 
játszani, de nem engedik.

Balogh kiszáll és Joós jön be helyette. 
„Perár” azonban nem sokáig örülhet a 
helynek, mert Bonzó visszátér. Kállai 
fellilnö sokat lő, csak az irányzéka nem 
elég jó. Tóth Matyi végigröhög a pá
lyán és olyan gólt lő, hogycsak zörög....

Feketéék  lesre állítják Turay H .t. A 
kis „Suttyó” erről mitsem tud és Bem 
rösteli fütty után bebombázni Sziklai 
kapuját. Goda, a játékvezető azonban 
pártját fogja Sziklainak és nincs ama- 
töpgól.

Tóth Matyi szögletet csikar ki. A be
adott labdáját Zsengellér kétszer egy
másután fejeli kapura, a másik fejes 
gólt hoz. Két Zscngcllér-tejes még egy 
Páréinak is sok.

Vineze Jenő most ia „örőltmozog". 
Egyáltalán nem látszik meg a szorgal
mas játékos mozgásán, hogy hosszú he
tekig nem rúgott labdába, Elöl-hátul ott 
van és amellett góllövésre is telik az 
erejéből. A 45. percben ű szerzi meg az 
újpestiek ötödik gólját. Egészen megfor
dul a tengelye körül és úgy lövi bo a 
labdát. A kis Suttyó-nak van egy-két jó 
megmozdulása.

A tartalékok bejönnek az első félidő 
után. Futó helyett Joós, Kállai helyett 
Solti játszik. Adám lesz a jobbszélső. 
Kocsis pedig a baloldalon játszik.

A TLK levonul és az UTE lesz most 
a profik ellenfele.

Az első percek után Vineze Hidasinak, 
Szilcs pedig Temcsnek adja át a helyét. 
(Addig könyörgött a fiatal középfedezet 
az edzőnek, amíg r.z be nem adta a de
rekát; és nem engedte játszani.) Ar, 
iram alaposan esik. Nem nagyon erőlkö
dik a társaság és Vineze hiányát is meg
érzik. Nem olyan zökkenéstnentés és 
sima a támadás, mint amikor Vineze ts 
benn van. Az amatőrök viszont nagyon 
lelkesek.

Nagyszerű formában van- Aknavölgyi, 
ez a íiata.1 kapus. Egyesek szerint n;.1r 
az Újpestben megállná a helyét. Egyet
len hibája, mégpedig nagy hibája, bogr 
Sziklai, még nála is jobb. Erről viszont 
ő nem tehet. Végül az amatőrök Szusza 
és Nagy góljával 2:0-ra győznek. Ez
után a profik levonulnak, r TLK visz- 

. szájon, — hogy az amatőröktől ín kop
jon három dugót.

Sáros! Bélával azonban egy kis h»j 
van. l’ olgar rá. is szól:

— Béla, nem lehet így Játszani. Te nem 
támadod meg sem a középeseiért, sem 
az izét.

„Izé” néven bizonyára a .iobbösezékötSt 
értette Polgár Drumj. Mindenesetre óriási 
haladás a Ferencvárosban, hogy rn.ir 
Ilyen kis edrőmőrkövesen is rendszeres 
játékra buzdítják egymást a játékosok.

— Ml van Gyetvaivali Megrándult a 
lába. Lemegy és Herényi jön bo a he
lyére. •

A zuglói Dnnuviá a Ferencváros edző
téren és Fézlcr Gáza intéző dühösen 
kiölt bo fi (inak:

— Miért játsziok egyéni dolgot? Miérf 
nem játszink a szélsőkre?!

Egészen jól gördülnek a Ferencváros 
támadásai. A rendezőre* játék még őzök
be a máskor unalmas edzőmerkőzésökho 
is egy kis szint visz. Elöl különöset) 
Finía igyekszik többször lyukra futni. 
k;.p is néhány labdát, ó lövi az e'ső 
gólt, Jakab a másodikat és Sárosi dr a 
harmadikat. •

a  második harmadra Lázár áll bo bal* 
fedezetnek természetesen nem csinálja 
ezt, amit Pósa csinált: íicui fog szélsőt, 
Ennek aztán r.z a követkéz,nóuye, hogy 
a szélső gyakran ozabnd s Polgár igyek
szik r.zorci r.i. Polgár így most már non) 
Általános tartalék, hanem Lázár hibájá
nak- javítója. Gyorsan két gólt kap a 
Fradi. Egy néző már így beszél:

— Lázár beállt, rögtön vége minden 
rendszernek.

Azután Finta rúg gólt, ízáresi dr 
11-esból eredményes, majd U-es nélkül is. 
A belső hárma® kezdi, megtalálni a'gáí- 
lüvőcipöjét. Valaki megjegyzi:

— Csak lennének jő isséísfiiuh, még a 
ros«s Táncos Misit is elfogadnám.

Most különben irmát Gyétvat a' bal- 
szélső. Tud mozogni, sérülése neon ko
moly.

Nini, Kiszólj* is. itt van, meg Bíró Dani 
is, sőt Tátrai is megjelenik, de csak '»« 
előbbi kettő vetkőzik le. Tátrai nem. El
jön még az az idő, amikor mindem Fradi" 
játékos rösztvesz az edzésen.

*
A 3. harmadban Csikós — Sroyk* dr. 

Bíró II. — Hámori (ebben a harmadban
játszott volna szélsőt, de erre nem ke
rült sor). SároBt III., Tósa — Subái, 
Herényi, Finta, Kiszely, Gyetvai össze
állításban játszik a Ferencváros. Egy 
zuglói gól esik éa hármat lő a Fradi. 
(Gyetvai, Suhai, Herényi.) A végén a kö
zönség megelégedetten távozik.
_  A játékosok is távoznak, csak Csikó*. 
Kiszely, Bíró II. és Bimény edző marad 
a. Pályán. Bíró és Kiszely lövő-edzést 
fürt. Kiszely fene nagy gólokat lő bal
lal. Olyanokat, hogy rögtön be lehet 
tenni a csapatba. Jobblábas lövései vi
szont olyanok, hogy nyomban ki lehet őt 
hagyni a csapatból.

Teljes vezérkar figyeli az edzés befe
jezését. közben tárgyalják a teendőket, 
nrajd az égész társaság oz egyik Józsefe 
városi étterembe vonul, klubvacsorára.

Az összeállításról nem beszéltek...

íme: az összegezés arra mutat, hogy a

a tö k é le te s  
t ö l t ő t o l l

" l4 kar. aranytolial,ragyogó színek
ben, tökéletes modern szerkezet. 
T ö b b  é v e s  g a r a n c i a !  

laphald minién papirhareshedéshan. Ara p. 12.— tői feljebb.

E D Z  A  R A N G A D Ó
H Ő S E

Egy kellemes délután az Üllöi-úfon, amelyen 
a rendszer az edzésbe is bevonult
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C sa k  T u ra y  
é s  S z a b ó  h iá n y z o t t ; 
a  k é k « Ie h é r « k  teg« 
napi edzéséről
(egyébként szorgalmas , Ja
vítás volt,,,)

A Hungária tortáján, aimak l̂lenéré- 
■Siögy vasárnap bajnoki mérkőzésük nem 
lesz, szorgalmas munka folyt 'tegnap dél
után Senkey edző vezetésével.

Az edzés meglepetése az volt, hogy 
csak két ember - hiányzott’ arról, Turay 
és Szabó Tóni. Sőt. Turay is megjelent, 
de még bepólyázott lábbal. Szabó Tóni 
e héten , f délután os” a. munkahelyén, 
ezért nem tudott kijönni. A többiek 
szorgalmasan gyakoroltak. Még Kalmár 
Jenő is. aki már a nyomát sem érzi a 
vasárnapi nagy esésének.

Egy kis kétkapus mozgás is volt 
Hajmáskéri SE ellen. A kék-fehérek 
**&y kedvvel mozogtak és nyoma, sem 
látszott rajtuk, a vasárnapi álmosságnak.

— Vasárnap a kiskunhalasi alosztály 
válogatottjaival játszónk — mondta 
Mandik Béla. — A íelállításónkban csak 
egy helyen lesz változás, Turay helyett 
Túrán játszik közép fedezetet. Egyéb
ként a csapat marad a Fradi elleni.*,'

w sm

Nincs csatórinség 
a magyar labdarúgásban

egük vegyék m ár végre észre, mm 
N B B ftogyreményy tehetségeit

KISOK 
Szent Lászió-váncfercilJ 

m érk őzések
ftans ip— Pestújhely! fk. í î (*:*)
K 1 S Ö K y a . Vezeite; . Szigeti L~

Gan r ip.; Renige — Tóf h II ., Vargia 
Tóth I-, Jeninek, I á̂szlő — ÍTuMcr, Me- 
gjrdri, Sehöóberger, Nőtt. Meklá-nszky.

Pestnjbelyi fk.; Prazisák —- Jenéi, Mé
száros— Ugró, Pap, Bagói —* Gömö^, 
Máté, Vnuk. Jávórcsánőiky, Mázoes.

.Az első • félidőben a szél a pest.ti j.he-. 
^yieket támogatta, mégis lvif̂ ryen.síjlyo- 
Jtofcfc játék folyt. Az óvatoe védők, mio- 
fjent. elhárítottak. Szünet után a Ganz 
feí/iil kerekedett. A 19. percben Jenei 
ILesL-vét. A- büntetőt ITnller !>ehclyez5, 
1:0. Ezután eldurvul a játék- Megyerit ,és 
Jern-eit a játékvezető kiállította. Jó: Jel - ; 
írnek, Ilúlilcr óé SchÖnbcrger, ilhetvo Pra-1 
;zsák, Pí*í> és Vnuk.

B író  S a n y i
egyesületet vál
toztatott
(a BSzKRT forgalmitele 
pék bajnokságában.. 0

A BSzKRT- üzemi bajnokságának e 
héti eseménye Bíró szereplése volt új

Vasárnap este Berlinben a n ém et- 
magyar mérkőzés után Xandry'dr,a 
német labdarúgó szakhivatal vezető
je boldogan megállapította:

SáV Isten, hogy a, magyarok
nak nem. volt Schafférjük..Mert ha 
csak egy hozzá, hasonló csatáruk 
lett volna, akkor nagy vereséget mér■ 
hettek volna ránk.

A. kitűnő német vezetőnek tökéle
tesen igaza volt. Nem volt Schaf fér 
a magyar csapatban, de ezt nem is 
kívánjuk. Elvégre Sehaffer nem 
születik mindén évben, de

nem; volt a, magyar csapatban 
egyetlenegy vérbeli belsőcsatár 

sem.
Toldi volt még a" legjobb köztük, de 
rajta, is meglátszott, hogy nem 
középcsátár. G. Tóth és Sütő' pedig 
egészen gyengén játszott.

Való igaz, hogy vitéz Ginzery 
szövetségi kapitánynak nehéz dolga 
volt. Nem vehetett; olyan, játékoso
kat; figyelembe, mint Zsengettér, 
Sárosi őr, Palatínus, Vincéé és Kal
márodé aki látta, a berlini merítő 
zést, megállapíthat ta, hogy a vasár 
napi válogatott csatársornál mégis 
jóval erősebbet is ki tudtunk volna 
állítani a németek ellen. Csak

észre kellene végre venni a ma
gyar labdarúgás nagy tartaléká
nak, az XBB-nck a tehetségeit Is.
A legtöbb gondot a középcsatár 

posztja okozta a szövetségi kapitány
nak- Végül is Toldit állította, erre a 
fontos helyre. Toldi jól megállta a 
helyét, de ezt csakis lelkesedésének 
köszönhetjük. Az összekötőben, 
vagyis Toldi igazi helyén sokkal 
többet tudott volna nyújtani.

A  középcsátár helyére adva volt 
dendfí, a SalBTC kltftuő csa

tára.
Jenöfi többizben játszott a kerületi

egyesületében, a Szépilonában. A jeles 1 válogatottban és az lltállp6tlá,S 
hátvéd itt: is — mint a megszűnt óbu- válogatott csapatában. Gyors, 
^ o r ^ K ^ v S :  A ^  Kemény kitűnő lövő játékos, amel- 

Autóbusz—b h é v  2 :t U :0 ). Pestenssé-1 lett vérbeli kozépcsatar, tehát nem 
hét. Vezette: Fehér J. A lelkes és jól I szíikségmegoláá^. De legalább.számi-

tasba kellett volna venni Szabadkaitjátszó BHÉV döntetlent érdemelt volna 
a tartalékos „Busz’* ellen. GóllŐyő 
Szabó 1IX. és Kornél, illetve Píhtrn.

Kelenföld— Ferencváros 1:0 (1:0). Kén- 
utca. Vezette: Körösi-Kis. A Fradi két 
kapufát rúgott, a Kelenföld — egy du
gót. A győzelem egyébként megérde
melt. Góílövő: Görög.

Bzépilona—Baross • 5:1 (2:1). Fehér-út.
Vezette: Szöllössy. A. hét volt Óbuda-1 >. .
játékossal felálló Szépilona lépésben joheto játékos állandóan érvényes 
győzött. Góuövö: Biró Sanyi (3) és útlevéllel rendelkezzék és

(Szuhai új neve), Moórt a BVSC- 
böl, Füzért a IXMÁVAG-ból, a salgó
tarjáni. Enochot, ha már Csancsinov 

[ —  állampolgársági akadályok miatt 
nem jöhetett számításba.'(Tessék 

elintézni, hogy valamennyi számba-

BVSC. Kecskés ffokod), ' FelfKMl - BiMA 
VÁG, Gazdag BVSC. hátvéd.

Kalocsai 11. (Ungvár), Gere WMFC, 
Uszfcoy IL M7'K, Kovács II. (Egyetér
tés),, Bnmos BSzKRT,. Ssomoisnyi (Lám- 
part) fedezet.

Soproni II. SFAC, Balázs SalBTC, 
Hernnann (Vasas), Füzér DiMAVAG. 
Bnocb SSE, Szabadka! WMFC, Moór 
BVSC, Laczkő SalBTC, Tolvaj (Lampa-rt), 
Turbéki (Pereces). csatár.

Az NRB tehát kétéves múltja 
alatt már egész sereg új tehetséget 
hozott felszínre. Reméljük, hogy a. 
felállítandó NE III. is friss tehet
ségeket fog ontani. Akkor majd nem 
keil balösszekötővel játszatni közép
csatárt és jobbösszekötővel balössze
kötőt a. válogatottban. Mert minden 
posztra lesz megfelelő játékos. Nem 
is egy!

! Kiskunhalason
nagy érdeklődéssel 
Tárják a Hungáriát

'X'Sp^ártakof jelenük: Most má.r
hogy K i&k ut! h a'i a sor? fog v«nőé gfixe- 

repelní vasárnap a. Hu nyárié, osap&ta* A 
Kiskun-sági sJosztály kapitánya. Várad! 
Kálmán és ügyvezetője. Varga Emil már 
ki is jelölfo art a válogatott- csapatot, 
amely a Hungáriával játszani fog- 
csapat á következő:

Glookuer (Kele-biai HE) — Győri (Kis
kunhalasi AC), -Vörös (Kalocsai RC!> ■ — 
Kocz.0 (Kiskimbalasi MOVE), Bozsó (K3a 
knnhaJ-asi MÓVE), Király (Klskunh. AO) 
— Györkös (Du.uafölóvár? MOVE), Bolo- 
mányi (Kiskőrösi LE), Bajz (Kaíö^ssi 
80), Karai (Kiskunhalasi AC) Bőhm (Du 
naföldvári * MOVE).

Tartalék: Snautigel ős Németh rg;ís-
bemh. MOVE) é̂  Szabó (Kiskunh. AÖ)

A kiskunhalasiak twincpélyes fogadta 
taist készítenek elő a pesti. íĵ sapat szá 
mára*.

f f m *$ szélsők  
a  T ö r e k v é s b e n

A; Biharirutca porában keméns', gyak
ran tálkemény. edzést tartott a Törek
vés. A keménységet a sok futás,: torna- I 
és ’ ríigószín-edzés jelentette; a tülke- 
ménységet pedls: a. kétkapus játék az I
első és a második Csapat között, A máso-f 
óik csapat ..rnélfatlsa.nul ofri yomottjaí" 
ílyer.kor mindig meg akarják mutatni, 
hogy az ..első csapatban, van a Helyük. 
Az eredmény: egy sereg; Heves összecsa
pás. Zörgö az; altestébe kapott egy erős 
labdát, él is ájult s csak néhány perc j 
múlva tért magához.

A kétkapus edzés alatt két ,,új” .szélső I 
szerepelt az első. csapatban. A halszélen 
Dóry. a jobbszélen Pusztai. Valószínű- | 
lég Sk játszanak vasárnap az Elektromos 
ellen. Ha Dóry még mindig fájdalmat 
erezne a térdében, akkor Horváth ma
rad a. balszélsö.

A, Játékosok még mindig beszélnek a | 
vasá rnapi kettős mérkőzésről, a Hungá- 
ria-úton. Az .egész csapat testületileg | nézte végig a rangadót és a Bocskat- 
Táxi mérkőzést.

A négy csapat körül * Bocskai tetscett j 
Iégjobban a Töri-fiúknak.

FEGYELMI IT«I,ET$K
Stark Tivadar, Hajdú József Sze 

gedi AK-játékosokat 1912 április 
15-lg tiltotta, el Bartek István, dr 
fegyelmi egyesbiró a játéktól, mert 
a Játékvezetővel szemben tisztelet 
lenül viselkedtek.

Szabó Lajos SzAK-játékost 1940 
május 15-ig. tiltották, el.

Sümegi. Mihály SSE-játékost szi
gorúan megdorgálták.

ma IFI FfiKOSTA LESZ AX 
PÁLYÁN

MTK

A ... horvét Ifjúsági válogatott ollau ké 
szüíödú; ifiknek ma délután fél f  órakor 
főfostia lesz az MTK Hungaria-úti pályá 
.ián. A. meghívottak már levélben kaptak 
értesítési. Aíolnár, Ignác szövesógi edző 
azonban még' Sasvárt Károlyt (Kunira 
riak-Sas Kábólyt (URAK), valamint Lö 
rinozfi, a BVSC hátvédjét meghívja 
rostáira- Ezek a. játékosok értesítést 
ugyan nem kapnak, az edző .azonban ez 
úton hívja fel őket a megjelenésre. Mól 
liár Ignác egyébként megsérüli. Kedden 
Szolnokon tartott bernntató edzést, 
maga irárj’ította a Szolnok csatámöfát. 
A - salakos pályán olyan szcrcnosAtleniil 
esett el, hogy a balllábán mintegy húsz 
om-es nyílt seb támadt. Az edző ma teta 
.nnszoltánt' kap.

'« e » e » ' — ——

.Tager (2), illetve Szabó.
B-urtplep— Újpest i:S  (2:1). Béke-utca. 

•Arezetté: Rudas. Élénk, vájtozalos játék, 
jó csatárakciókkai. A Burtelep csalt szü
net .utám kerekedett felül. Góllövö: Her
mán n ’ í3) ér, Sáfi.i.n' Illetve Takács (2) 
és . Mező . II.-.. . . . . .

Hungária—Száva 3 :t (2:1.1, 'Maglód!-út. 
Vezette: Skultéty. A Száva küzdelemre 
késztett.o a Hungária kitünó csapatát. 
Góllövö: Balogh, Buff. és Juráé, illetve 
Gyúr lesek

Lengyel menekültek—Zu-gló 0:0. Pest- 
újhely. Vezette; Kállai. A lengyelek 
első ..pontveszteség-e,!” A. kitűnő len
gyel csapát csak balszerencséjének ,,kö 
üzenheti" a döntetlen?.'

---- -
Győrött nagy elkádvetloaedékt keltett sz 

t'gy.etérlés veresége a. Tatabányától. .A: 
f:iT) rríai, csütörtöki edzésén több próba 
játékos fog megjelenni és vasárnapra 
trágy Iváltozások; várhatók az összeáll! 
‘iákban- ’

MOVE BAJNOKSÁG
II. o.: I): írlak eszi .Ti --Csillaghegy II 

?:S (2:1). Góllövő: , ii'ilöp, Stadlé.- és 
S.cháffúr,. illetve Ságby, l'oleoska és Hor- 
Táti.' — Budakalász IT— NMK 1:0 (0Í0). 
fióKüvű: Holly. — A Postszaoíerztéliei- 
1'iTTK tnórkúzésre-a PMTK nem állt-ki.

ITT. c.s Rákoshegy II—ESzSE II. 3:3 
(3:0)'. G ÍHrivő: Bognár, Veronai éa Glo- 
tíns'zky, illetve Gasparik, Császár és 
Gornbor.

A TAXISOK
ez. fdaír kétkapus játéka a vasárr.ap! ye- 
ff-ség hatAsa alatt meglehetősen nyomott 
bongulatban. folyt .le., Az első csapat 
ellenfele, az amatőrökből összeállított vc- 
gvcsesapat volt. Nehéz és körülményes 
játékkfil csajt 2:1-re. tudtak .győzni ,a 
Hagyok. A csapat igy állt fel: Tóth II.

Aradi, Próbái. Halasi, Szabó II. 
Varga — Darázs, Takács II.. Fróbaj. 
Gtmesi, Kohut.

A,z edzést többször- szakította félbe 
Takács edző sípjele. Ilyenkor 3 ntaga 
mutálta meg a játékosoknak, hogy ho; 
gyan kellett volna megjátszar.iok az 
adott helyzetét. A játékosok kettőzött 
szorgalommal igyekeztek, de a társaság 
sehogyan seip tud formába lendülni. A. 
fcapüvédő Tóth. Aradi" és Takács II. jó> 
de ez nem.elég ahhoz, hogy a. czap.at 
benn tudjon maradni az NB-ben. A prA 
thjátékosok közül a középcsatárt játszó 
tetszett Takács Géza edzőnek, lehet, 
hogy a Szolnok ellen 5 fogja irányítani 
a támadósort..

HNGVÁBOTT
hagy '■meglepetéssel fogadták az SK Kusj 
vr.reségél. Ozvékus & "Krajnyák egész 
idényre '-való gólhelyzetet kihásználatlá; 
tjul hagyott, de rajtuk kívül Köpéséi' is 
igen gyenge, formában van- Vasárnapra 
több változás várható a csapatban. Az 
C"gvár i játékvezi-töt Okolja, az Özrii 
MOVE cIIoeK döntet.on miatt- őt: gólt éjd 
el az ungvári csapat, dé la játékvezető 
or-ák ' kt-iííb adóit niég,, mert az. ungvá
riak szerint néni kivett® a , játékot. A 
ke-a-.sárgák sem elégedettek a csapattal, 
vrjráfaapra itfiS'iöhb változás les*

ne az
j játsszék, akinek éppen útlevele van!) 

Az összekötők gyenge játéka 
akadályozta meg elsősorban a 
ma,gyár csapat győzelmét.
A magyar—svájci mérkőzés előtt 
tízezrek élvezhették

a csepeli Harangozó
kitűnő játékát az FTC ellen. Marén. 
gozó egyik legtechnikásabb csatá
runk, pompásan épít, jól lő, amel
lett drótkötélidégéi 'vannak. Aligha 
jött volna olyan zavarba Berlinben 
a közönség miatt, mint Sütő és G. 
Tóth. Mindenki látta Harangozó 
remek játékát, csak a. légii letéke,-- 
sebbek nem ? Harangozón kívül a 
Vasas Herrmarmja is kitűnő formát 
játszik hétről hétre, de senki sem 
veszi észre. A  szegedi KEÁC Tlha- 
nyija és. a salgótarjáni Laczkó -is 
kitűnő összekötő. Miért. nem jönnek 
szóba a nagy válogatott rostáin ? Ha 
nem hiszik el, hogy ezek milyen 
kitűnő csatárok, kérdezzé.k meg 
csak Fábián Józsefet, az utánpótlás 
szövetségi kapitányát, ö  már régen 
észrevette őket!,

Nincs csatárinség a  magyar 
labdarúgásban.

E gy mérkőzés aẑ  NB és az NBB 
között ezt napnál* fényesebben Igazol
hatná-. Szélsők' is szép számmal 
játszanak az NBB-ben, akiket leg
alább egy rosta erejéig észre kellene 
venni. De ne ítéljék meg őket 15 
percnyi játék után! A székesfehér
vári Háry és a tarjáni BaUíes a jobb- 
szélen, Tolvaj és a pereces! Turbéki, 
valamint a csepeli Pintér a bal- 
szélen megüti a legelső klasszis szín
vonalát. Csak persze még kellene 
nézni ókét!

.Nem' hálás, dolog csapatot össze
állítani. különösen akkor, ha egy* 
egy posztra egész sereg kitűnő jelölt 
áll rendelkezésre, dé ha ránk bíznák

az NBB-válogatott
ösázeálitását, akkor a csapat így 
festene: -

Barat (Tokatí) — Kduiöv-w SVSE, Ná
das (Lampart) -  Kalocsai DiMAVAG. 
Kért MAVAG, SaaJáy' tVSFC -  Háry 
(A lb» RfecrU). HarangOíó WMFC, Jenőfi 
SalBTC, Tihany) KEAC, Pintér WMFC.

Ezen a esap.-rton kívül termésreteectn 
egész sereg -játékos szóba jöhetne: 

Keskeny DVSC, Konecsnt (TatabAnya'i, 
Mák (Álba: Regia), Vinya (Komárom). 
Géezy SalBTC, Tamás! (Ózd) kapus- 

Tumrann P-VSE, Bnds! SalBTC Lártsor

Szeder István edző mondja:’
— Olvastam Tóth István kartársam- 

nab a mai Sporthirlapban mesrjelent vé
leményét az utánpótlásról. , őrülök, hogy 
néhány Törekvés-játékost is érdemesnek 
talált említésre. Annak a hangoztatása, 
ionban, hogy PaJatúms nyers tehetség, 

csiszolatlan gyémánt, már kezd egy ki
csit fárasztó lenni.* Palatínus rengeteget 
fejlődött, technikája sokat, csiszolódott, 
mozgása lazább, lendületesebb, mint az
előtt volt. Az Is biztos. Hogy még sol 
tannlnlvalója van » fiúnak, ezt tudja 
maga is. Azt azonban ne higyje senki 
sem, hogy a Törekvésben a játékosok 
csak ügy vadvirág módjára nőnek fel, 
akikkel senki sem töró'dik.

Sopronban még rnindlsr * .Tököd vere
sége a főt&mm. A SVSE olyan teUkcsedés- 
sel feküdt a játékba.. hogy a Tokod kéz 
deti lendülete megtört és a bajnökjelölt 
elszenvedte első vereségét- Különösen Sa 
Iámon. II. játékát 'dieeárik. A fiatal fe 
dezet éppen vasárnap volt .18 éves és ré
mek játékkal valóság-gial kiemelkedett 
mezőnyből.

A Pereces! TK edzőt állása ügyében 
Mally Antal, volt edző annak a közlését 
kérte, hogy az egyesületnek ő mondott 
fel .és hogy ö semilyen roudazert cpm 
tanított. Az egyesület vezetősége érdek- 
lődésün^ré fenntartja, hogy ő mondott 
föl az edzőnek és pedig éppen azért, mert 
nem volt rendszere-

Erőnlét!
pénteken.

edzés és taktikai vacsora:

V id ék i ba jno kság o k  
á llá sa

SZEGEDI AT.OSZTÁLY
1. SzVSE 16 13 2 1 50:5 28
2. KAC 15 12 2 •1 41; 13 26
3. Sylvaata 16 11 1 4 39:25 23
4. SzTK 16 8 1 7 38:28 17
5.KTE 16 8 .1 7 36:35 17
6. UTC 14 6 3 5 26:22 15
7. MTK 16 6 3 7 35:42 15
8. MÁK 15 4 3 8 27:37 11
9. HTVB 13 3 2 8 14:29 8

10. KRVSE 14 3 1 10 20:42 7
11. HM TE 13 3 ;— 10 19:43 '  6
12. SzTE 14 2 1 11 14:38 5

KO SÁRLABD A
II. OSZTÁLYT N«T *S FÉBFT

bajnoki mérkőzések kerülnek sorra ma 
este a Műegyetemen. A csütörtöki rész
letes műsor: Férfi bajnokság: 6 órakor:
PeSC—BEAC II. (vezeti: Velkey és
Gáthy). 7 órakor: VÁC II.—MAFC II
CSzittner és Becayí. Női bajnokság:, S 
órakor: B.EAC teniszezők—-TFSC II. (Sza
mosi és Badacsonyi). 9 órakor: TFSC Ti. 

SzIHC (II, o. férfibajnoksá;;).

AZ I- OSZTÁLYÚ KOSAKLABDABAJ* 
.. ... NflKSAG

szerdaesfj Tnérkőzésetnak crcfhnényol: 
BEAC—S52. sr. cserkészek KS-.36 (31:83).

Verette: Dobozi. A. kis Ceányival. „njog- 
erősített’* BEAC könnyen győz a forrnéü 
kívül lévő cserkészcsapat ellen- Kosár- 
dobó: Csámrl S. Í53>, Fogarssi (J7), Si- 
pöcz (13), Stolpa (10), illetve Salgó (11), 
Serényi (3). Bán (8) és Lovam (8)

MAFC—VÁC 53:33 (27:21). Vezette: .Ba
dacsonyi és Körmend!- A két mü-agye- 
temi uánpólkis, Kapás és Szomoluőki 
pompásan ■ játszott. Kosárdobó Eszéki 
121). Kapás (17). Szmmlnpki (.14) és Kos- 
tyál, illetve Déri (18), Laubo (9), Koeh 
(5), Kallós (2), Rózsa (2).

AZ MLSZ FEGYELMI EGYESBIRA.IA 
A KÖVETKEZŐ FELHÍVÁST INTÉZTE 

A JÁTÉKOSOKHOZ:
„Hála Istennek, m ost már eléggé ] 

megfogytak a fegyelmi • ügyek. A szi
gorú Ítéleteknek megvolt az eredmé
nyük. Remélem, hogy a jövőben már | 
nem is lesz fegyelmi ügyem. Vasárnap
tól kezdve már életbelép a miniszteri 
biztos úrnak az a rendelete, amely sze
rint a játékvezető .a sértegető, fenyege-1 
tőző, valamint káromkodó játékosokat 
kizárja a játékból. A rendelet életbelé-

TO RN A

A második női tornászválogrató ered
ménye: 1. Gamaufné BBTE 2. Csillik
PSE. 3. Kiss BTC. 4. Romák TFSC. 5. 
Fűz TFSC, 6. Fehér PSE, 7. Por.grácz- 
né NTE. 8. Pászti BTC. 9. Ottó BTC. 
Az olaszországi bemutató-portyára a két 
válogatóverseny alapján a következőkét 
válogatta ki a AIOTESz: Gamaufné, C,sü
lik. Pogátsné NTE, Kiss, . Fux, Romák, 
Pongráczné és Fehér. A csapat április 
29-én indul útnak és május elején tart 
bemutatót Firenzében és Novarábar.'. A 
magyar együttes az olasz válogatottal

ÖKÖLVÍVÁS

Bene iSê e-val gyózlHi, 
a ISbbi ssiérköiés 
l!m e ile p @ té i i i i iR t ii$l 
v a i f

is.gyar ökoIviv6 
fordulójára a

B edders került sor 
bajnokság második.
KRT tornsr-saj-Bokában,, Á. második foy- 
öuló eredményei r

HAnnatsúly: Szamfrids MPSE klsrur*-
kálja Artnert BVSC. Torma J. BTK 
megveri Kállait (Törekvés). . Taropcsrlő 
FTC győa Szabó B. BSzKRT ellen.

Könnyű súly: Kronstcin MPSC .. gyöa*
Gt/örpp * BSzKRT ellen. Györgyöt, sza
bály talauság miatt a 3. menetben lelépj- 
telik. Monfera BTK győz Strincx Bsz- 
KRT ellen. Sloller BTK ĝ ő̂z Mólnál* 
MPSC ellen. Molnár a S. menet elejéu 
feladja a küzdelmet.

Váltósúly: Bene BVSC k. o.-val g>rős! 
Tóth (Ta.pt.erjesztŐk) ellen. Bene az els^ 
menet végén úgy eltalálja- Tóthot, hogy 
azt kiszámolják. Mdndi FTC győz Szó* 
nes WMTK ellen. Márdi igen okosan 
han'.olt. Korányi MAFC . győz Bartók 
MFSB ellen. Barát WMTK győz Med~ 
gyesi SzVSE ellen. A. szegedi fiú végig 
egv’enrangú ellenfél volt.

Középsúly: -Nyirati WMTK. győz £si* 
da (Törekvés ellen.

. Félnehézsúly: Bécsi (Lapterjesztők)
győz Barna MPSE’. ellen. Bécsi kitünően 
harcolt. Bitterei BTK győz Varga MAFC 
ellen. Győr fi MAVAG győz Rideg MA
VAG ellen. Győrfi igen jó formában 
van.

Nehézsúly: Elennolya FTC győz Yct>~
dÁsz BVSC ellen. Szolnoki \ BSzKRT 
győz Erdős BTK ellen. Nem volt va.la- 
mí élvezetei? ..mérkőzés. Mészáros BSz
KRT győz Szőke, MPSC ellen. Szőkét a
3. menetben leléptetík ’ szabálytalanságOjí 
miatt.

IFJÚSÁG
Hibalgazítáíí. Csütörtöki számunkba 17 

sajtóhiba következtében rosszul jelent meg 
a Salgótarjáni SE és a SaLgőkwjáni BT0 
eír.őkségének, a közleménye. A helyes szö
veg a következő:. A Salgótarjáni SE-és ^ 
Salgótárján i BTC clnökéége' ann-ak megái 1 u» 
pitásiát 'kéri, hogy a f- hó 7-éro kitűzött 
Szent. László-vándordíj mérkőzésre a vsat- 
gótárjáni gimnázium csapata nem azért 
nern tudott klállani, mert az SSE ée a 
SalBTC megtagadta a felszerelés köl« 
csönadását,

A KISOK VÍZILABDÁZÓ BAJNOKSÁG
első fordulóján a Szent István fk. nme 
tatot! nagy formát, a többi iskola, még 
gyenge. Látni a csapatokon, hogy 2—3 
hónapi, kényszerpihenőre voltak kárhoz* 
tatva.

Hnnfalvy fk.—Berzsenyi g. 8:t* (3:0L 
Vezette: Zslngor Láezló. Hunfalry fk. 3 
Jeney — . Hart.mund, Kelényl — ölvecz'ky 

Sárdy, Rejtő, Bplcr-cs — Bcrzfíeuj-i g.j 
Metner — "Szemző, Patonáy — Polgár — 
Glass, Kerék, Lelkce, Góldobók:- Rŝ rú 
Í3), Sárdy (2), Bokros. (í). jói a Htm. 
falvy fk., de a hosszú, pályát Piég nem 
birjs. A mérkőzés vége felé már uem 
is mentek a kfresk(vlcílmlstá.k n. labdant. 

Szent István fk.—Arpá<J g. ’ 8:0 (5:0). 
vezette: Xtr.. Perényt- István... Szent Ist-t 
ván fk.: Sehlosser — Stelker. KörösétpfX 
— Taton — Kovács, Kúti, Tauber. —< 
Árpád g .: Németh — Polettz, Herceg —» 
Mamúslch — Gröger, Csurtk, Somfaíj 
Góldobók: Kutl (4). Tátos (2), TálihbO
(2). Az Árpád g. túl fiatej. játékosá al. 
h o g y  sem-bírják-a hosszú pályát és nem 
tudnak ellenállni a u igy ú,-!.zá.?tudássaí 
és rutinnal. rendelkező „Mester''-rel 

A. „Mester” ez érben bajnokajelölt.
Kir. kaith. y.—Zrínyi' s. $:8 <3 :J). Ve.

zette: Lakó Ferenc. Zrínyi g .: -Krausá 
—' Plündrich, Szobi — Hirka — , Simon, 
Magyarj’. Wágner. — Kir. kat.h. r . : Vis-i 
dós .— Mészöly, Kaveggia — Elmer 
Bakos, Szögyénl, Edelléld. Góldobók; 
Magyary (2), Hirka (1). illetve .Elmnú 
(2) Krausz (öngól). Léleknélküli játék. 
Különösen a második félidőbén egyik 
csapat sem bírja a hosszt) pályát, kiúéve 
Elmert, aki pompás leúszásokkal erősza
kolja ki iskolájának a döntetlent, bár .<« 

Zrínyi . g. egy gondolattal , jobb Volt

pése. előtt szeretettel kérem a játékogo- együtt tartja a bemutatókat.
kát, mérsékeljék, ne ragadtassák; et ma
gukat, mert e téren történő nevelés 
miatt kénytelen leszek az ilyen ügyek
kel -elém kerülő játékosokkal szemben a | 
letjezigcrúhb drákói ítéleteket’ hozni."

BAKOSKERESZTHRON NAGT 
AZ ELKESEREDÉS

elveszített ' két ponta SzenUőrlneen 
miatt.

— A mérkőzés legnagyobb részében 
mi támadtunk — mondotta Vörös Fe
renc Intéző —, mégis két balszerencsés 
gólt kaptunk. Ráadásul egyik legjobb 
játékosunk, Faulovtcs is megsérült. A 
Budakafása ellen Lechner fógja őt he
lyettesíteni,

HARMINCHÉT (?) EDZŐ ' -IELENt '- 
KEZETT AZ EBZÖV.ERSENTKE 

Valamennyi, benevezett edző résztvéte- 
lével hétfőn este 8 órakor megbeszélő 
értekezletet, tart Gidóíalvy Pál dr. A 
megbeszélésen a verseny feltételeit, vár
ható, lefolyását fogják megtárgyalni. .

A Magyar Pénzintézeti Sportegyletek 
Ligája április 25-én tornabemutatót ren
dez a ; Tőzsdepalóta nagytermében.

Az MTE nagyszabású sportbemutatót 
tart-vasárnap délelőtt fél 10-kor a Városi 
Színházban. A bemutatót,' • az egyesület 
tornászain kívül résztvesznek más szak
osztályok tagjai, a mandolin-zenekar, va
lamint. . vendégként 3 Szegedi MTE min- 
t a csapat a ; is. A különféle tomaszámokon 
kívül táncok, játékok és az egyesület 
történetét ábrázoló élőképek kerülnek be. 
mutatásra.'

Fábián József másodkapitány ma este 
Gammában tárt előadást -a- rend szó- 

nekről.
Arad! és Mélesz ellen fegyelmi vizsgá

latot rendelt el Bartek István dr fegyelmi 
egyesbíró. A Bocskai—T»k3sol: mérkőzé- 
«tt ugyanisfmint hivatalos ellenőr volt 
kint Bartek dr s , úgy találta, hogy 
Aradi és. Mélesz nagyon sportszerűtlenül 
.yifieikedey ■ métfcözétea,

VÍVÁS
Nyolc csapat- nevezett eddig a 1L osz

tályú kardéeapatbajnokságra- A nyolc 
csapat a kővetkező: Hungária. VC, DAC, 
BSzKRT. BBTE. MTK, FTC. Ganz TE 
és a Sparta-

A Postás SE rendezésében lebonyolí
tásra kerülő H. osztályú női tőrverseny- 
re a kővetkezők neveztek: Gerevich Ti-
borné BSzKRT, Kovács é3 Sigmond 
HVTK, Porteleky, Konca Gy., Koncz K. 
és Zsabbka BBTE, Juhász és Martos 
DAC; Goda (Ganz TE), Haman BBVC 
Marvalits M., Marvatits Gy., Machovits 
és Vértesi PSE. Kallós és Stékely (Spar- 
ta), Szilvássy UTE, Beskó és MitteJ- 
mann MAFC. .

A szegedi KEAC rendezésében kerül 
lébonyolításra . az, országos vidéki kard- 
bamokság. A versenyt vasárnap tartják.

Tervivé élgárdánk valamennyi tagja.
3 RÁC — I. osztályú válogató

T E B ÍZ É S

LEGUTúnn MEGTARTOTT BAJXOKL 
m é r k ő z é s e k  é b e p m é n y e í

Nyolcas csapat I  osztály; Corvin-* 
n ö v  2000:2927. Legjobb dobók: ZoLnáy
89S.Halbauer 380; Sporting 378. Tóth 359. 
illetve Milkoytta 418. Sztankovits 384, 
Pozsár 3S2. Húszár 363 fa. — Elöre—Bil* 
rösvölgy 3880:28'#. Legjobb dobók: Far
kas 395. Kemerle J. 383. Soós 370, Mcl< 
§ W  ,36Jj, Polgár 389, Ács 38í»Szabó 381, Molnár 366 fa 

Nyolcas csapat II. osztály; Közt. Bsöv, 
Danuvia 3816:3781. Legjobb dobókí 

Taub Jenő 382, Gonda 377, Hár-si 364., 
Szödényi 356, illetve Nádudvardv 3 
Gampel 380. Csortos 363, Fekete 361 fa. 

y f r j 0?..,/'™?'11 ’ ■ csoport; Corvin—
1 o ' / á í . ' b ,  Zolnay 522, Halbaueé 

oí-f: T/j,h of1; Pongrác;. 589, illetve Hoh  
yálh ol4 Pmedovits 517. Németh 533, 
rvansó 4,7 fa. — DH—HÉV 2068:1916, 
Rookorábauer 541, Záhorszkv 489. Ora- 
vetz 533, Torday 505, illetve Milkovits 
51̂ . ,  Komasovszky 462, Pfhtm 488, Zu- gébén io2 fa.
- ? . c!,l,ii. í(Íao's mérkőzések: Köb Kosz.— 
f^ fá v n i a  füzérutcai pályán
dobóké ion1? 31,.,.8' hassaí (5saPat- Legjobb Csapody 527, Itác.z dr 

k e Simányi SÍI. Diósí dr 509, 10Ú 
Hpfw Trunner 253. Bertalan 217,illetve Kovára 334. Kuczora. 215 fa.

l e g k ö z e l e b b i  b a j n o k i  m érkő 
z é s e k

-J Z fiJT ,, cmvní u - csoport: • Köb: Kaki. MA\AG ,.A' április 18-án du. 6-kor, 
Pilya. — Közt. Szöv.—Ganá 

április 20-án du. 5.30, Baross téri iFUy»;
A polcos csapat l. osztály; WM—HPt 

•^Pnlis 31-én, HÉV-pálya. do. 9-kor. 
Corvin—Előre április 21-én, P.ark-pályá- 

ÉSÖ-kor. — Hüvösv.—MAVAG ép“ 
rilis 31-én, Hüvösv.-pálya, du. j-kor- 

Nyolcas csapat U, osztály: DH -v; f'T- 
Szov. április 21-én de. 9-kor. Füzőr-'J- 
pálya- —■ Ganz—Vízmüvek április "21~é.n 
du. 3-kor, Ftizér-u, pálya.

ÜZENETEK
Wiftner Antal. A. FercneVár-vs a. profi- 

bajnokság első két évében bajnokságot 
nyert.

Ferenezy Zoltán, A piusr-pong' asrf,al 
méretei: hossrúsá.g 274.5 om, azóleíséé:'
35J.5,,. makacsáé,. SS 3, bilónia®®«sá£'., l.5v^
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'torenz elvállalta 
az MKSz edzői tisztségét!

Megírtuk, liogy a német, kerék
páros szövetség az eredetileg ne
künk szövetségi edzőnek ajánlott 
Rüttöt időközben nem tudva nélkü
lözni, helyébe Lorenzet, az egykor 
kiváló repülőt, örszágúti versenyző 
■meghívását javasolta.

Az! MKSz elvben elfogadta az 
ajánlatot és közölte- feltételeit.

lorenz most nyilatkozott és a 
felajánlott tiszteletdíj felemelését 
kérte.

Az MKSz gazdasági bizottsága, 
hír szerint felemeli Lorenz. tisztelet
díját, ugyanakkor azonban három- 
hónapos szerződtetése helyett csak 
két hónapot javasol.

A TITOGBAFIA VASABNAP 'BONYO
LÍTJA LE 113 KM-ES ISTENES JANOS- 
EMLÉXVEBSENYÉT A KISPESTI ÚT

SZAKASZON
Istenes János ■ emlékének hódol vasár

nap a Tipográfia: a kispesti országút
10,400 méteres kövétől tfzosztályfutamos 
Í72 km-es távú országos kiírásu ország
úti versenyt rendez. .

Ez az elad idei középtávú es síkterepü 
verseny nagy VisszaVágási lehetőségekre 
ad alkalmat s így különösen a vezérosz
tályban válhatok kemény összecsapások.

Az Istenes Jánös-emlékverseny egyéb
ként az országúti bajnokság Il-ik fordu
lóját alkotja.

ŐSZRE HALASZTÓDIK A BUDAPEST— 
. ÚJVIDÉK TAWERSENY

Megírtuk, hogy a jugoszláv kerókpáres 
szövetség ajánlatára magáiliapódás tör
tént, hogy pünkösd vasárnapján és hét
főjén a, Buda,pest—Szeged—'Újvidék terep* 
ezakasaon és kb. '850 km-es távon Jugo- 
«zlAv-m*gyar válogatóit országúti mérkő
zés jusson dűlőre. A kőt (szövetség kö
zöli, lefolyt, tárgyalások azóta teljes ered
ményre vezettek,, s a, verseny előkészüle
tei mindkét részről megindultak.

A jugoszláv szövetség tagnap várstla- 
nul útlratilag arról értesítőit* as MKSz-t. 
hogy a pünkösdi válogatott mérkőzésről 
le Kell mondania, minthogy a Szöged— 
Újvidék közötti országútiszakasz n-z árvíz 
következlélxm jelenleg helyenként vízzel 
borított, vagy annyira sáros, hogy azon 
sport szerű módon a, tornát lebonyolítani 
lohetefJen.

Az MKSz o bejelentést természetesen 
tudomásul vette. Magyar szempontból, ta
lán még* szerencsés is ez a megoldás. 
Pünkösdkor ugyanis válogatottunk, a Bu
dapest-Bécs—Budapest távvemen yen in
dul. s így a. jugoszláv-ma-gyar tornára 
r.-j,k második csapatnnloat tudtuk volna 
kiállítani. így azonban, bogy a mérkő
zés élbale«z.tása követkejtéboj csak osz
tóié,] kerülnek osymáKsál szómbo a küz
dők ! a loeiubb magyar válogatott vív
hatja majd meg mérkőzését a Jugoszlá-' 
Vök ellen, akikkel ezúttal,} először talál
kozunk.

(ff *««?»«*•» «w

K É ZIL A B D A
" 'A  RLE VIT. . híva.taloann bej élni télié 
sv, MKESz-pek, hogy roi-nd-bárn-m cm pa
tával vitónnlép a kézilabdahajnoksiáctól. 
A vasárnapra kitűzött. UTE~BLE VII. 
mérkőzés emiatt okmarad.

A kézilabda válogatott keret ma, rssü- 
Kirtükör délután 5 órakor azdést tart 
Lalorcn-ute-ai Elektromos-sporttelepén.

Fazekas II-. a Széchenyi jeles k.özép- 
eoatára íllkapocslöpówsol fekszik a sport- 
asánntnríuinban. (Fazekas II. még a 
múltheti, \VMTK—SaSetoonyi mérkőzésen 
sérült meg.) •

Buzássy. az első csapat játékosa lett 
a ETK új intézője. — Eddig n-om sokat 
törődtök velünk az ■ cgyesülotbon, —
beszéli az új intéző. —■ A csapat képcs- 
eógeit mutatja, hogy így is ni cg tudta 
nyerni a II. osztályú teremba jnoi;Ságot. 
Most szerencsésen me-gvai a hely
zet: Irán dr kerületi tiszt-ifőorvos, egye
sületünk elnöke hen-niin-két is pártfogá
sába veit és edzőt ts kaptunk, a sokszo
ros válogatott Kutas! sze-mélyébon. Most 
minden,, vágyunk.:— bekerülni az I. oez- 
lályba! . . .

VASÁRNAPI KÉZILABDÁM CSÓR
I. osztályú férfibajnokság: Elektromos 

—BSzKlJT. Latorca-utca, lói 11- — “ TB 
—VAO, Hajdu-ntoa, 5. — BTC—MÁIG, 
Fcbér-út,’ háromnegyed 3.

II: osztályú férfi bajnokság: M PSC—
WMTK, Újpest, Horthy Miklós-út, 3 óra. 
—■ BTK—Ivistex, Pozsony int. 2 óra.„—- 
Széchenyi—IVackor, Újpest, Horthy Mik- 
los-út, fél 2!

III. osztályú fér fi bajnokság! BTK II-— 
MAKÓ m ..  Pozacnyi-út, föl 4.

Szövetségi díj: Elektromos—BSzKET,
Latorca-utca, negyed 10. — MTE—VÁC. 
Hajdu-utca, fél 4- — BTC—MAIT. Fehér
ét, főt 2.

Vitéz Pál Imre-vándoréi j ; MPSC-— 
tloldlKTgcr SE, Újpest, Horthy Miklós
át. 10 óra. — M. .Posztó—MTE, Csepel,
W.MTlv-stadion, negyed 5.

Barátságos mérkőzés: AMC—Olympia,
Újpest, Váci-út, .tói II. ~r- WM TK-M . 
1‘csaió vegyes, Csepel, WMTK-stadion, 
3 óra.

CÉLLÖVÉSZET

A Bulcsú Lövész Egyesület 10)0. évi
május 2-, 4. és 5-i országos nyi-lt verso- 
PyiSp harmadízben’ kerül kiírásra a „Zim- 
ttiomiann hölgycsapat vándordíj” , mely
nek sorsa m<5Wá.n tartja izgalomban ki
váló' Itól-gylövészein-fcsL A vándordíját 
Lét. ízben a Budapesti Postás SE höl* 
gyei nyették Cl és így- az: idei versenyen 
ásótieg véjier tulajdonúkba mohot az 
értékes ,4jazó ísnifigyaTt'-' ábrázoló 
p ront szobor. Versenykiírások Igényelhe
tők ív .. Cukor-u- 6.

CSZAS

Uűs/.tncr Henriit, a MUE edzője Jugo- 
Otláviábn készül. Vörös felfedezője már 
három éve foglalkozik, a MUE úszóival 
f* vizilabdásaival. Most, háromévi ko- 
kotnoly és eredményes munka után való- 
®np-ttlog búcsút mond az egyesületnek. A 
«>yáló edzőt Ljubljanába hívták meg. A. 
mar hosszabb ideje Susakon dolgozó Hu- 
cyadfi után Kösztnor a második kiváló 
Juo.gj.or edző, aki Jugoszláviában fog 
“ WAéikodnh

április 25-én mégis 
csak elmegy Nápoly
ba a MAC

Az első tavaszi vasárnap délelöftnek 
csaknem .a teljes űs^ógárda együtt erűit 
a Xcmzeti -Sportuszoda nyitott meden
céjében. Már messziről, a sziget sétá
nyairól hallható a nagy kiabálás, jókedv, 
nevetés. Bent az uszodában színes  ̂ kép 
fogad bennünket. A ragyogóan tiszta, 
csillogó vizen játszik, a napsugár. A 
nagymedencében sok-sok színes pont: 
sárga, zöld, l'iila, mindenféle színű úszó- 
sapkák. A középén felállított két kaput 
egyszerre 6—?7 labdával bombázzák a já
tékosok. A ka.puk háta mögött fiatalok 
úszkálnak. A müugrómedencében ,,kiszo~ 
rítót*’ játszanak a nagyok. Három-három 
ember van egy csapatban. Felállnak a 
medence szélére és igyekeznek megaka
dályozni, hogy a másik csapat eltalálja 
a medence falát a labdával. A lapos lö
véseket nagyszerű vetődések, a maga
sabbakat pompás fejesek kísérik. Per
sze, minden labdafogásra beleugrik az 
egész társaság a' medencébe. Nagysze
rűen mulatnak, a világért nem lehetne 
ki csalni őket.

A vasárnap délelőtt a2 egyesületek kö
zös edzésnapja. Komoly munkáról már 
csak a nagy tömeg miatt sem lehet be
szélni. Megszámoltuk: a nagymedencében 
86 ember úszott! De a versenyzők azt 
mondják, olyan régen ,,fttrödtek’\ hogy 
most az egyszer csak úszkálni, nevetni, 
játszani akarnak. Az edzők beleegyeztek 
— nem tudtak boldogulni a vidám tár
sasággal.

Vízvári Károlyt a MAC tervezett olasz
országi portyájáról kérdezzük.

— Eredetileg már most csütörtökön in
dulni akartunk — mondja *— de as óla 
szóktól távirat jött, hogp csak április 
27-én tudnak bennünket fogadni. Csak egy 
versenyről van szó, A nápolyi Rart Mantes 
csapatával mérkőzik nizilab d-acsapalunk. 
Az úszók ellenfeleit még nem- tudom,

~rt Kik vennének részt a portyán?
—■ Nyolc vízilabda játékost vinnénk c t  

Elemérit, Fábiánt és ha hwatalébtm sza
badságot kap. Hídvégit,

A MAC-úszók persze, nagyon őrülnek « 
kínálkozó portyalehetőségnek Néhány 
borúlátó azonban nem bízik a szép út lét
rejöttében. Hangoztatják, hogy. a MAC- 
nak nagy balszerencséje van a portyákkal. 

. Két év előtt a bécsi, tavaly a pozsonyi 
portya ment füstbe az utolsó pillanatban. 
Az óla az portyát is elhalasztották, már 
egyszer...

Reméljük, a balsejtelmek ezúttal nem 
válnak valóra és a MAC úszó- és vizilab 
dacs&pata április 25-én rendben elindulhat 
Nápolyba.

Kapósak a magyar edzők köií51d5n. A
MtJSz-hoz 1-egutóbb Splitből és Bukarest
ből érkezett levél, p-nvolybeu magyar edzőt 
kérnek. Mindkét helyen azonban c^ak ro- 
videbb időről lenne szó és edzőink nem 
akarnak liámrn-négy bonc pl munkát va-l- 
íaim. A .bukaresti meghívást a MUSz 
Spöissogger Ernő figyelmébe ajánlja* aki 
a múltban nagy sikerrel készítette elő a 
spanyolokat és a s véd eke t- 

A pauamei ikai játékok során Buenos 
Airesben az amerikai Perry Helcn 100 
iné térés há túszáéban 1:19.3-a* időt ért el- 
A brazil Lénk Maria ideje 300 méteres 
iríeMúszáfíban 1:24*3, 20Ó méteren 3:05.2 volt-

Ifiilyen ieg^en —....
b sportmövészeft ?

— címen tartott Misángyi Ottó dr, 
az OTT főtitkára és egyben a 
Testnevelési Főiskola tanára elő
adást a Képzőművészeti Főiskolán. 
A zsúfolásig megtelt földszinti elő
adóteremben ott volt, vitéz Tárczay- 
Felicides Román miniszteri osz
tályfőnök, Szukováthy Imre dr. a 
Testnevelési Főiskola igazgatója, 
valamint Rudnai Gyula rektor és 
Mnyp,r Antal prorektor vezetésével 
a  Képzőművészeti Főiskola egész 
tanári kara és hallgatósága. Be
vezetőben Misángyi dr az újkori 
sportmüvészet alkotásait ismertette 
vetített képekről, azután a nemré
giben tartott sportkiállítás alkotá
sai jelentek .meg a vásznon. Ilyen 
„bemelegítés" után került sor Mi
sángyi tulajdonképpeni előadására: 
Milyen legyen a sportművészet? A  
magas színvonalú előadásban Ilfi- 
sángyi elmondotta, hogy véleménye 
szerint az egyes mozgások ábrázo
lásakor miről nem szabad a mű
vésznek megfeledkeznie. A mozgá
sok érzékeltetésére a német atléti
kai szövetség amerikai oktatófilm
jét pergette le a müvészjelöltek 
előtt. A  nagy - tetszéssel kísért elő
adás után élénkítésül Molnár lg -  
n&c labdabűvészfilmje került sor
ra. Ennek is nagy sikere volt. Mi
sángyi dr-nak a párisi EB-n ké
szült atlétikai filmjével fejeződött 
be az előadás. Mayer Antal pro
rektor záróbeszédében a hallgató
ság nevében kijelentette, hogy a 
legközelebbi olimpián már a ma
gyar művészet. is méltóan képvisel
ve lesz, Rudncs Gyula rektor kö- 
szönöszavaiv-al ért véget a sport és 
művészet kapcsolatainak szorosab
bá tételét célzó nagyhatású elő
adás.

MOZI
SOROZAT

Jön: Dr Kildare. Max Brand, ar amc-
ri!;r,i író dotektivregéuyeiirdl ír híren- 
KljiJuBsen * ,D r  Küdararól szóló rtsífő* 
nyci' Dépsrarűet- Kildar, orvos e , t  s !-  
vLIAsr eiabc-reit gyágyíd-a. <le miután al
világgal vau dolga, sokszor jam is s-uy- 
nyirs orvos, mint inkább detektív. A  
ICilda're-sororat egyik filmjét nálunk leg
közelebb mutatják be. Leav Ayres ala
kítja az orvost, Lionel Barrmj-ore meg 
professzor személyébe^ mutatkozik be.

#
Az Audy Heardy-sorozatot már ismeri 

a budapesti közönség. Legközelebb az 
Amly Heardyt elkapja a szerelem ke
rül. bemutatásra. Az- egyetemre jéró 
Mickey líoonev ezúttal a tanárnőiébe lesz 
szerelmes, színdarabot is ír a tanárnő 
kedvéért. A szereplők a '.megszokottak, 
csak a tanárnő; lesz új. Helea Gilbert 
slékiíjfc . :

B é cs i;
K Á R  V O L T  H A Z U D N I!

•Ás év egyik legjobb filmje. Ez 
biztos. Kedves, szellemes, .mulatsá
gos, lendületes. Jó az egész és jók 
a részletek benne. . " ,

Váláásaí kezdődik és azzal végző
dik, hogy a házaspár mégis együtt
marad. A válás oka féltékenység, 
az együttmaradás oka szerelem........

A fiatal asszony, aki a férje fél
tékenysége miatt válni akar, sőt 
gyorsan férjhezmenne másoöszór 
is, ha még idejében áem venné ész
re, hogy az első férjét szereti: Iréné 
Dunne. Angyali, elragadó! S mert 
kitűnő színésznő, hét a nézőnek 
olykor a sok kacagás közben hirte
len összeszorul a szive és eszébe jut 
— a Mellékutca.

A fiatal férj, aki féltékeny — és 
nem is egészen ok nélkül — de lo
vaglásán vállalja a válópörben az 
alperes szerepét, csupán Mr. Smith- 
hez ragaszkodik: Cary Grant. Pom
pás fickó s igazán azzal jellemez
hető legjobban, amit Iréné Dunne 
mond rá: „Mindig olyan jókat ne
vettem vele!" A közönség is folyton 
együtt mulat vele...

És mennyi ötlet a filmben! Egyik 
jobb a, másiknál!... Űs Mr. Smith, a 
ruganyos, játékos, remek kis kutya!

Ezt a filmet sokan fogják másod
szor is megnézni. Többhetes sikert 
jósolunk. Vagy még annál is többét!

Panaszok a híradó ellen
Az utóbbi hetekben különböző ol

dalról érkeznek hozzánk panaszok 
a magyar híradó ellen. Panaszltod 
nak a nézők, sőt panaszkodnak a 
mozisok is. Most már szóvá tesszük 
ezeket a panaszokat, mert kénytele
nek vagyunk megállapítani, hogy a 
hibák nem mulékony természetűek. 
Sőt hétről hétre fokozódva jelent
keznek.

Arról van szó, hogy a magyar 
híradó egyre kevésbé - -  filmszerű 
Már csak a külföldi részeken, látha
tunk eseményeket. A magyar részek 
nagy része: személyi Mr.

Mintha elálmosodtak volna a film- 
riporterek, akik pedig egyidőben 
már jobbnál jobb filmriportokat ké
szítettek a magyar híradó számára. 
Most még a győri tűzről is csak 
azért készült felvétel, mert véletle
nül Magyarországon tartózkodott 
az egyik külföldi híradó riportere.

A  magyar árvízről csupa semmit- 
mondó- néma' felvételt iktattak a 
híradóba, mélabús zenekísérettei, 
Erről nem. Is a flhnriporterek tehet
nek. mert tudomásunk szerint ők 
sokkal izgalmasabb felvételeket is 
készítettek, de azokat a híradó szer
kesztőségé —• tartalékolta. Egy kü
lön árvízi filmriporthoz.

Nem egyszer tapasztaltuk, hogy a 
magyar hiradó szerkesztői szívesen 
fogadják a szeretetteljes bírálatot. 
Reméljük, hogy most is használni 
fog a figyelmeztetésünk és a ma
gyar híradó újra javuló formát fog 
mutatni.

Ext vegye 
S o h a s e m  f o g  m á é t  h a s z n á ln i !

A  RABIG M Ű SO R A: 
Csütörtök, április IS.

■Budapest I, ■ <548.5 m ) fi.4ö: Ébresztő-
Tornai. Hírek. Hanglemezek. — Ili: Hí
rek. — 10.20: Móricz Pál elbeszélései. — 
10.45: A  gyémánt-ok királya. — 1210: A 
küllő Szalon zenekara. Közben: Hírek. — 
13.30: Szórakoztató zene baníffolvóteU-81- 

14.30; Hírek. —  16.15: Ruszin félóra.
— 16.45: Hírek. — 37: Hírek szlovák é-í
ruszin nyelven. — 1715: 1’ialaJ model
lező repülőink gyakorló bemutatóján.
Helyűiül! közvetítés Rákos mezejéről. 
Beszél liuilkiHiky Sándor. — 37.45: Vö-
rüas Sári is  Ignátü Gyula magyar nótá
kat énekel, kíséri Gáspár Lajos ás ci* 
írányzenck-arn. Közben: Édes anya nyel
vünk. — 18.45: Méhészeti időszerű ta
nácsadó. Valló Árpád előadása. — 1915: 
Ilinek — 19.25: Tánclcmézek. — 20.10:
A Budapesti Hangverseny Zenekar „C a j- 
kor zkij-cKp’ -je. Vezényel Haas Wciss- 
bach. KözremükötUk Nikita Ma-galov 
(zouííora). 1. Hamlet, bungvorseny nyi
tány. 2. b-moll zongoraverseny (Mayn- 
lov*). 3. VI. ezimfónia (Pathotiijnc). Köz- 
beu kb. 81.05: Hírek- Utána kb. 32.20: 
Hírek szlovák és ruszin nyel von.
22.55; Táncz-cmc- — ÍR; Hírek nőmet, 
olasz, angol, francia, ás eszperantó nyel
ven- — 2.3-25; HajújIeméBsk-' ,.Magyar
nóták át osárdáaok.'' — O-ftá: Hírek-

Budapest II- (045 tn-1 16.15: EUmdajck 
ás táncstómok hauglemezról. — lS-ISt 
Angol nyolvoktatá*. 1S.45: ĉiittatér 
Etelka pordonkázik, znugorári kíséri 
RléSför' Tibor dr. -  1940: Két. klráadn- 
lás Amerikába. Dítrói Mór ceevcgrésőv
— 20: Hírek. — 20.25: Ráca Bél* ftigánr
zonekara rnuzsiká.1. —- 21.15:' „Bgy ti
tokzatos kép.” (Giorgione Viharja.) Irta 
Bercsényi ' Dezső dr. —- 21.40: Hangle
mezek.
Mai jelentősebb külföld! snftsotrrészek:
6.15 ó : Bécs: Sehubert-dalok.
7.30 6: Breslau: Beethoven- és Brahms-

müvek.
8 6: Bukarest: Filharmonikusok.
9 6: Kóma I .: Gounod: Faust c. Ope

rája.
0 á: Milánó: Szimfói.ikus-est.
9 é-í S*ó« * í Zenekari asü

Örökké f e le  j t h e t ő t í e - n  marad míndeaikiftek

MEBIIi OBERON
és L A V R K  N C E  0 L I V I E  R OBipkeflnOTtt,fito je ! 
Rendezte : W íU iam  W yler »  m  1 1  |  m
MA P R E M I E R :  i € A I # B U ^

A finnek hailandók  
lennének az idén Buda

pestre  iösmi
viadalba,

B e s z é l g e t é s  Sasitala főt i tkárral
Helsinki, április 6.

Mostanában ném könnyű dolog 
megközelíteni a finn sportszövetség 
épületét. A hirtelen beállott olvadás 
ugyanis egész Helsinkiben végelát
hatatlan tavakká és patakokká vál
toztatta. az utcákat. A  szerencsétlen 
gyalogjáró csupán kétes kimenetelű 
hármasugrás-sorosatok segítségével 
tud előrehaladni. Helsinkiben kevés 
még a munkaerő, a férfiak java
része még katona.

A sportszövetség helyiségére alig 
lehet ráismerni. Csupán néhány 
szobában láthatunk c.gy-egy iroda- 
kisasszonyt. A régen olyan derűs 
harmadik emeletet alig világítja 
meg néhány villanykörte.

— Helsinki bombázásának első 
napján a szövetségi ház összes ab
lakai betörtek és egyelőre várnunk 
kell, amíg kapunk elég ablaküveget 
— mondja Santala főtitkár, a szö
vetség egyedüli férfitagja. A  többi 
szövetségi vezető .még mind katona, 
egy hősi halált halt két hónappal 
ezelőtt. Maga Santala bent lakik .a 
szövetségben, mert otthona az egyik 
bombázás alkalmával annyira meg
rongálódott, hogy ezidöszerint telje
sen lakhatatlan. .

— A  sportszövetségektől bizo
nyára nagy áldozatokat követelt a 
háború? — kérdem én.

- "  Bizony,, egyelőre teljesen meg
bénult a működésünk. A szövetség 
tagjai közül igen sokan elestek, bár 
éppen az atléták közül az olimpiai 
jelöltekben kevés a, veszteség. An
nát több régi atlétánk halt hősi ha
lált. Elesett Eöclcért, Marttelin, To
latna, a 800-as . Peussa, egyik leg
jobb marathonistánk, Kukkoneh. 
Támila, a SS km-es világcsúcs tu
lajdonosa súlyos lábsérüléssel fek
szik kórházban és az orvosok nem 
tudják megmondani, hogy futhat-e 
még valaha. Nagy reményeket fűz
tünk az egyik munkás-marathonis- 
tához, Mustonenhez. £:S6:51-et fu
tott tavaly. A helsinki olimpián már 

, képviselhette volna' a finn színeket, 
ö  is elesett. A sebesültekről, vala
mint as Összes elesett sportembe
rekről sem adhatunk még teljes ké
pet. A sebesültek száma háromszor 
akkora szokott lenni, mini az el
esetteké. A legnagyobb vesztesé
günk azonban Karjala. Kétszáz vi
rágzó sportegyesület és sokezer at
léta, lett. hontalanná. Legnehezebb 
feladatunkat éppen a karjalai sport 
megmentése képezi.

—‘ Lesz az idén atlétikai tevé
kenység Finnországban?

.— Minden erőnkkel azon dolgo
zunk, hogy legyen. Az olimpiára nem 
számíthatunk, éppen ezért már 
érintkezésbe léptünk a fvéd  szövet
séggel egy svéd-finn viadalra vo
natkozólag. Sok reményünk ugyan 
nincs a győzelemre, de mind anyagi, 
mind sportszempontok kényszeríte
nek bennünket rá, hogy az idén is 
rendezzünk legalább egy válogatott 
viadalt. Neín akarjuk, hogy ellany- 
huljon az atlétika iránti érdeklődés. 
Ezenkívül anyagilag is sokat áldoz
tunk a háborúban, hadikölcsönöket 
jegyeztünk, úgyhogy a svédek elleni 
viadalra mindenképpen szükségünk 
van,

— Ha a MASz meghívná a. finn 
szövetséget, egy ószi válogatott 
mérkőzésre, elfogadnák a meghí
vást ?

A legnagyobb örömmel, men
nénk, ha ói kíjrűbmémfe'k lehetővé 
tennék,. Magyarországgá!, továbbra 
is . a légszívói,yesebb kapcsolatot 
akarjuk, fenntartani az Összes sport- 
ágakban„

(A  MASz tudtunkkal elhatározta, 
hogy ha az olaszok végképp nem 
hajlandók az idén eljönni Buda

pestre, a finneket hívja meg. Úgy 
látszik, hogy ez a próbálkozás több 
sikerrel kecsegtet. Szerk.)

Kulai Sándor.

Consolini legyőzte
Oberwegert, Scopel 
Bevlacquat

Az olasz atlétikai idény teljes erővel 
megindult, öregek és fiatalok vetélked
nek a különböző versenyekén tó bár s»* 
öregek még i ártják a frontot, nem . egy 
rzdmban kénytelenek meghaiolnj a ha
talmas olasz at 1 étatömegekböl kikerülő 
új tehetségek előtt.

A bolognai versenyen példáid -
új roaaasuzró tűnt fel

a torinói Tangheltl személyében. 180
em-es ugrással legyőzte az ugyanannyit 
ugró Campaffnert és a 1 fő-öt Ugró Del
ta . Tangenkctti a 195 wn-t sem sókkka! 
verte. S00 méteren Pedersoli 1:54.6, ÖK-
oi-eri 1:57.7, Pieracaini 1:58 mp-et., 15í)9 
méteren Vitale 4.02.5-öt, Bertoeehi 
4:03.2-t. Vergattini 4:01-et futott. Meg
lepetés volt a súlylökésben, mert a ta
valyi olasz-magyarJU - 15.3740a ccúcéored- 
ménnyel győző

ProfetI 13.59-ea gyenge dobással Msak 
negyedik lett.

Bertocehi győzött kerek 14 méterrel. 
Diszkosz: etésbt-n Qbcriceger szenvedett 
vereséget 47.79-es dobása ellenére a 
48.67-et dobő CoKsoUnitŐi.

A get óval versenyen
Beriacqna veresége

volt a meglepetés. Az 1500-rói 30rt0-re 
átnyergelt Scopel győzte le 15:09.3 
mp-es jó idővel, Boviactjlnt lö:lő.8-at. 
Se.síini .15:28.2-t futott, llú-es gáton 
Gnldana 15.6-os, Britale 15."-es, 4«W-t>«
hatná 48.6-0*, Doto»eem  50.5-üs, távol
ugrásban Bolbgna. ós Pedenani. egyfor
mán 70i! cm-es, rúdugrásban Romén .VA 
rm-es eredménye emlltésreméltó. Gyen
gén szerepeltek a vár.*.izék. Monti győ
zött 11 mp-el, MairMtdi 11.2-t, Dodii
ll.S-at, Gonnclli 114-et futott.

NAGYSZERŰ FORMÁBAN VAN SOMLÓ LAJOS,
a MAC távol-hárnúisugrója. Ha az léén 

elmarad szokásos rándulása, mind a kit 
számban nagy eredményeket fog elérni.
EBSTRÖM 7# ÉVES SZÜLETÉSNAPJA
alkalmából elnöke tisztetetéto kiimj-vet 
ad ki a NAS*. A könyv megírásábnn való 
közreműktidéere Mitóogyi Ottó d-r-t 1# 
felkértók.

EDDIG MAR 15 CSAPAT NEVEZETT
a délnytigátl kerület vasárnap tart.indi 
mezei versenyének ifjúsági csoportjában- 
Kismartoni Károly dr buzdító waVár* 
r. kerület csaknem valamennyi icfcoli.i* 
elindítja mezei csapatát. A bajnoki ver
seny indulóinak szám* biztosan felül 
fogja múltot az április 7-fsn rendezett 
idénynyitó mezei verseny indulóinak szá
mát, pedig akkor is volt 55 'résztvevő. A 
felnőtteknél is íeez elég induló, mert a 
PÁC 2, a PEAO. ZMKTK és a KTSB 
1—1 ampát tol indul. Különben a továb
biak folyamán is lesz elég versenyzési 
alkalom a kerületben, miért megfogadták 
;v MASz felhívását; legalább egy ver
senyt minden vasárnap! Csak a lovoUtóíí 
nem kapcsolódnak még bele, ők csak átír 
hónap múlva kezdik mag A vetúenyzésf-

—  AZ EGKSZ CSAPAT ELINDUL 
A THOMKAN,

jelentottc ki tegnap Farkas Mátyás, —* 
Nem árt á fiúknak, ha a bajnokság 
előtt futnak egy versenyt. Némoaak, 
hogy nem árt, de szükséges is... Ezek- 
utác megkérdeztük magukat a versenyzőket, hogy mi lesa azzal a vasárnapi 
rajttal. Az a meglepetés ért, hogy aa Ő 
véleményük nem mindenben egyezik a 
hivatalos véleménnyel. Németh Béla in
dulni akar, ds Szabó és Csapiár „még 
nem tudja’*, tglói pedig nőm akar i8- 
dúlni a bajnokság előtt.

eZENDBöI KOVáfTH GYULA DR.
lesa a MAC atlétikai szakosztályának tó- töké. A MAO atlétika! Min.kbSTtály* szóm haton ért* -7 órakor tartja tszztújttó
üléeét a múlt évben a«m *ok vizét ja,** váró tisztikar átalakul és a* alnisö tiia 
t©t Szondről Kövác-b Gyula dr, öranai* gyűlési képviselő foglalja él. Tőié lék, hogy mint fiatal, tattsrős és az at- 
létakat saját tapasztalataiból is Ismér! 
ember viaszaáUíja a régi jó bajtársi síéi 
lemet és fegyelmet is hoz be a kék sárga gárdába.

Marlene Oietrich HSSZÖUYLüZdDÍS
RIA LTO  • VESTA = BODOGRÁF

B»kággi6l 7 0 , Rlőadások 31-tói 3öxsor«kArút «Sv
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KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027
11, 2, 4, 6, 8. 10. Texas II. (A száguldó 
fán tóm.)
LLOYD Hoilán-u. 7/a. T-: 111994. 4, 6, 8,
10. V.: 2-kor is. Pénz beszél- 
PALACK Erzsébet-körút 8. T : 221-222. 11, 
2, 4, 6. 8, 10. Várlak. 11-ik hét!
SAVOY Üllöi-út 4. T.: 146040. 3, v6, IS, 
htt. V.: 1, n4, i'6, h8. 10- A 4 toll. V. d. c 
ftl: Mr. Moto nagy játszmája. 
SIMPLON. Horthy Miklós-üt b2- T .: 268999. 
1'4, f«, ÍS, fÍ0. V .: i'2-kor is. Semmelweis 
V. d. e. 11: Művészmatiné.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T. 140-S40. 11, Z 
4, 6, 8, 10. Viktória királynő.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u- 11. T.: 355377. ni 
ü6, n8, nio. V-; n2-kor is- Bercsényi hu 
szárok. V. d. e. 11: A vadon lánya. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563. 
4, 8, 8, 10. V.: 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Csapda.
Bullái AFOLLO Széna-tér. T : 351500. 
fá. . b7, !'. V.: f2, f4. f«. f8, flO. Opera
bál. V. ti. e. Ili; Az én lányom nem 
olyan.
EIDÖHADÖ Nópsni) ház-u. 31- T-: 153171. 
4, 6, .8, 10. V .: 2-kor is. A  férj köz esz ól 
Finnország lángokban.
HOMEROS, Hermma-tít 7. T .: 296178. 
hó, 7, Í10. V .; 12, Í4, 16, 18, 110. A férj 
közbeszól.
IPOLY. Csáky-utca 65. T.: 192-626. f4, Í8, 
f8. flO. V.: fí-kor is. A férj közbeszól. 
V. d. e.: Márciusi mese.
JÓZSEF VÁROSI Kálvária-tér 7. T-:
134644. 14, 16. 18. 110. V.: 12-kor is-
Asszony lázad ás. V. d. e. flO, Í12: Cafc

OLYMPÁ Erzsébet-krt 26. T.j 4215SS. 11,
2, 4, 6, 8, 10. Bercsényi huszárok.
OTTHON Beniezky-u. S. T-: 14S447. Dl, 
n6, ' dS, nlO. V.: n-j-kor is-A férj közbeszól- 
V. d. e. 10, fl2 :' ürllány szobát keres- 
PÁTRIA Népszínház-u. 13- T .: 145673.
3,. n6, f8, hlO. V.: 1, n4, Í6, h8. 10. á 
4 toll. V. d. e. fii: Mr. Mofo nagy játsz
mája.
PHÖNIX. Rákóczi-út 68.
3, :5, nS, 00. Pygmalion. 
gokban-
ÍUALTO Rákóczi-út 70. T.
1, 3. 5, n8. nlO. Sz. V .:
6. 8. 10. Asszopylázadás.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivétel#* 

Vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII.. Rökk Szllárd-ntca 4. 
— Telefon 1S2—498 és 133-977. Lavái- 
eím: Budapest 72. Postafiók 42.

rsazerkeszté: Dr. Vadas Gyula- — *V leld* szerkesztő: Hoppé László- —* Felo
ld* kiadó: Knltsár István.

Blóí!?etés! díj: Belföldre egy iára P 
t 5.90, negyedévre 6.—, külföldre 9, —

fAmeríkába 10.—).
Nyomatott a Stádium Rt. kSrforcdffr 

Mta. Felelőt: G jö r j  Aladár Icaacaté.

V É L E M É N Y E N

a rangadóról
A Hungária -azért veszítette el a 

rangadót, mert rendszerben játszott. 
Szorosan lefogta a, ferencvárosi 
csatárokat, akik tehát így szabadon 
tudták lőni a gólokat. Ezzel szem
ben a Ferencváros megbénított 
minden Hungária-támadást azzal, 
hogy szabadon hagyta a Hungária- 
csatárokat. Ez a ruganyosság egy
szerűen tanácstalanná tette Titkost, 
akit Szoyka dr nem fogott, közelé
ben sem volt az egész rangadó 
alatt, amely nagy esőben zajlott le 
az FTC-pályán vasárnap délelőtt.

Ettől eltekintve az angol rendszer 
újabb kudarcot vallott, ezúttal Bécs- 
ben. A jugoszláv csapat, amely 
friss volt az üdítő utazástól, két 
becsület gólnál többet nem tudott el
érni a remek bécsi iskola ellen. Ez
zel szemben az otthonmaradástól 
fáradt bécsiek olyan dugót vágtak 
be a jugoszláv kullancsoknak hogy 
csak úgy porzott.

A helyzet

Egy JtUngárista magyaráz:
•— A helyzet az.,.
A másik félbeszakítja:
—  Hagyja csak, biztosan ez a 

helyzet is kimaradt!

Magyarázat

i— Mondja, hogy lehet az, hogy a 
jugoszláv válogatott kettő-egyro 
győzött Bécsben?

—• Egy látszik, több gólt nem 
tudtak rúgni a jugoszláv csatárok.

Közvélem ény
A  közönség köréből hallottuk a 

Bocskai—Taxi mérkőzés közben:
—- fis még azt mondják, hogy a 

Taxinak nincs közönsége...

Heti p rob lém a;
*— Huszonkét ezer fecske ta va szt 

csinál a labdarúgásban?

Érdeklődő. A pingpong-asztalt 
éppen most mérik. Ha a mérések 
befejeződnek, az eredményről érte
sítjük. Legyen türelemmel.

Költő. Beküldött versét a Petőfi- 
társasághoz továbbítottuk.

Rangadó. Jobbat kérünk.

A  M OZIK - M Ű SO RA: 
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V =  vasár

nap, n -  »/4* í *** 2̂, ó -  % 
Bemutató mozili

ATRIIÍM Margit-körút 55. T : 153-034.
fft f8, flO. Sz- V : U kor is. Gül Baba. 
(S^ckczky, Jávor-) 2-ik hét!
CA-SINO. Esku-út 1- T.: 383-302- f6, f8, flO. 
Sz. V-: f4-kor is. Jöjjön elsején, (Páger, 
Turay.)
CITY Vilmos császár-út 38. T : 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.; h4-kor is- Güi Baba. 
(Szeleczky, Jávor.) 2-ik hét!
CORSO. Váci-utca 9- Telefon: 182-818-
f6, f8, f 10- Sz- V : f-l-kor is. Kísért a 
TmiU. ,(M'i eh éle Morgan-)
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 325-952. 6, 8. 
10. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Pumie, Grant.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T : 189-543. 
5, n8, fl0. Sz- V.: 3, n6, fS, hlO. Az ör- 
döngős fruska.
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-krt 18. 
T.: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
Me.tro-Fox híradó. Első felvételek Dánia 
megszállásáról. Árvíz. A posta fejlődése. 
OMNI A  kölesey-Ktca 2. T. 130-125. 6. n8, 
flá. Sz. V.: 1, ti, 8, lt). Isten tényei én.
(N dpi yigjá té k.)

ír. ró sz : A s zá g u ld ó  fa n lo m .

K A M A R A
Előadások 11, 2, 4, 6, 8 ős 10 órakor. 

Az első 3 mérsékelt helyárral!

RADIUS, Nagymezó-utca 22, T .: 122-098. 
fii, h8, hlO. Sz. V.: ,f4-kor is. örökké- 
(Mérte- Óboron.) V. d. e. 11: Lakmer-báesi 
uiatinéia.
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. r.6, fS, hlO. Sz. V .: 4, S, 8. 10. 
(fc a csodák csodája. (Judy Garland.) 
5-ik hét!
SCALA Teréz-lirt 60.4 T .: 114-411. n6, Í8. 
híO. Sz. V -:' 3-kor Is. Érdemes órokütai- 
(Pcrnandsl.) . . .
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T.J 145-046 5. nS. 
flO. Sz. V.: 1.3-kor is. GUI Baba. (Sze- 
leezky, Jávor.) 2-i-k héti 28-án d. ©• 11: 
Jíyiri L.: Hogyan dolgoznak a kémek? 

Utánjátszó mozik
BROADWAY, Károly-krt 8. T .: 144-212.
fj, 1 6 , f8, fid. V-: ÍS-Jtor is. A vén .lány- 
V. d. e. 11; Csuk ogyszar vagy fiatal- 
CAPITOL. líaro«6-tér 32. T-: 33-1-337-
fii, hl, 3, nö. Í8, hlO. Halálos távasz. 
8-ík hét’
Co r v in ' miei-űt 40. t . j 139S88. f4. 16, 
f8, flO. V.j f2-kor is. Semmelweis. V. d.

e. f i i : matiné.
ELIT. Szent István-körűt 16. T.: 114-592 
4 6 8, 10. V .: 2-kor is. Semmelweis. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér S. T .: 342.455 
« ,  M, 7. nlO. V.j ff, hS,. 5, n8.
Broadway szerenád. 2-ik héti 
itll: .Két világ szerelmese.

£10 
V. d. e

4  TOLL
siioi "iítpiimi

gyerekek, húzzátok csak le a ro ló t !.,.

Újra nagy cég lesz a régi cég
Avagy

Tavaszi tatarozás a Ferencvárosban

FEPENCVilBOSI ANGOL tMBÖSllG

HULLÁMZÓ BALATON...
( E s é l y e s  f i i l á s z d e l l

dOBKy
Í A j O ^

Hullámzó rangadó tetején. 
Csónakázik egy Hungi-legény, 
Az arcát a mosolya,
<H pedig a disznaja, f
Elhagyta, el a szegényt. . .

K i s p e s t i  p o r t y a l e v é l :

„Vasárnap a Galata
Fradival játszunk^

B Ö K
Aggodalom

Fradista mondja:
— Jobb lett volna kikapni.
—  Miért?!
—  Most mi leszünk az esélyesek 

a Kispest ellen...

Kor
■— Mondja, hány éves ez a, Sebes 

Guszti ?
—  Mindenki olyan idős, amilyen

nek látszani tud.
—  Ja? Azt hittem, fiatalabb...

E ln ézés
-—  Nahát! Ez az Bgner elnézte est 

a tizenegyest!
-— Pedig én is elnéztem volna..,
— ftt'm
l - ...amint berúgják...

Itt vagyunk Istanbulban. Itt min
den nagyon szép, különösen a kis 
Olaj dugója a Besiktas ellen.

Vasárnap állunk ki portyánk leg
nehezebb mérkőzésére, a Galata 
Fradi ellen. Ez a csapat most fel
jövőben van s némileg jobb is, mint 
a Besiktas. A  csapatot újabban

Pityke pasa,
vette át és nagy fegyelmet tart. 
Megtiltotta a régi török italok élve
zését és feloszlatta a

háremeket
is. Modernizálta a csapatot egyszó
val.

A  csapat, edzője Dimény bej, aki 
az ifjútörök edzők egyik legjele
sebbje. A csapat legújabban abba
hagyta a

.félholdformációt.

a védelmi vonalak minaret-stílusát 
áramvonalaztatta.

Nagyon készülünk erre a mérkő
zésre, csak az a baj, hogy a mér
kőzés színhelye igen

messze van
Istanbultól, ez lesz tehát portyánk 
legtávolabbi mérkőzése.

Kis Pesta,
— —  .......... -

Fájdalm as
Egy hungarista panaszkodik:
— Tudja, hogy hencegnek ezek a, 

fradisták ?
— Hogy?
— Az egyik a szemembe mondta, 

hogy Gyetvai a gólján kívül nem 
mutatott semmit...


