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41 órás utazás után csütörtökön délután haza
érkezett a K ispest
Zalai törököt fo g o tt— ónody volt a portya legjobb játékosa
A második mérkőzést zuhogó esőben játszották 
a Ferencváros ellen: U l i c s k a

Üj középcsatár-jelölt

'(A Kispest három mérkőzést 
játszott tötökországi portyája 
során: első mérkőzésükön,
szombaton 6:l-re kikaptak a 
Gaíata Saray-tól, vasárnap 
l:0-ra győztek a bajnok Fener
bagcse ellen, kedden pedig 
Jt:Z-re verték a Besiktas csapa
tát. A portyáról csütörtökön 
délután érkeztek haza Buda
pestre.)

„Edzés" a Ferencváros 
ellen

'Délután %3-kor csak ketten vá
rakozunk az Istanbul, illetve Bel- 
grád felöl érkező gyorsvonatra. 
Görgényi Lajosné és e sorok írója. 
Néhány perc múlva Odrynak, a 
csapat jobbíedezetének fiatal fele
sége érkezik és „segít" a várako
zásban. A  főtitkár felesége aggo
dalmaskodik:

— Attól félek, fáradtak lesznek 
a fiuk a hosszú utazástól. A Fe
rencváros ellen pádig jól akarunk 
szerepelni. Meg kell tartanunk a 
Harmadik helyet...

3 óra 4 perckor — alig 8 perces 
késéssel befut a belgrádi gyors.
A  negyedik kocsi ablakában Kalo
csai és Ödry fejét pillantjuk meg. 
Amikor Molnár és Zalai kíséreté
ben leugrálnak a vonatról, újságol
ják: -

— A többiek mindannyian "le
szálltak a ferencvárosi pályaudva
ron. Onnan ugyanis hamarabb ér
nek haza néhány perccel.

— Sokan meg azért szálltak le a 
Ferencvárosban — teszi hozzá 
Odry — hogy minél jobban eszük
ben legyen a vasárnapi meccs. Egy 
kis „szoktató edzés“  a rangadóra...

A négy játékos pillanatok alatt 
szétszéled. Kalocsai mondja, hegy 
siet a gőzfürdőbe, nagyon fáradt, 
pihenni akar.

Görgényi főtitkár be
számolója a portyáról

Görgényi Lajosnéval taxiba ülünk 
és robogunk ki Kispestre. A  főtit
kárt már otthon találjuk.

— Tíz perccel ezelőtt érkeztem 
meg — mondja. —- Végig jól utaz
tunk, de azért egy kicsit fáradtak 
vagyunk.

Azután a portyamérközésekröl 
beszélünk.

— Az első 'mérkőzésünkre bor
zasztóan fáradtan álltunk ki. A 
mérkőzés előtt annyi időnk volt 
csak, hogy. a szállónkban leiegyük 
a csomagjainkat, aztán már mentünk 
is ki a pályára. Az első félidőben 
még tartottuk magunkat, de a szü
net utón a fiúkon kiütközött az uta
zás okozta fáradtság. Örültek, ha 
ágy-egy pillanatra megállhattak a 
pályán. Ezen a mérkőzésünkön 
Olajkár II és Onódy volt a legjobb 
játékosunk.

—  A Fenerbagcse ellen már pom
pásan ment a játék. A fiúk kipihen
ték magukat s a suhogó eső és a 
sáros, vizes talaj ellenére remekül 
játszottak. Ez .a mérkőzésünk a 
Kadikö-pályán került sorra. Ez a 
pálya már Kisázsiában van, har
mincperces hajóúttál érhető el Is- 
tgnbülból. A keddi mérkőzésünkön 
tulajdonképpen a Fenerbagcse és a 
Galata Saray játékosaival megerö 
Kitett Besiktas csapatával játszót 
Umk, Ezen a két mérkőzésünkön 
Olajkár II, Onódy és Zalai játszott 
ragyogóan. Zalai Laci ekkor lenie
kül segítette a csatársorunkat is, 
de a védelemben is jó volt. A török 
középcsatár nem nagyon „élt1 
létté...

Gyorsak,
kemények a törökök

o=» Hogyan játszottak a török
csapatok!, <— kérdezzük*

— Igen jól. A játékosok általában 
szörnyen gyorsak és kemények. 
Ilyen kemény játékot nálunk nem 
is engednének meg a játékvezetők. 
A technikai tudásuk már hagy némi 
kívánnivalót maga után, de általá- 
banvéve mindegyik ellenfelünk jól 
játszott. Hiszen mind a három csa
pat vezslöszerepet .játszik a .török 
bajnokságban. Valószínű, hogy az 
idén is ők végeznek az első három 
helyen...

Görgényi még áradozva . beszél a 
török vendéglátásról. Kemal Halim 
bey, a török OTT Igazgatója minr 
dennap velünk volt, Ha fiz J asar 
pedig — aki a Fenerbagcse alelnöke 
— hétfőn Szarpdzsoglu miniszter
nek, a klub elnökének a gratuláció
ját adta át a kispestieknek.

— Barkóczy fökonzul úr is na
gyon kedves volt hozzánk -— meséli 
Görgényi. —— Teára • is meghívott 
bennünket, azonkívül minden mér
kőzésünket végig szurkolta. Neki is, 
a török követségnek is nagyon tet
szett a játékunk.

És mi lesz a Ferenc
város ellen?

A főtitkár rövid pihenőt tart. 
Azután így beszél:

— Majdnem elfelejtettem vala
mit. Onódy a kívül — aki végig a 
legjobb játékosunk volt —1 váratla
nul pompásan játszott Ulicska, fia
tal amatőr középcsatárunk. Köny- 
nyen lehetséges, hogy a Ferencváros

ellen 6 lesz a középcsatárunk, Re
mekül lőtt, jól osztogatott, nem félt 
a ' közelharctól.

—  Hogy állnak fel a Ferencváros 
ellen?
• —  Bár hála Istennek -— sérül
tünk nincs, ezt még nem tudom 
megmondani. Ha Vígéi és Nemest 
fölmentik, ők is játszanak s ha Bol
dizsár már rendbejött, akkor ő véd.
Pénteken .délelőtt 10 órakor gőzfür
dőbe megyünk s csak ezután dön
tünk, az összeállításról.

(Érzésünk szerint — ha Nemcsék 
nem játszanak — ez lesz a Kispest, . . . .  , _  „
összeállítása: Gergő (Boldizsár) — I m iS á fi§Y I O ltO  
Olajkár I, Onódy —- Odry, Zalai, 1 
Rátkai — Kincses, Olajkár II 
Ulicska, Déri, Kalocsai.)

(sz. 1.)

[Gróf kettős győzelmei 
aratott a jugoszláv fő
városban

Belgrádi, április 18. 
Gróf Ödön magyar úszóbajnok, 

az UTE versenyzője szerdán este a 
jugoszláv.. .fővárosban versenyzett. 
Az uszoda vize elég hideg volt, a 
pálya .hossza pedig 25 méter. A ma
gyar versenyző két számban indult, 
a 400 és 100 méteres gyorsúszás
ban.

A 400 m-es szám ígérkezett az 
est föeseményének. Grófnak a fia
tal és tehetséges Bállá volt az ellen
fele, .akitől a belgrádiak meglepe
tést vártak. Bállá azonban nem fe
lelt m eg. a . beléje helyezett bizalom
nak, sőt hibás taktikájával az 
egész verseny menetét befolyásolta 
és az 5 percen belüli idő elérését 
meghiúsította. Rajt után Balta igen. 
erős iramban- vezetett, Gróf kényte
len volt követni ellenfelét. Az első 
100 méter ideje 1 perc 06.9 mp volt. 
Az iram ezután fokozatosan csök
kent, de 1:14.1 mp-es második 100 
méter után a 200 méter ideje' még 
mindig igen jó volt: 2 perc 21 mp. 
Ezután Bállá- visszaesett, -úgyhogy 
Gróf szinte egyedül úszva, megeről
tetés nélkül fejezte' bea '400 métert 
5 perc 05 mp alatt. Ellenfelének 
ideje 5 perc 23.8 rnp volt.

A magyar bajnok még a 100 mé
teres gyorsűszásban is indult. Eb
ben megfelelő ellenfél hiányában is, 
1 perc 01.2 mp-es idővel " ért első
nek a jóéiba. A Pravda elismeréssel 
emlékezett meg Gróf teljesítményé
ről, megállapítva azonban azt is, 
hogy a magyar bajnok nem volt a 
legjobb formájában. Igaz, hogy 
jugoszláv ellenfelének taktikája a 
jó eredmény elérését befolyásolta, dp 
ez bizonyára nem hátráltatta volna 
a legjobb Grófot az 5 percen belüli 
eredmény elérésében.

mel-

Az MLSz-ben folyó vizs
gálat befejezését nagy
mértékben hátráltat ja, 
hogy a régi vezetőség
től n ag yo n  nehéz  
szükséges felvilágosf 
fásokat megkapni

Az OTT elnöki tanácsának csü
törtök esti ülésén Misángyi Ottó dr 
főtitkár tájékoztatta az elnöki ta
nácsot a 10 vidéki pálya megépíté
sének ügyéről. Majd ismertette az 
MLSz miniszteri biztosának a je
lentését az MLSz-ben folytatott

úgynevezett vállalati egyesülétekre 
vonatkozó igazolási és átigazolási 
szabályok esetleges megszigorításá

nak kérdésével. Ebben a kérdésben 
azonban végleges álláspontot nem 
foglalt el. Az elnöki tanácsülésen is
mertették a miniszternek a katonai 
szolgálatot teljesítő sportolóknak 
sportérdekből való . áthelyezésére, 
illetőleg szabadságolására vonatkozó 
rendeletét. "Ezt a rendeletet az OTT 
körlevélben fogja közölni valameny- 
nyi sportszövetséggel. A rendelet aj 
katonai szolgálatot teljesítő sporto
lók irányában a . legnagyobb megér
tést tanúsítja.

Az elnöki tanács ezenkívül szá
mos kisebb, és nagyobb jelentőségű 
kérdésben foglalt állást és több 
segélykérelmet intézett el.

Az elnöki tanácsnak ezen az ülé
sén jelent meg elsőízben Eyssen 
Tibor dr miniszteri tanácsos, a 
testnevelési ügyosztály új főnöke, 
akit Prém Lóránt ügyvezető alelnök 
melegen üdvözölt.

VASUTAS-PALYA
Április 2 1  -én  vasárnap 

délután fél S órakor

S z e g e d -
Gamma

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

vizsgálat eddigi eredményeiről. Az 
elnöki tanács sajnálattal állapította 
meg, hogy a vizsgálat végleges be
fejezését jelentősen hátráltatja és 
hátráltatja az a körülmény, hogy a 
volt elnökség vezetőtagjai nemigen 
tesznek eleget a miniszteri biztos 
olyan irányú felhívásának, amelyben 
a különböző vizsgálati pontokra 
való tájékoztatás végett a minisz
teri biztos őket meghívta.

Foglalkozott az elnöki tanács az

FT C -lsá ly a  HL, Üllői-út 129
Április 21-én vasárnap 

délután i/sS  órakor

Ferencváros-Kispest
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte */*3 órakor 

IfJösáj! bajnoki mérkőzés

Asbóth betegen  látszva 
az első fordu lóban k i
kapott az olasz tenisz 
bajnokságon

Az olasz lapok terjedelmes cik
kekben számolnak be a római olasz 
teniszbajnokság első nagy meglepe
téséről.

A „nagy" Asbóth — írják — a 
magyar bajnok, a genovai, paler
mói, taorminai nemzetközi verse
nyek győztese a II. osztályú Scribani 
Rossitól szenvedett vereséget.

A La Gazzetta dello Sport tudó
sításából derül ki, hogy Asbóth be
tegen állt ki a mérkőzésre. Már a 
mérkőzés előtt rosszullétröl panasz
kodott. Ez fedheti is a. valóságot, 
mert Asbóth 6:2, 6:2 arányban ka
pott ki tizenhat éves ellenfélétől. 
Szcntpéteri is, kikapott — ezúttal 
Del Bellotól.

Részletes eredmények:
Férfiegyes: Mitics—Beiardinelli

6:3, 6:4, Taroni—Della Longa 6:3, 
6:4, Rogers—Thielsen 6:3, 6:4,
Rado— Cortesi 6:2, 6:3, Henkel—
Antonelli 6:3, 6:1. Puncsee—Sabba- 
dini 6:3, 6:3, Szigeti—Castella 0:3, 
6:4, Del Bello—Szentpéteri 6:3, 6:3, 
Göpfert—Sada- 6:4, 4:6, 6:3, Cane- 
pcle—Martinéin 8:6, 7:5, Taroni— 
Rogers 6:4, 7:5, Scribani Rossi—
Asbóth 6:2, 6:2. A  harmadik fordu
lóban Bossi megverte Asbóth legyő
zőjét 1:6, 11:9, 6:3 arányban.

Női egyes: Hamel—Flórián 3:6, 
8:6 w. o.. Szilvássy—Tonolli 6:4, 
8:6. Szilvássy Edith ezzel a győzel
mével is jgegoit^ feog£ Somogyi

után a legjobb formában lévő ma
gyar hölgyteniszezö. Ullstein— 
Quintavalle 6:4, 6:3, Somogyi—
Berescu 6:1, 6:3, Gaviraghi— Schu- 
mán 6:3, 6:4, Kovács—Aliótti 6:1, 
6 :0.

-----------<♦ >----------

VÁLTOZATLAN ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN
Utazik szombaton reggel Beregszászra a 
SalBTO csapata- Az alábbi 11 játszik 
vasárnap: Géczy —* Budai, Timár — Kiss, 
Takács IV., Mátrai — Balázs, Jákfalvi, 
Jenőit Laezkó, Baranyai. A csapatot 
Schl-attner Károly intéző és Tomeeskó 
edző kíséri.

NAGYON ROSSZ NAPOT FOGOTT KI
Diósgyőrött az S3E kapusa, Klincsok. 
Ezért a felépült Barabás visszakerül a 
csapatba. Az Összeállítás a következő 
Barabás — Sümegi, Valentin ~  Maros, 
Hernádi/ Mester — Langár, Tóbiás, Énoch, 
Trubiánszky, Szaffián Szó lehet Kovács 
.iátékáról is a középfedezet, vagy a bal
összekötő helyén. Aa még az újság az 
SSE-ben, hogy Petróczy Antal intéző 15 
évi működés után egészségi okokból le
mondott az intézői tisztségről. Utóda 
Mrász Imre lett.

felsze
relésekFUTBALL

az il L Sz előírása rzermti L A B D A

SKABA ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI,, ' i í t a M  cs á 
szár-út 3 3 . és íV ,f Váci-utca 4 0 .

elítélő álláspontja 
a sportolók verseny
utáni kilengéseiről

A labdarugósport egyik időszerű 
kérdése a mérkőzés utáni „gyeplő- 
kiengedés" és az ezzel kapcsolatos 
kilengések, amelyek semmiképpen 
sincsenek előnyére a játékos formá
jának. Ezzel a fontos problémával 
kapcsolatban kérdést intéztünk 
Misángyi Ottó dr-hoz, az OTT fő
titkárához, hogy Testnevelési Főis
kolai tanári minőségében mit tart 
a sportszerű életmód fontosságá
ról? -

— Nem is hittem, hogy ilyen- 
kérdést fel lehet tenni, annyira -ma
gától értetődő arra a vála-sz. A leg
súlyosabban elítélek mindennemű 
kilengést, a,kár alkoholfogyasztás, 
akár éjszakázás, akár más téren, 
amely a higénikus élet fogalmi kö
rén már kívül esik. Nem is a ki
lengések élettani hatásában látom 
elsősorban a veszedelmet, hanem er
kölcsi vonatkozásaiban. Mi a sport
embereket mindig mintául állítjuk 
oda a társadalom elé, ez azonban 
csak úgy nyer létjogosultságot, ha 
a sportemberek valóban sportszc- 
rüeiin is élnek. A sportban levő 
roppant erkölcsi érték lerombolását 
jelenten/ ,  ha olyan felfogás kere
kednék felül, hogy a verseny utáni 
kilengések már nem, ártalmasak. 
Aki ilyen felfogást vall, sem mint 
versenyző, sem mint vezető nem 
méltó a sportember névre. Az ilyen 
kilengések éltettani ártalmas hatása 
nyilvánvaló. Az elmúlt 15 év alatt elég 
tapasztalatra tehettem szert és így 
elmondhatom, hogy nagyon sokan 
nem tudnak mértéket tartani, ha 
egyszer elkezdték. Ezért jobb in
kább a szigorú, mint az enyhe állás
pontra helyezkedni. Mint sport
vezető és nevelő az a véleményem, 
hogy csak tiszta és egészséges éle
tet élő sportemberekre van szüksé
ge a hazának.

A  Testnevelési Főiskola kitűnő 
tanárának ezt a szigorú álláspont
ját bizonyára teljes megnyugvással 
veszi tudomásul minden igazi.sport
ember.

Vidéki műsor
CSABAI ALOSZTÁLY

X. osztály. Kondoros: KoTE—MAFC
(Fekete). Békéscsaba: Rokka—B. T&rek- 

í vés (Boross). Mezőkovácsbáza: MTE—
I CsAK (Középről). Békés: BTE—B. MÁV 

(Gáspár L.). Gyula: GyTE—BISE (Gal- 
báts).

II. osztály. Gyoma; GyTK—YSE (Ma
gyar B. dr). Orosháza: OFC—Gádoros:
SE (Kovács J.).

KÖZÉPMAG YAB ALSZÖVETSÉG 
I. osztály. Gödöllő: GIK—C. MOVE

(Horváth). Vác: VBE—VSC (Maróti).
Monor; MSE—KTSE (Horeezky). Szol
nok: Sz. MÁV II.—RTK (Kiss).

I. B) osztály. Pécel: PÁC—CTK (Lá
zár). Főt: FTSE—VRE II. (Budai).
Gyömrő: Gy. MOVE—CTK II. (Buják!). 
Rákoscsaba: R. MOVE—MTK (Deák
II.). Nagytétény: NISE—FSE (Faragó). 
Ercsi: EETE—DAC II. (Lövik). Isaszeg: 
I MOVE—GIK II. (Chemi.iezkv). Veres- 
egyháza: V. MOVE—CPLE (Okigeléíü. 
Aláír: ASC—FTK (Sima). Rákos: BVSR 
—GySB (Péntek), Kistarcsa; KSC-RTK
II. (Gyulai^
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~m  PENGŐS PÁLYÁZAT!

pályázat n
Beérkezési határ ülő 
IV. ”7, déli 12 óra.

Hungária—Szöged (1:3) ** ..

Újpest—Szolnok (2:1) ••***»

Taxi—Kassa (ű:2) e.

1
Bocskai—Törekvés (1:3).. .«

Elektr.—Ferencv. (3:1) ,

Álba Regia—Tokod (2:3) •.

DiMÁVAG—Özd (3 :1 ).......... .\ Pót,verseny: A pontversenyben csak §5 mérkőzés elmaradása esetén kerül p
számításba, egyébként csaiw holt- ^

versenyt dönt el. » á
SFAC—Érsekújvár (2:2).,

iDoírog—Pécs (3:3) .......... *

Pénzügy—SVSE (1:1) ..í (Zárójelben a legutóbbi eredmó-
nyék)

TVÓV. mm

A beküldő alá véli magát a félté-
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan
1® filléres bélyeget kell mellé-
kelni. Aki hetenkint ötnél több 1
szelvényt küld, az tegyen ide ke*
resztet vagy csillagot:

„A ki hisz
és akar, annak sikerűt!"
Fáfeiásj Jóiseg utánpótlás-kapitány arrél 
beszél. Iioggr át lehet-e Tenni m áról h o l
napra az angol rendszert

A H QVE-válogafotf
Kiss Ágoston (Bp. XIII. Tar-u. 

S.) a vasárnapi Kelet— M OVE válo
gatott mérkőzésre a következő 
.MOVE-csapatot ajánlja: Heves —
Boros, Kapu — Móri, Bocs I, Szo- 
bota — Maros, Fülöp, Bocs II, Je- 
cseir Bognár. A  levélíró szerint ez 
a  csapat komoly eredmény elérésé
re. alkalmas. ,,Félek, hogy a válo
gatók megint öreg játékosokat állí
tanak bc.“

A hol kigűnyollák 
a s p o r to t . . .

Klekner Rudolf jegyző (Bán- 
tapolcsány, u. p. Dédes, Borsod- 
•megye) írja: E gy kis borsodi falu
ban élek, távol a világ zajától s a 
rádión kívül a Nemzeti Sport az, 
amelyből tudomást szerzek az ese
ményekről. Jól ismerem a falut, 
talán jobban, mint akármelyik falu
kutató. Tudom, hogy az óriási m a
gyar földmüvesréteg mennyire ki
aknázatlan terület a sport számá
ra. E gy sereg község van, 
ahol hírét sem hallották a m a
gyar sport nagyságának, olimpiai 
győzelmeinknek. A  labda csak egy  
szürke felszerelési tárgy a levente
szertárban. Közöny, érdektelenség, 
sőt gúny mindenfelé. Aki tudja, 
milyen tehetséges a magyar, csak 
az sejti, mennyi östehetség, 
Csodafutó, vagy csodajátékos lehet 
a nemtörődöm tömegekben, akik 
csak falusi mulatságokon virtuskod
nak. A  sportról ezt mondják: „Gye
reknek való!“  E gy-egy úttörő föl
fölrázza a tunyaságot. Sok évvel 
ezelőtt egy lelkes fiatalember Dédes 
Községben sportegyesületet alapí
tott, pénzt, fáradságot, időt nem 
kímélve sportot csinált, de ez 
a hírverés nem lépte túl a köz
ség határát. A  környékező közsé
gekben (Mályinka, Tardona, Bán- 
tapolcsány) nem vettek róla tudo
mást. ö t éve elment a csapatalapító 
a  községből s azóta elcsendesedett 
a  dédesi vásártér, csak a korhadt 
kapufák mutatják, hogy itt valaha 
labdát rúgtak.

Arra kérem a labdarúgás minisz
teri biztosát, hogy tekintsen la ránk 
a borsodi hajószentpéter járásban 
élőkre. Fel kellene rázni a falukat 
a tespedésből, hírverést kellene csi
nálni. hogy a falu népe levetkőzze 
ellenszenvét a sport irányában. 
Megérné a  fáradságot.

Köteteket tudnék erről a  problé
máról írni. ökölbeszorul a kezem, 
elszorul a szivem, amikor hallom, 
látom, hogy mennyire távol áll a 
falu a sport kultúrájától. Manapság 
divatos a falu-kultusz, ennek azon
ban nem volna szabad csak néples- 
kedésböl, a falu városias majmolá- 
sáből állnia. A  falun segíteni kell. 
Bízom benne, hogy a miniszteri biz
tos úr tesz majd valamit ennek az 
érdekében. Merem állítani, hogy a 
magyar falut a sporton keresztül 
lehetne fölemelni.

F ábián  József nemcsak mérkőzé
seket néz végig, Pesten és vidéken 
egyaránt, hanem még edzésekre 'is 
ellátogat, hogy egészen. közelrő l  lát
hassa azokat, akiket kiszemelt. 
Fábián is azt tartja, hogy rendszer 
n élkü l nem lehet fu tba llozn i, a kor
szerű játékrendszerek közül pedig 
az angolt tartja a legjobbnak, ame
lyet az angolokon kívül egyre több 
ország játszik már.

Fábián az alábbiakban a „nem- 
leRet-mgról-holnapra"-elméletről be
szél -— különös tekintettel a Fe
rencváros vasárnapi játékára.

Érdekes mérkőzés volt ez a 
rangadó, különösen a rendszer
kérdés szempontjából — mondja 
Fábián. — Biztos voltam benne, 
hogy Pataky Mihály rendszert visz 
a csapat játékába s tudtam, hogy 
a ferencvárosi védelem hagyomá
nyos könnyelműsége hamarosan meg 
fog szűnni. A Ferencváros három 
embert mindig hátul tartott a ka
puson kívül, tehát védelme meg
felelt annak az elvnek, hogy az el
lenfél három előretolt csatárát ak
kor is le kell fogni, amikor mi va
gyunk támadásban. Három ember 
— Hámori, Sár ősi III és Jakab —

R endszer
Lantos Zoltán (Bp. VI. Nagy- 

mesö-u. SZ, I. 17.) írja: A  vasárna
pi rangadó megadta azoknak a. ke
gyelemdöfést, akik mindig megelég
szenek azzal, hogy jól kell futbal
lozni. Rossz volt nézni vasárnap a 
Hungáriát. A  hátvédek össze-vissza 
szaladtak, a fedezetek sem tudták, 
hogy kit fogjanak, nem fogtak sen
kit sem és mindig csak akkor tá
madták meg az ellenfelet, amikor 
azok már átvették a labdát. A  Hun
gária annak köszönheti első helyét, 
hogy eddig nem feledkezett m eg a 
rendszer követelményeiről. Ez most 
mind m eghalt? H a  ez így m egy to
vább, harmadik lesz a kedvenc csa
patom, mert m a m ár nem lehet 
rendszer nélkül játszani.
■ (A  levélíró szemrehányást -desz 
Turaynak lanyha játékáért. Meg
említi, hogy a csapatra alaposan 
ráférne a frissítés. Majd végül a kö
vetkező csapatot ajánlja:)

Szabó —  Kis, Biró —  Turay, Tú
rán, Dudás —  Béky, Vidor, Kardós, 
Kalm ár, Szabó H l.

Bizalom  az ifjúság
ban

Papp András dr arról Sr, hogy 
m ár régen látott labdarugómérkö- 
zést s  vasárnap kiment a Gyömröi- 
útra, hogy végignézze két cégcsapat 
kölyökmérközését. Elragadtatva ír a 
két csapat jó játékáról, sportszerű 
viselkedéséről s a jó játékvezetőről.

Hajrá Frad i!
Farkas Károly (Debrecen, Tóth Arpáö- 

utea 0 .)  írja: Régi zöld-fehér szurkoló 
vagyok s a vasárnapi szép győzelem ha
tása alatt fogok tollat a. kezembe. Az 
utóbbi időben rendszer nélkül játszott a 
Ferencváros. Éz volt az oka a sok bal
sikernek. Patak? Mihály rendszert vitt 
a csapatba. A Hungária ellőni’ győzelem 
a rendszer diadala volt. Arra kértek 
azonban Benneteket, ferencvárosi fiúk, 
hogy ne bizakodjatok el, gondoljatok 
arra, hogy a Kispest ellenetek akarja 
kiköszörülni a Törekvéstől elszenvedett 
vereség csorbáját. Ne bompljék föl a 
rendszer soha többé u akkor újra nagy 
lesz a mi szeretett Fradink.

A GAMMA
csütörtökön délután cégesapattul játszott 
3x30 perces odzömérközést Az első har
madban az ellenfél nagyszerűen tartotta 
magát és sehogyan sem ment a Gamma
csatároknak a góllövés. Különösen Vá- 
radi játszott gyengén, rosszul helyezke
dett, alig akart találkozni a labdával. 
Az edzőmérkőzés végén a kifáradó cég
csapat ellen már könnyen ontotta a 
gólokat a Gamma. Az edzés után. este 
közös vacsorára Jöttek össze a vezetők 
és a játékosok és levetítették a csapat
nak az Újpest—Szeged mérkőzést. Ma, 
pénteken még könnyű erőnléti edzés 
tesz. Szombaton délben indul a csapat 
Szegedre. Az összeállításben csak a 
jobbszélső helye veit vitás. Várnái poszt
ját nagyon veszélyeztette Fodor, Végül 
mégis Vdradi mellett döntöttek. Vasár
nap Szegeden a kövtkezó összeállításban 
lép pályára a csapat: rídd a — Snebehelyi, 
Enebeni — Király, Tóth, Boriiy — V4-
radi. Sütő, Korányi II., Toldi, Kemény, 
Tartalék: Takács.

végezte * a támadások előkészítését 
(főleg Hámori és Jakab), elől pedig 
négy csatár volt. Most nem is az a 
lényeges, hogy ez a megosztás-e a 
lég észszerűbb, fény az, hogy a já
tékosoknak ez a fölállítása bizonyos 
rendszer, előre meghatározott terv 
szerint történt.

■— Látható volt, hogy
a  Ferencváros jobboldala volt 

a támadóoldal.

Sárosi dr előlmaradt, Hámori be
felé és elörehúzódott, Titkos lefo
gása tehát Szoyka dr-ra maradt. 
Szoyka hátvéd. Nem is a legifjabb 
hátvédek közül való. Nyugodtan 
aggodalmaskodhatott volna valaki, 
hogy Szoyka nem tud kiállni a szél
sőre, mert másképpen van beidegez- 
ve. íme, Szoyka máról holnapra 
betöltött egy szerepet, kifogástala
nul, teljes sikerrel. Olyan szerepet, 
amelyről sokan azt terjesztik, hogy 
csak évek hosszú munkájával, óva
tos kísérletezések után lehet csak 
rábízni egy régimódi hátvédre. 
Szoyka azonban elhitte, hogy ez a 
neki szánt feladat helyes és meg is

akarta

játszani a kiosztott szerepet. Aki 
hisz és akar, annak sikerül, Üres- 
fejű, gőgös csillagoknak úgyis 
hiába magyaráznak: Intelligens hát
véd csak örül annak, ha angol hát
véd feladatot kap, mert sokkal in
kább mezőnyjátékosnak érzi. magát, 
sokkal inkább résztvesz a játékban, 
mint a hátul, védelmi tartalékként. 
leselkedő régivágású hátvéd.

—-r Azt is tudjuk, hogy sok jó kul
lancsunk van már s ha a középfede
zet belátja, hogy a kullancs helyén 
is lehet nagyot játszani, sőt a tá
madások elindításával még irányí
tani is lehet, akkor még több ' angol 
középfedezetünk lesz. Ezt is csak 
akarni kell.

■— A szélsöfedezeteknek öröm a.s 
angol rendszerben való játék. Töb
bet játszhatnak, mint akkor, ha a 
szélre küldik őket.

—  A csatársor? Az összekötök 
csak hálásak lehetnek az olyan 
rendszernek, amely nem küldi őket 
minduntalan hátra védekezni.

•— Száz szónak is egy a vége: ha 
valaki hisz az angol rendszerben és 
akarja is játszani, az máról holnap-, 
ra beilleszkedhet ebbe a minden te
kintetben kiegyensúlyozott, egysze
rű, józanészdiktálta rendszerbe. A 
sötétenlátók, az aggódók a leg
többször a hátvédeket féltették a 
nagy

„m egrázkódtatástól".
Nos, Szoyka vasárnapi játéka be
bizonyította, hogy intelligens, jó
hiszemű játékost nem kell félteni!

O g i— ------- —
Ar. ttszak—Nyugat Szent Korona Kupa 

mérkőzést május 2-án Diósgyőrött ren
dezi meg az ÉLASz.

i m  PENGŐS PÁLYÁZATI

„KP" pályázat
Beérkezési határidő
IV. 27. déli 12 óra.

Hungária —Szeged (1:3) »+

Ujpest—Szolnok (2:1) ««»©

Taxi—Kassa (0:2)

Gamma—Haladás (®;1) ••

Bocskai—Törekvés (1:3)..

Eloktr— Ferencv. (3:1)

All>a Begia—Tokod (2:3)

DiMÁVAG—Ózd (3:1) ...............
Pótverseny: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

SFAC—Érsekújvár (2:2)..

Dorog—Pécs (3:3)
Pénzügy—SVSE (1:1) . . . .  
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név: ....a .*!'—t  **+++-*-*—+

Cím:

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot;

Nem érvényes a Cégiiga amnesztiája.
A Cégliga igazgatótanácsa a közel mali
ban vezetőknek ée játékosoknak amnesz
tiát adott. Erről szóló határozatát fol- 
lerjeflafétto az MLSz-hez. A labdarúgó 
szövetség értesítette a Cégligát, hogy az 
amnesztiához nem járul hozzá, illetve 
azt nem veszi tudomásul, mert a Cégligá- 
nak nincs joga amnesztiát adni. Ezt 
csak az MLSz teheti meg és nem annak 
egyik szerve.

A  Hargita—Főv. Altisztek mérkőzés új 
időpontja április 21.

UJÖE
. Vasárnap

NB-mér kérések
Ferencváros—Kispest, üllői-út, fél S. 

Antay.
Törekvés—Elektromos, Bihari-u., fél 5- 

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

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

NBB-mérközések 
Alföldi csoport

Rkeresztur—Budakalász, 'Rákoskeresz
túr, fél 5. Bittér.

Szeptlörinc—FTC, . Kcglevichru., fél 5. 
Rónai.

UTEr—Szegedi AK. Újpest. 4. Kékesi. 
MAVAG—KEAC, Kőbányai-út, fél 5- 

Rubint.
Postás—WMFC, Dóversenytér, fél 5. 

Kőhalmi.
Cs. MOVE—Vasa:-. Csepel, fél 5. Iste

nes.
• Dunántúli csoport 

Soproni FAC—Dampart, Sopron, fél 5. 
Németh.

Pénzügy—Dorog, Vörösvári-út, fél 5. 
Dar.tos.

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

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

Tatabánya—Soproni VSE, Tatabánya, 
fél 5. Böröndi.

Egyetértés—Álba Regia, Győr, fél 5. 
Moldoványt.

Felvidéki csoport
BSzKRT—Nyíregyháza, Sport-u., 2.

Kőrösi-Kiss.
SalgSE—B. Vasutas, Salgótarján, fél 5. 

Szlavkovszlty.
Rusj—DiMÁVAG, Ungvár, fél 5. Kiss 

M. E.
ózdi MOVE—Munkács, ózd, fél 5. Hu

szár.
Pereces—Ungvári AC. Pereces, fél S. 

Maróth.
Beregszász—SalBTC, Beregszász, fél 5. 

Iványi.
Dosonc—Kassai SC, Losonc, fél 5. 

Csala.

Amatőrbajnokság
I. osztály

Északi csoport: HAC—Turul, öv-u., % 
Sallai II. J. — MFTR—BLK, Szent
László-tér, fél 5. Szigeti J. — MÁV Előre 
—Főv. TKör, Tatai-út, fél 5. Vass A. —
III. kér. TVE—URAK, Nagyazornbal-u-, 
fél 5. Ruck F — Elektromos II.—ZsTS, 
Lfüorea-u., fél 5. Salga. — MPSC—Test
vériség, Újpest, Horthy M.-út, fél 5. 
Tilraméry.

Keleti csoport: NSC—Hálókocsi, Tatai- 
út, fél 5. Ujváry F. — SzFC—Hargita, 
Miklós-telep, fél 5. Szöllösi. — Filtcx— 
WSC, Kcglevioh-u., fél 3. Kovaly. — 
KAC—1Törekvés II.. Bihari-út, fél 3. 
Horfcay. — Ganz—DRE, Simor-u, fél 5. 
Závori. -  BKSe-eBSzKRT I I ,  Rákos
iul v», fái 5. Kardos F.

Déli csoport: PcMTK-M. Posztó, Erzsó- 
bet-u, fél 3. Molnár I. -  ETC—WMTK, 
Erzsébet-u, fél 5. Pusztai. — KTK— 
FSC, Gyömrői-út, fé» 5. Obcrnyák. — 
Hungária—MAFC. Kén-u., fél 5. Hyross-
— Goldberger SE—KSSE, Budafoki-út, 
fél 5. Rudas. — MÁVAG IJ.-SAC. Kő
bányai-út, 2. Szigeti L. — KTC—BMTE, 
Cegíédi-út, fél 5. Palásti.

II. osztály
Északi csoport; OTE—UTE II., Vörös

vári-út, fél 3. Paul in. — UVASC-BTEC. 
Szent László-tér, fél 3. Ruck V- — TLK 
—UMTE. Béke-u-,. fél 6- Mácsq.1. — B- 
Magyarság—Gázgyár, Tatai-út, fél S.
Csáryi dr. — VI. kor. SC—TBC. Váel- 
út, fél 3. Papp. — Pannónia—UTSE, Váci- 
út. fél 3. Friedvalszky. — Compactor— 
t!FC, Fáy-u, fél 5. Boros.

Keleti csoport: Köb. FC—K. Törekvés, 
Kispest, Üllői-út, fél á. Fehér J. — Köb- 
AG-KSC, Magiódi-út, fél 5- Lukász. — 
Spárta—Autólaxi, Maglód!-út, fél 3. 
Goda J. — SzNSE—BTK, Allamftctep, fél 
5. Horváth I. L. — ZAG—SzBTC, Pestúj
hely. 4. Koltay.

Déli csoport: BIK—P. Juta, Budafok,
4. Becskö. -  EEAC—Kalapos, BEAC-p,

fő! 5. Kárpáti,' — KFC—Tipográfia, Ke
lenföld, fél 5. Szőke II. — 33 FC—FSE. 
Fehérvári-ót, fél 5. Horváth dr. — GSE 
II.—Gamma- I I ,  Budafoki-ót. fél 2. Ha
lász. — FVSK—KAOE, Gjáli-út, fél 3. 
K- Kemény.

III. osztály
TIT, kér. TVE II—BSC, Nagyszombat- 

utca, fél 3. Micskei. — 33 FO II— MAFC 
II., Berta!an-u, 10. Nagy F. — Sz. J«- 
ven tus—M. Posztó II., K éten föld, fél t> 
K. Nagy P. — KSC—BBFC, Kelenvölgy, 
fél 3* Novotni.

V. osztály:
Nyugati csoport: MFTR II.—BLK IL, 

Szent László-tér, 8. Glozik- — TLK II- 
—BSC I I ,  Béke-u., fél 3. Ligeti. — Fod
rász—PTSO I I ,  Béke-u, fél 9- Karácso
nyi. — B. Magyarság II— NTC, Rákos- 
tér, 10. Hernádi. — RESC—BAC, URAK- 
pálya, 9. Borszéki.

Északi csoport: KEAC II—RÁC H ,
Gyömrői-út, 11. Szabó I. Gy- — RVSC 
III— BTK TI, Szőnyi-út, 11. Balassa. — 
Törekvés III.—BSzKRT I I I , Bibari-út, 
fél 9- Bottka. — Hargita II— Főv.; Alt. 
I I ,  Sashalom, fél 5. Burdáy.

Keleti csoport: Ilálökooki III— NJTC
I I , Rondessv-tatep, 10. Ujváry B. .— 
SzFC III— WMTK I I I ,  Miklós-telop, fél'
9. Vasváry. — Filter. IT.-KT8E I I ,  
Keglevieh-u, fél 1. Szakács. — P. Juta 
II— HEÁc I I ,  Vágóhíd-u, 10. Hor
váth Gy-

Déli csoport.: OSOS—M- Posztó ITT*, 
Atti.la-u, fél 11. Csermely. — KAFC— 
LóFC I I ,  Budafoki-út,. fél 10. Bállá K. 
— BBFC II— KAOE I I ,  Kelenföld, fél 
11. Duffok.

Előkészítő osztály
UTE III— PATE I I ,  Megyorl-út, 8. 

Csányi D.

MOVE-bojnokság
I. osztály 

Resti csoport:
PNTK—TSE, PestszenUmre, fél 5, 

Wenczel (Virczigman). — KZsTE—P. Er
zsébet, Kvassay-út, fél 5. Tasnádi (No- 
vák II.). — Szent László—FTSE, Ceg- 
lédi-út, 2. Tausz F. (Holkó). — ESzSE 
—Rliget, Attila-u, fé l, 5. Hercz L. 
(Czinkoczky). — VIII. kér. SE—Rákos
hegy, Rákosbegy, fél 5. Pintér (Strei- 
cher). — RAFC—T. Előre, Rákosszent
mihály, fél 5. Rereezky (Novák I.). — 
BTSE—MKFC, Kvassay-út, fél 11. Fi- 
binger (Barb). — Kistarcsa—MeSC, Kis- 
tarcsa. Barcs.

Budai csoport:
PTK—Vörösvár. Pomáz, 4. Csepreghy 

(Kénoszt). — PSzSE—TTC, Remete, 4. 
Poszpischl (Nau). — Budaörs—Szent
endre, Budaörs, 4. Magyary (Ko
vács F.). — SzISE—PISE, Bertalan-u, 
fél 5. Ince (Neszman). — Budatétény— 
XI. kerület, Budatétény, fél 4. Mády 
(Németh).

II. osztály:
Pesti csoport:

KZsTE II.—Pesterzsébet H ,  Kvassay- 
út. fél 1. Bozoki. — Szt. LFC II.—FTSE 
I I ,  Ceglédi-út. 12. Holkó. — VIII. kér. 
SE II.—Ecser, Rákoshegy, fél 3. Pusz
táé. — RAFC II.—T. Előre I I ,  Rákos
szentmihály, fél 3. Tubicsák D.

Budai csoport:
Budakalász II.—BFC, Budakalász, 4. 

Szat.telbe.rger. — Sudakeszi II.—NMK, 
Budakeszi, fél 5. Szűcs F. — Ganz- 
tclep—Csillaghegy I I ,  Ganz-kertváxos, 4. 
Bukó. — USE—ETSC I I ,  üröm, fél 4. 
Pálos.

Ifjúsági bajnokság:, PNTK—TSE, Fest- 
Bzentimre 10. Tubicsák K. — KZsTE— 
Pesterzsébet, Kvassay-út, fél 3. Novák 
II. — Szent László—FTSE. Ceglédi-út.
10. Vlboch. — ESzSE—Rdkosliget, Attilá-
út, fél 3. Czinkoczky." — Vili. kér. SE 
—Rákosbegy, Rák03hegy. fél 1. Strei- 
chel. — RAFC—T. Előre, Rákosszent
mihály. fél D Novák 1. — BTSE—
MKFC. Kvassay-út, fél 9. Barb. — PTK 
—Vörösvár, Pomáz, 3. Kénoszt. — Csil
laghegy—Budakalász. Csillaghegy. 2. 
Karácsony. — PSzSE—TTC, Remete, 2. 
Nau. — Budaörs—Szentendre,. Budaörs,
2. Kovács F. — Budatétény—XI. kér. 
ITE, Budatétény, fél 2. Német.

Barátságos mérkőzések:
RÁC—P. Remény, Rákospalota, fél 5, 

Vén fiuk, 4. — P. Remény II.—
USzSE. Rákospalota,’ fél 1. — BTK II.— 
Vasas I I , Pozsonyi-út, 10. — Kalapos
11. —Tipográfia. Simor-u, fél 9 .— KTK 
ifj.—KEAC ifj , Gyömrői-út, 9, Vegyes 
11. — TSC vegyes—T. Előre vegyes,

Taial-tlt, !). — Vízművek—KBSC, Vád-útj 
(Újpest), 10.

SZOMBAT
' CÉGLIGABAJNOKSAG

I. osztály:
ChSC—EnSC, Rákospalota, URAX-P-/

3. Gellért. — MVaSC— WaSC, Pestszent-* 
ei-zsébet, 4. Slakitzer I. — U l’iSC— 
KeSC, Simor-u, f. 5. Vas. — Growc— 
MaSC, Nagyszombat-u, f- 5- Palásti. —* 
SaSC I.—VTc-iss Manfréd. Györarői-úti 
KTK-p- f. 5. Istenes. — DaST—Fiat, 
öv-u, f. 5. Rubint. — MüSC—KistesA, 
Rákospalota, URAK-u., hn. 5. .Gruber.

II. osztály:
DrSC—VISe. Gergely-u, 4. Fibingcr^

— Opel—Budakalász, Béke-u, f. 5. Ska- 
litzer II. — ReSC—KrSC, Tatai-úti MÁV 
Előre p ,  f. 5. Muráró. — MRéSC— 
CsaSC. Váci-út, f. 5. Csepreghy I. —  
MFéSC—HiSC, Pestújhely, f. 5. Skultéty.
— LáSC—HiSC, Újpest; Attila-u, f- 5- 
Elekes. — AMSC—B. Fa.SC, Újpest, Váci- 
út, f. 5. Faulik. — OeSC—Gamma, Cip-1 
rus-u, 4. Gerő. HGÖSC—JaSC. Kvassay- 
út, 4. Galambos. — HaSC—SeSC. Zág- 
rábi-út, 4. Barabás. — KáSC—OSC, Fe- 
hérvárÍTÚt, 5. K ra ft . —  F rS C — MÜSC, 
Kelenföld, f. 5. Kovács II. — AFbC— 
KaRC, Rendcssy-telep. f. fi. Rosta. —• 
VaSC—HFSC, Nagytétény, f. 5. Balázs*

II. osztály:
MGSC—USC. Váci-út, f, 3. Fehér Já

nos. — FSCHSC— CsiSC, Pozsonyi-út,
f. 5. Szakács. — MMSC—FrSC, Dóver
senytér, I. 5. Mády. — UnSC—MPSC, 
Hajdu-u, f. 5. Strompf. — HrSC—EmSC, 
Újpest Szent László-tér, f. 5. Pintér. 
RoSC—ZsTE, Csillaghegy, f. 5. FehóP 
M. — StaSC—Stühmer, Szőnyi-űt, 4. 
Csermely. — HSSC—TuSC, Zágrábi-ÚL
2. Dömöic. — Standard—-MeSC, Buda- 
foki-üt. 3. Páldy. — MeSC—Kistext I I ,  
Nagytétény, 3. Fehér B. — MPeSC— 
PoSC. Kén-u, 4, Mihalkó, — KrSC II. 
—OMSC, Bihari-u, 4. TeufeL — HaSC 
—IíaSC I I ,  Rákosfalva, 4. Barcs. — 
SCHSC—CsoSC, Wefcerletciep, f. 5* 
Pécsi.
KÖZINTÉZETI BAJNOKSÁG KEDDEN 

(23-án)
RÁC—Igazságügy, Fehérvári-út (Kábel

pálya). 4. Márton. — MAVAG—Gázgyár, 
KÖbányai-út, 4. Faragó.

A BUDAPEST-KERÜLETI KISOK LÁB- 
DABUGÓBAJNOKSAG JÖVÖHETI MŰ

SORA:
• Április 22, hétfő:

BTK-pálya: Berzsenyi g— Egyetemi kir- 
kát. g. Vezeti: Újvári A.

K IS O K -p á ly a : Kemény g.—Újpesti g.
Vezeti: Mocsári.

FTC-pálya: Szent László g.—Pestszent
lőrinci fk. Vezeti: Szikszai.

Április 23, kedd:
OTE-púlya: Árpád g.—Hunfalvy fk. 

Vezeti: Korbuly.
KISOK-pálya: Rákóczi fk.—Gyakorló

fk. Vezeti: Szigeti.
Április 24, szerda:

KI SOK I. pálya: FelsSépitöiparlsk.—
Zrínyi g. Vezeti: Kőhalmi.

KISOK IX. pálya: Szent Ht/án g—•
Újpesti textilipariak. Vezeti: Kantek.

Április 25, csütörtök:
KISOK-pálya: Vörösmarty g.—Madách

g. Vezeti: ősz dr.
FTC-pálya: Református g.—Pestújhelyi 

fk. Vezeti: Keresztényi.
Április 26, péntek:

BTK-pálya: Bólyai g.—Mátyás S. Ve
zeti: Újvári F.

Április 17. szombat:
KISOK II. pálya: Újpesti fa- és fém

ipar—Olasz g. Vezeti: Burday.
Minden mérkőzés délután i  érák0* 

kezdődik.

r o m a n t a b a  HÍVJAK A KISPBS1®®
A Kispesthez tegnap Romániából

„meghívó-levél" futott be. A levélben a 
román szövetség három mérkőzésből 
portyára hívja meg a piro3-f6&®*e 
patot, április végére, illetve in$gus 
jéí'e, A Kispest vezetősége egyelőre 
nem tudja, hogy eleget tehet-e ma^a a 
meghívásnak,

A KASSAI SC
csütörtökön kiadós edzést tartott Vasár* 
napra ezt az összeállítást tervezik: Paj-» 
tás —  Szí if kár, Hlívják — Bacsó, Ba* 
lázshézi. Celielnyik Mihalovics, Bed« 
narik. Vitéz, Simonyi, Kamtz IV,



Péntek, 1§40 április 19.

íBa jök az, óid hotj.'
a tán péti (hsa! !

Régóta, foglalkoztatja a sport- 
fcözvéleményt as old boy-utánpótlás 
fcérdése. As old boy-mérközések 
infoidig is sportcsemegét jelentet
tek. És a labdarúgásnak az egyet
len ága, ahol a küzdőket gyakran 
súlycsoportokra osztják: Kövérek— 
Soványak. Ezek azok a mérkőzések, 
amelyek után törvénybeiktatott 
szokás a gyeplőkiengedés, kisebb, 
vagy nagyobb hordó sör alakjában.

Újabban azonban — ügy látszik 
— as egykor virágzó old boy- 
labdarúgás kihalásra, van ítélve. A 
játékosok nem hajlandók vissza
vonulni és atfülük mellett eresztik 
el, ha a nézőtérről ilyen tanácso
kat kiabálnak be:

— Vonuljon vissza öregúr!
Tudósítónk fölkereste a legna

gyobb vénfiúk-egyesületet, a Hajrá 
Nagyapa FC-t. Az intéző így be
szélt:

— A múltkor tartottunk egy to- 
borzót, de csak három, jelentkezőt 
toltak ki pályánkra unokáik. Az 
egyesületektől nem kapunk semmi 
pótlást. Már tíz évvel ezelőtt az 
egyik tehetségfölfedező utam alkal
mával kiszemeltem egy játékost,

, aki már akkor úgy játszott, mint 
akit kétoldali köszvény kínos s a 
cipő is szorítja a lábáti Az illető 
mostanában úgy nyilatkozott, hogy 
még négy-öt évig akar játszani 
klubjában s akkor leszerződik egy 
kisebb csapathoz.

— A vasárnapi rangadó után pél
dául játékoscsábításba kezdtem, a 
Hungáriából nagy erősítésre számí
tottam. Selypítve kijelentették a 
játékosok, hogy ők még nagyon fia
taloknak érzik magukat.

Az intéző lejelentette, hogy a 
közeljövőben amúgyis kénytelenek 
lesznek benevezni a gyeplabdabaj
nokságra. Az ok: a legtöbb játékos 
már nem tud bot nélkül járni.

Sa. F,

K-it: Anf > i i i - e sm in őségű

V A C S O R A  N Y O L C K O R

a ni e I w mm k I cf e r 0 I* h m s w

Lázár is fog szélsőt 
fogni, Kiszelyből 
is lesz még nagy 
Játékos
s hogy az e lb iz a k o d o t t s á g  
elleti maid tesznek valamit

Ferencvárosi vacsora a Józsefvárosban

ROLLFILM
(26 Scheiner)

f jy O  f i l lér
P Á R IS I ^ © T Ó -K O IB

a Párisi Nagy Aruház épületiben

n iefl&Jíszlíkk
A Haladás az Újpestet, a Gamma a 
Szegedet, a Törekvés az Elektro
most, a Bocskai a Kassát, a Taxi a 

Szolnokot

még nem  győzte le
$ a Kispest ősszel verte először a 

Fradit
A vasárnap egymással játszó csapatok 

közül a Ferencváros és a Kispest játszik 
a profizmus ferumillása óta megszakítós 
nélkü-l az NB-ben. őszig az volt a hely
zet, hogy az NB jelenlegi tagjai közül 
addig csak a Kispest, a Haladás, a 
Kassa és a Törekvés nem tudott elvenni 
pontot a Fraditól. Most már a Kispest 
kivált ebből a társaságból, mert a 27. 
találkozón végre felülkerekedett. íme a 
vasárnapi mérkőzések elődei:

S í
£ 0

; §
tfS 8 « ceO

t-f *
Q.

W 1
26/27: 1:0 6:2
27/28: 4:3 5:1
28/29: 5:0 6:1
29/30. 4:0 9:1
30/ÍJ: 5:2 2:1
81/32: 5:2 0:0
32/33: 8:0 3:2
83/34:
84/35:

4:0 7:4 
ö:l 1:0

S.3/86: 4:1 6:3 2:2 2:1
1:7 1:636/37: 7:2 10:0 2:3 7:1

37/38: 4:3 2:1 1:3 1:0 --- —
38/39: 4:1 3:2 1:1 3:1 — ---
39/40: 1:2 7 4:0 7 2:2 1

Törekvés—Elektromos: 1937/38: 1:4, 1:2 
1959/40: 1:3, 1

Szolnok—Taxi: 1938/39: 3:2, 2:1. 1939/40
8:1, 1

Kassa—Bocskai; 1939/40; 3:3, t
A Gamma helyett régebben a Budafok 

játszott A  Gamma az ősszel először 
j^ z o tt  a Szegeddel « akkor, noha ott 
hon játszott, néni tudott győzni. A 
Gammán kívül a Haladás, a Törekvés 
a Bocskai és a Taxi sem tudta még le
győzni a mostani cMénfőiét.

Nincs már veretlen csapat tavasszal!
Vasárnapig tavasszal csak a Hungária 

nem szenvedett vereséget. Most a kék
fehérek is kikaptak b így nincs már 
veretlen csapat.

Alábbi táblázatunkban csak a tavasszal 
(a pályán!) lejátszott mérkőzések ered
ményei szerepelnek;

1, Hungária 6 5 — 1 18:5 10
2. Ferencváros 5 4 — 1 12:6 8
3. Törekvés 6 3 2 :t 11:8 8
4. Gamma 5 3 1 1 17:8 7
S. Újpest 6 3 1 2 15:8 7
6. Elektromos 6 3 1 2 13:10 7
7. Szolnok 5 2 2 1 10:6 6
8. Bocskai 6 2 1 3 6:10 5
9. Kispest 6 og. — 4 12:14 4

10. Haladás 5 2 — 3 8:10 4
31. Szeged 5 1 1 3 8:13 3
12. Taad 5 1 1 3 7:14 3
13, Kasa*. S — 6 2)27 —

Vájjon hogyan folytatja vasárnap 
a csapat?

Vájjon lesz-e visszavágás, lesz-e 
elégtétel az őszi vereségért?

Vájjon kisebb csapat ellen is 
betartják az utasításokat?

Ilyen kérdések merülnek fel most a 
Fradiban. És sokan teszik hozzá:

-  Nem tudom, nem lesznek-e a fiúk 
a Kispest ellen elbizakodottakt

A BOCSKAI.... 
Szerdán az edzésen a lelátó előtt nagy 

csoportosulás támadt. Egyszerű szurko
lók vitatkoztak. Közelebb mentünk, mert 
hallani akartuk a lián gokat. Azt hittük, 
hogy így, meg amúgy magasztalják fel 
a Hungária elleni 2:Ó-ás eredményt, de 
tévedtünk. Amikor odaértünk, éppen ezt 
mondta valaki:

— Én mondom, hogy vasárnap a Bocs
kai játszott legjobban a Hungária-útón. 
Attól a Bocskaitól lenne mit tanulnunk.

Lám-lám . . .  Az egyszerű szurkoló is 
élesszemű. Az eredménnyel meg van elé
gedve, de a mutatott játékkal nem.

AZ AGGODALMAS ŐSZI
Szerdán este a 2?eer-vendéglőben va

csorázott a Fradi. Tóni, a villámgyors 
pincér fokozott gyorsasággal szolgálta ki 
a Ferencváros játékosait. Közben ne
künk ezt mondta:

-  Vasárnap a Hungária-úton majd
nem mozijegyet nyertem, mert olyan jól 
tippeltem. De tessék nekem megmonda
ni . . . Miért akarnak nekünk szurkolók
nak mozijegyet adni? Inkább mérkőzésre 
adjanak jegyet. Olyan mérkőzésre, mint 
amilyen a vasárnapi volt . . .

Woggenhüber Oszkár nem beszélt 
olyan vidáman, mint Tóni. Mélabűsan 
verte a zongorát. Mintha a Hungária 
győzött volna 2:0-ra. Azután kiderült 
hogy Oszkár gyengélkedik.

Később jobban érezte magát s meg
kérdezte tőlünk:

-  Miért örüljék olyan nagyon? Az 
eredmény szép, de a játéknak jobbnak 
kell lennie. A Fradi nem játszott jól,

— Látta a mérkőzést?
—• Nem.
(Oszkár, ha ügy fest a helyzet, hogy a 

Fradi kikap, akkor nem megy ki a mér
kőzésre. Nem mer.)

Majd hozzátette:
— De most vasárnap kimegyek.

EZT HALLOTTUK A VA  
CSÓKÁN

Külön teremben folyt a vacsora s 
jelen volt az egész ,,vezérkar“ . Beszél
gettünk egy kicsit a vezetőkkel s ezt 
tudtuk meg:

1.
A Hungária elleni rendszert megtart

ják. Általában nem lesz többé olyan 
mérkőzés, amelyen ne lenne a Fradi 
játékában rendszer.

2.
A vezetők is észrevették, hogy a szer

dai edzésen, amikor Lázár állt be, rög
tön jelbomlott a hadrend, mert Lázár 
nem, állt rá a szélsőjére. Ezt azzal ma
gyarázzák, hogy Lázár erőnléte még 
nagyon rossz s így ö még nem képes 
ráállni senkire sem. Elmondták nekünk, 
hogy ezentúl mindenkinek be kell tar
tania az utasításokat. a rendszer követel
ményeit. Nincs kivétel/  Aki nem haj
landó behódolni, az megválik a Fradi
tól. Nagyon komolyan mondták ezt ne
künk s úgy látszik, ilyen komolyan is 
kívánják végrehajtani a határozatot.

(Talán néhány hét múlva Lázár i.s úgy 
fogja majd a szélsőjét, hogy öröm lesz 
nézni.)

3.
Azt is hallottuk, hogy Kisselyt külön 

munkára fogják. Többet fog edzeni, 
mint a többiek s addig végzi a kemény 
munkát, amíg csak el nem éri a töké
letes formáját. Addigra már annyira 
megszokja a rendkívüli edzéseket, hogy 
nem is tudja majd már abbahagyni. 
(Lesznek még nagy Lapa.i-gólok s majd 
kórusban kiabálja a Közép a Lapaj ne
vét . . . )

4.
Egyelőre azonban nem terveznek vál

tozást- az összeállításban. Ez azonban 
még korántsem jelenti azt, hogy meg
találták az igazi csapatot. Erről már csak 
azér^ ̂ sem lehet beszélni, mert a csatár
sor játékával csaknem mindenki elége
detlen. Sokkal többet várnak a csatárok
tól. Különösen a csatársorban nincs bé
relt hely.

5.
Felvetettük azt a kérdést, hogy nem 

lesz-e a csapat a Kispest ellen — elbiza
kodott? Erre azt felelték, hogy a va
sárnapihoz hasonló eredmények után ál
talába!: minden csapat kissé elbizakodik 
s félő, hogy a Fradi talán még jobban 
elbizakodik, mert hiszen híres tulajdon
ság ez a Ferencvárosban. Ezenkívül a 
játékosok azt is tudják, hogy a Kispest 
sokat utazott és mérkőzött az elmúlt na
pokban s így talán kissé fáradt lesz. 
jye . . . Közölték velünk, hogy majd tesz
nek valamit olyan irányban, hogy a 
Ferencváros ne legyen elbizakodott. Kü
lönben is, ha a játékosoknak eszükbe 
jut. az, hogy ősszel 2:1 arányban kikap
tak a Kispesttől, no meg a*, hogy akár 
5:1 arányban is kikaphattak volna s ha 
eszükbe jut, hogy a Kispest most leg
alább olyan jól szerepelt Istanbulban, 
mint a Fradi, sőt legyőzte azt a Fener 
Bagcset, amelyet a Hungária például 
nem tudott legyőzni, — akkor nyomban 
nem lesz elbizakodottság.

HA JAKAB NEM JÁTSZHAT?
Csütörtökön beszéltünk Dimény Lajos 

edzővel. Megkérdeztük tőle:
— [Változhat as összeállító*?

— Csak akkor, ha Jakab nem jön 
rendbe.

— Ezért foglalkozott Kiszelyvel külön 
is a szerdai edzésen?

— Nem ezért. Ha Jakab nem játszhat, 
akkor inkább Kiss Gyula kerül be a 
csapatba.

Még megkerdéztük az edzőtől:

=• A vasárnapi siker után a játékosok 
nem, beszélnek már félvállról a rendszer
ben való játékrólt

— Erről már szó sincs.. Voltaképpen 
már hosszabb idő óta helyeslik a játé
kosaink a rendszerrel való játékot. Ed
dig csak az volt a baj, hogy Sdrósi III. 
mindig azt kívánta, hogy legyen valaki 
mögötte. Most találtunk olyan rendszert, 
amelyben van valaki, aki bármikor ki- 
segitheti Bárosi lll-a t. Áltálában a fiú
kat meglepte, hogy a rendszerrel váló 
játékkal ilyen könnyen verték a Hun
gáriát. Röviden: a rendszer körül most 
már minden rendben van a Fradiban

NE VÁRJANAK TÚL SOKAT
A Ferencváros egyik vezetője mondta 

nekünk:
—» Nemcsak <ts játékosaink esnek hibá

ba, hanem a közönségünk is. Most már 
mindenki úgy beszél, hogy a Fradi nem 
veszt több pontot s akár bajnok is le
het. A bajok ínég nincsenek orvosolva 
azzal, hogy megvertük a Hungáriát. Ez 
a győzelem még nem jelenti azt, hogy 
most már mindig nyerni fogunk. Ez 
még csak azt jelenti, hogy a helyes 
úton vagyunk. Én még azt sem merem 
álUtami, hogy megverjük a, Kispestet. 
Legyünk csak szerények. A Hungária 
elleni mérkőzésünkön is sokat segített 
as, hogy szerények voltunk, az, hogy 
azt hittük: nincs semmi keresni valónk. 

*»
íme nincs tehát igaza annak a kis

pestinek, aki a héten ezt mondta:
— Megverjük a Fradit, mert a Fradi 

most nagpon elbizakodott.
Az igazság inkább az, hogy a kispes

tiek bizakodtak nagyon el, mert azt 
hiszik, hogy a Fradi elbizakodott. . .

„Angol“-„olasz“ mérkőzés 
a Bihari-utcában
Mit várhatunk a „rendszer-rangadótól"?

(Velvárt Gyula, a BTK-kölykök 
lelkes intézője örömmel újságolja:

— Vasárnap délután as egész 
kölyök gárdával együtt végignézzük 
a Törekvés—Elektromos mérkőzést. 
Nagyon, de nagyon hálásak va
gyunk a Törekvés vezetőségének, 
hogy jegy nélkül beenged minket 
a mérkőzésre. Ha minden NB- 
egyesület így fogadná a gyereke
ket, akkor biztosan sokat tanul
hatna a labdarúgó fiatalság.

Velvárt Gyulát jól ismerjük. Egyi
ke a labdarúgás rajongó szerelme
seinek. Az a legnagyobb boldog
sága, hogy a BTK kölyök játéko
saival foglalkozhat. 6  volt. az, aki
nek a nagy rajongása feltűnt Romé
nak is, a múlt nyáron itt járt 
angol edzőnek. Velvárt lelkes híve 
az angol rendszernek. Megkérdez
tük tőle:

— Miért nézik végig a mérkő
zést? Hogy megállapítsák, melyik 
a jobb rendszer?

— Dehogy — legyint Velvárt —, 
ebben nekünk nincsenek kétségeink. 
Csak éppen meg akarjuk nézni az 
angol rendszert játszó Törekvést, 
hadd tanuljanak a gyerekek. Egy 
mérkőzésen nem lehet megállapí 
tani, hogy melyik rendszer a jobb. 
Minekünk jó az a rendszer, ame
lyiket Rowe úr tanított nekünk. 
Meg aztán a Törekvés helyezésével 
is meg vagyunk elégedve . ,  .)

Nemcsak a BTKj kölykök lesznek kint 
a ,,rendszer-rangadón”, hanem sokan má
sok, Ínyencek, barátok, ellenségek. Lesz
nek kint olyanok, akik az angol rendszer 
barátai, lesznek kint olasz-rajongók, lesz
nek aztán olyanok is kint. akik nem 
barátai semmiféle rendszernek sem. A jó 
kőbányai szurkolók valószínűleg elcso
dálkoznak, ha vasárnap meglátják, hogy 
kedvenc csapatuk mennyire az érdeklő
dés középpontjában áll. Mennyi vita, 
szakelőadás, veszekedés után mennek lei 
az érdeklődők, hogy a Bihari-utca zöld 
gye... azaz pardon: szürke porában lás
sák a két főirány _ kép viselőit.

Mert azt már mindenki tudja, hogy a 
Törekvés angol rendszerben játszik, az 
Elektromos olasz rendszerben.

A bajnoki táblázaton egyformán áll a 
két csapat, — 24 ponttal. Tíz győzelme 
van mind a két csapatnak, 4 döntetlené 
és hat veresége. A Törekvés gólaránya 
hajszállal jobb — 35:32. Az Elektromosé 
40:38.

A tavasz folyamán mind a két csapat 
nagy lendülettel tört előre. Szinte haj
szálnyira egyidőben kezdték meg a ke
mény előkészületeket. Az Elektromos a 
tavaszi idényben megverte a Kispestet, a 
Taxit és a Kassát, döntetlenül játszott az 
Újpesttel, kikapott a Gammától és a Hun
gáriától.

A Törekvés is három győzelmet aratott, 
legyőzte a Haladást, az Újpestet és a 
Kispestet, döntetlenül játszott a Gammá
vá! és a Szolnokkal, egyetlen vereségét 
pedig a Szegedtől szenvedte el.

Ehhez a fölsoroláshoz azt is hozzá te
hetjük, hogy a jó eredmények ellenére 
egyik csapat sem volt szerencsés. Sőt 
egyes mérkőzéseken balszerencsések vol
tak. Az Elektromos például úgy szenve
dett vereséget a Hungáriától, hogy sokkal 
jobb volt. Ezt a mérkőzést az Elektro
mosnak kellett volna megnyernie,

A Törekvésben annyi játékos sérült 
meg, hogy rosszemlékű szegedi rnérkőzé 
sere négy tartalékkal utazott el. így is 
két góllal vezetett a szünetig, utána az
tán összecsuklott a csapat, főleg a be
kapott portyagőlok hatása alatt.

Mindkét csapat tavaszt teljesítménye 
tehát igen figyelemreméltó.

e
A két csapat közül az Elektromosnak 

van nagyobb gyakorlata az NB-ben. A

Törekvés eddig csak látogatóba járt az 
NB-be. Kétszer került be eddig s mind 
a kétszer azonmód ki is esett. Most is 
újonc az NB-ben, de most már válószí- 
nüleg sikerült elkerülnie a kiesést.

As Elektromosnak Téth-Potya István, o 
Törekvésnek Szeder István1 az edzője. 
Tóth az idős, sokat tapasztalt edzők 
gárdájához tartozik. Egyike a legkép
zettebb magyar edzőknek. Az olasz rend
szernek nemcsak a híve, hanem — saját 
bevallása szerint — egyik megalkotója 
is. Ezt a rendszert tanította Olaszország 
bán, ebben voltak sikerei s ezt honost 
tóttá meg az Elektromosban is már 
akkor, amikor a legtöbb csapatunkban 
taktikai elgondolásnak, rendszernek nyo
ma sem volt. Potya eszménye az ohm: 
rendszer, ezt tanítja a válogatott csapat 
bán is. Tőle például nem i-s lehet el
várni, hogy a válogatott csapattál angol 
rendszert játszasson. Az olasz rendszer
ről lehetnek különfélék a vélemények 
annyi azonban bizonyos, hogy Potya 
ennek a rendszernek a leghivatottabb 
tanítója.

Szeder István, a Törekvés edzője fiatal 
ember és fiatál edző. Az angol rendszer 
csiráit a volt Cseh-Szlovákidból hozta 
magával s a Törekvés NBB-győzelme 
már ' ennek az elgondolásnak a gyüm öl
cse volt. Az angol játékelgondolást Sáf- 
rán Ferenc, a Törekvés elnöke angolos. 
részint saját találmányé, segédeszközök 
kél támogatta. Rúgószínt, lábdavetöt. 
sövény gátakat készítettek és .a Törekvés 
angol rendszere egyre csiszoltabb lett, 
egyre jobban beleilleszkedett mindegyik 
játékos ebbe a jdtékrendbe* A Törekvés 
angol rendszere természetesen kísérlet, 
amelyért, minden dicséret megilleti az 
egyesületet és háladószellemü edzőjét. 
Törekvés vállalta a kísérleti nyúl Szere
pét s bátorságát eddig nem volt oka 
megbánni. ^

A két csapatban van egy sereg hason 
latosság. Mind a két csapat edzése ke
mény. Sok a futás, a torna, a megbeszé
lés, az iskolázás. Bármi is legyen 
vasárnapi mérkőzés eredménye, az erős 
edzés és a meghatározott rendszer esz
méje győzni fog. Mindkét csapat játéko
sai alaposan átdotgozottak, mindkét csa 
patban lefogják az ellenfél három előre
tolt csatárát (csak más rendszer szerint), 
mindkét csapat megbecsüli az egyszerű, 
gyors akciókat.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
egyik csapat sem képivseli rendszerét 
egyedül. Vannak olasz rendszerben ját
szó csapataink, ha nem is játsszák olyan 
tisztán, mint az Elektromos. A Törekvés 
sem az egyedit ,,angol" csapatunk, 
Gamma és a Bocskai is angol rendszer 
ben játszik. f.

Mi csak eg y e t szeretnénk, — as őszi 
Elektromos—Törekvés mérkőzéssel ellen 
tétben. Azt szeretnék, ha a mérkőzés 
tiszta sport-, lenne, kemény és férfi 
küzd elem m in den  durvaság vagy alatto 
mosság nélkül.

— Jó mérkőzés lesz, — ez a jóslattal,k 
s est a mondatot szeretnénk multidöben 
is elmondani, —  közvetlenül a mérkőzés 
után,

Szolnoki MÁV-pálya
■ H B  S z o l n o k  R&HEHHE

ÁpriJis 21.én, vasárnap 
délután fé l 5  órakor

Szolnok-
Taxisok

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Mester teljesen egészsé
ges, játszhat
Vinczére  m ég aligha 
kerül sor vasárnap

Újpesten e g y  kis külön edzés volt esil 
törtökön délután. Mesterrel foglalkozott 
egy keveset Mészáros edző, hogy meg
állapíthassa: kiheverte-e már Mester a
vasárnapi sérülését. Az edzés örvendetes 
tapasztalatot hozott az újpestieknek: 
Mester teljesen egészséges, nincs aka
dálya. hogy vasárnap Szombathelyen 
játsszék. A múlt vasárnapi összeállítás 
aligha változik, mert nem valószínű 
hogy Vincze már vasárnap bekerüljön í 
csapatba, hiszen csupán egyetlen kétka 
pus edzés vau a háta mögött. A való 
szinti összeállítás a Haladás ellen: Szik' 
lai — Fotó, Fekete — Szalay, Szűcs 
Balogh — Kocsis, Kállai, Zsengellér, 
Mester, Tóth.

Fntő T. ismét játszik vasárnap Pereces 
csapatában. Az Ungvári AC elleni csa
pat: Lux — Kádas, Monostori — Bok
ros. Halmos, Futó I. — Jávor (Fu, 
IX.), Polc*,, Papp. Várhegyi, Turbóid,

nmK tw aih
örökéletü alakjai: Tamás lírfi, Polly 
néni, Huckieberry Finn színes filmen !

TAMAS URH
K B L R H D iA I

Főszerepben az aranyos

TONMY KELLY
JACKY MOSSAM O ANN OiLLS 

Rendezte: N orm an T a u rog .

M A ! S C A L A
gy-kát pontost válto

zás várható 
az Elektromos 
csapatában

Az Elektromos nagyon szeretné mind
két pontot elhozni a Bihari-utcából. A 
játékosokat, az amatőr rangadóláz hevíti.

— Nekünk már nagyon sok komoly 
csatánk volt a Törekvéssel — .mondják 
a játékosok. — Sokszor ki is kaptunk 
tfiliik, éppen akkor, amikor a legbiztosab* 
bak voltunk a győzelemben. Most min
denki (?) bennük látja a győztest. Tehát 
a mi győzelmünk következik. No meg ha 
győzünk, még komoly helyezésre is szá
míthatunk.

A vezetőség már nem ennyi-ra biza. 
kodó. Még a döntetlenben is kiegyezne. 
Szerintük még akkor is nagy közönség- 
sikere lenne a jövő vasárnap sorrakerülő 
litaktromos—Ferencváros mérkőzésnek.

Csapatuk még nincs a bordó-sárgák
nak.' A végleges összeállítás csak a pén
teki edzés után dől el. _A kiszivárgott 
hírek azonban már sejteni engedik, 
hogy egy-két ponton megváltozik a* 
Elektromos összeállítása.

Seríőző nem Játszik 
a Szolnok ellen (?!)

A Taxisok csapatára ebben az évben 
nagyon rájár a rúd. A válogatott edzé
sen megsérült Miklósi még fel sem épült. 
Berecz a csapat hátvéd-csatár játékosa 
vidékre távozott. Seres a vasárnapi mér
kőzésen oly súlyosan sérült meg, hogy 
hetekre harcképtelen. Gimessit az egye
sülete (MFTR) nem adja ki. Most rá
adásul Seríőző, a csatársor leggölképe- 
sebb tagja bordasérüléssel a sportszana- 
tóriumban fekszik.

.— A fél csapatom sérült. — mondja 
Takács Géza., a csapat edzője. — Ezért 
a csapatomat csak köz.vetlenül a mérkő
zés előtt fosom összeállítani. Bízom ab
ban, hogy most vasárnapra sikerül még 
Bereczet Pesten tartanunk. Ez esetben 
a védelem megvan. A fedezetsorban 
Szabó II. feltétlenül szóhoz jut. A csa
társorban egy  üj játékost is szerepelte
tünk, de a nevét nem mondhatom meg, 
mert esetleg őt is visszatartják, _ mint 
Gimessit. Serfőző játéka Kreisz főorvos 
véleményén dől el. A csapat összeállí
tása jelenleg így fest: Tóth — Aradi,
Berecz — Halast, Szabó II., Vargha — 
Darázs, Takács II., Mélesz (Uj játékos), 
Serföző <?), Kobut. A csapat vasárnap 
reggel indul Szolnokra.

e » »

A SZENT LÁSZI.Ó-VÁNDOJÍMJ JÖV9 
HETI BUDAPESTI MÉRKŐZÉSEI

Buday Gyula, tanár, a KISOK labda
rúgó szakosztályának vezetője tegnap 
kijelölte a Szent László-vándordíj IV. 
fordulójában esedékes budapesti mérkő
zések időpontját és színhelyét. A _IV. 
fordulóban Budapesten a következő 5 
mérkö'zés lesz:

Április 26,, péntek:
KISOK I. pálya: Hunfalvy fk—Ara* 

nyesi fk. győztes—Wesselényi :'k—Köl
csey g. győztes. Vezeti: Kőhalmi.

FTC-pálya: Pestszentlőrinci fb.—Cse
peli poig. győztes—Szent István fk—Szé
chenyi fk. győztes. Vezeti: Antay.

Április 27, szombat:
KI&OK I. pálya: Ganz iparisk—Széni 

István g.—Rákóczi fk. győztes. Vezeti: 
Rubint.

A mérkőzések mind délután 4 órakor 
kezdődnek.

A KASSAI AC
pénteken tart kétkapus edzést és ennek 
a tanulságai alapján állítják össze a 
Bocskai elleni csapatukat. Valószínűleg 
a multheti csapat játszik, legfeljebb a 
halszélen lesz változás. A multheti csa
pat ez volt: Jávor — Selmeczi, Tölgyesi 
—Ciffra, Eendvai, Nádas — Vadász, 
Várszegi, Ádám, Pásztor, Csepregi.

H al a d á s - p á l y a
! =  SZOMBATHELY SSS

Április 2 1 -én  vasárnap 
délután Fél 4  órakor

Haladás- 
Ú jp e s t

Nemzeti Bajnoki mérkőzés
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Péntek, 1940 április 19.
■BBaanramBraann

S Z O M B A T H E L Y
legnagyobb tavaszi mérkő 
zése előli — a legnagyobb 
bajban van

Sióm balhéi y, április IS.
Csütörtökön délután nagy közönség 

lépte el a Haladás-pálya környékét. 
Hiába, látszik, hogy nagy ellenfél ellen 
készülődik a szombathelyi csapat.

Az öltözőben nyomott a hangulat. 
Szabó és Gazdag hiányzik. Szabó jobb
térde alatt hatalmas kék folt éktelenke
dik. Tavalyi sérülése kiújult Szolnokon. 
Vasárnap aligha játszhat. Gazdag szin
tén megsérült Szolnokon, a« ő játékára 

sem lehet számítani. Hogy teljes legyen 
a lehangoltság, Kiss megszólal:

— Fiuk, azt hiszem, én sem tudok 
játszani vasárnap. Mindkét térdem oda 
van. Most megpróbálok játszani, de va
sárnap aligha merem vállalni a játékot.

Kivonulás előtt Lyka edző maga köré 
gyűjtötte a fiukat és elmagyarázta ne
kik elgondolásait a követendő rendszerre 
vonatkozólag.

— Ez aztán azt is jelenti, hogy vasárnap ilyen rendszerben keli játszanunk, 
—■ mondta az edző a magyarázat végén.

Az első csapat Így állt fel a Koroknai- 
val és Héjjával megerősített második 
csapat ellen:

Körmendi —. Kálazi, Krasznai — Pil
lér, Kalocsai, Kalotai — Pajor II., Ko
vács II., Morét/., Kiss, Kovász.

A Haladás angol rendszerben kísérlete
zik. A szélsőket a hátvédek fogják, a 
szélsőfedezetek pedig az összekötőket. 
Eleinte döcög a dolog. Különösen Kálazi 

vét sok hibát, de Lyka erélyesen rendre 
inti.

Moróes sokat késlekedik a lövéssel. 
Hozzá is van Lyka edzőnek fi gyei mez totó 
szava:

— Lójj azonnal. Hogyan akarsz Sziklai
nak gólt lőni?

A Haladás elég gyengén játszott. 
Mindössze Érásznál XI-esővel tudott gólt 
elérni.

A második harmadban nincs változás 
az összeállításban. Ekkor is gyengén 
ment a játék, különösen a tartalékos csa
társorban volt sok hiba. Kiss lő ugyan 
újabb gólt, de az ifjúsági Újvári szépít, 
sőt Beraxa egyenlít is. Utána a második 
csapat „hengerel.”  Koroknál góljával 
már vezetnek a tartalékok.

Tízperces szünet után kezdik a harma
dik harmadol. Kiss sérülése miatt kiáll Körmendi és Kalotai is levetkőzik, mert £ 
vonaljukhoz sietnek. Ekkor így áll fel r 
Haladás: Pajor I. — Kálazi. Krasznai 
— Pillér, Kai orrai, Kovács II. — Uj vári, Forgács I., Beraxa, Morócz, Lo
vász. Gót- ebben a ha-rmadben nem esett, 
tehát végeredményben a második csapat 
győzött 5:2 arányban.

Kicsit hosszú orral mennek a játékosok 
az öltözőbe. Később felenged a hangulat. 
A vezetők, játékosok, szurkolók egyön- 
te t ne-n in egállapít já k, hogy :

„Vasárnap azért másképpen fog menni 
a játék.'*

Palágyi intéző ezeket mondja:
— Az Újpest magára talált. Vincze is 

játszik, Zsengellér is, Mester pedig- méltó 
társuk. Sajnos, nálunk az a legnagyobb 
baj, hogy tartalékos csapattal kell fel
vennünk a küzdelmet Ha teljes csapa
tunk játszhatna, akkor Itt hagyná az 
egyik pontot az Újpest.

Annyi bizonyos, hogy a Körmendi — 
Kálazi, Krasznai — PilJer, Kalocsai. Ka
lotai — ös&'zeátlítá&íi védelem és fcd-ozel- 
sor játszik Vasárcap. A csatársorban 
minden lehetséges. Bizonyos, hogy 
Morócz és Lovász játszik, a másik há
rom helyért mi mi en kit szám í tá bb n vesz - 
nek. Még Szabót és Gazdagot is. Egyedül 
Klsst nem. aki az edzés után kijelen
tette, hogy ném meri vállalni a, játékot 
az Újpest ellen.

Kolíáíh megmagyarázza
Szolnok, április 18.

A Taxi ellen készülődő Szolnok 
mai edzése jó hangulatban, „népes 
mezőnnyel" zajlott le. Kint voltak 
még a katonák is, csak Szűcs hiány 
zott, akt Pesten az Ifjúsági rostán 
vett részt.

A  játékosok korán gyülekeztek, 
az elsők között érkezett Kolláth,

— Mi volt vasárnap, miért ment 
gyengébben a játék? — kérdezzük,

—  Ma/jam is érestem, hogy nem 
megy úgy a játék, mint kellene, de 
tudom az okát is. A múlt héten új 
cipőt kaptam és az alaposan fel 
törte a lábamat. Ttspercnyi játék 
után úgy érestem, mintha spanyol 
csizmában lennének ás ujjaim.

— Pedig máskülönben remekül 
érzem most magám. Nincs semmi 
bajom, ás erőnlétem is kifogástalan 
* ást hiszem, ha csak valami sérü 
lés közbe nem jön, akkor a Taxi 
ellen jól fogok játszani.

Az edzömérkőzésen is kiderül 
hogy igaza van a középcsatámak 
Olyan gyors, mint még talán soha 
sem s minden labdájának szeme 
van. Szántó is meglepő jól mozog,

— Meglátjátok, vasárnap ismét a 
régi, félelmetes szolnoki ötöst üdvö- 
zölhetjük, — örvendezett mellettünk 
az egyik szurkoló.

Az edzés után Wéber Lajos edző
vel beszélgettünk.

—- Semmi okunk sincs arra, hogy 
as összeállításon változtassunk. Sze
rencsére most sérültünk sincsen. A 
csapat formája felfelé ível s azt hi
szem, a Taxisok ellen szép ered 
ményt ér el.

Szolnok vasárnapi csapata tehát: 
Gulyás — Draskóczi, Kispéter 
Csabai, Szűcs, Selmcczi — Szántó, 
Korom, Kolláth, Nagy Fazekas.

V. 3.
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KISOK
Szent Lász ló -ván d crd ii 

m érkő zések
Wesselényi fk.—Kölcsey *. lét <®:») 

KISOK-pálya. Vezette: Köhalmy.
Wesselényi fk.: Békési — Stéhli, Pol- 

latsehek — Halmosi, Horváth, Kiszler — 
Kiüti, Teher, Szusza, Vince, Számos- 
völgyi.Kölcsey g.: Mazuch — Szirtes!, Mik
lós — Kovácsáéi. Víg, Székely — Kal
már. Szabados, jlagay, Schlekta, Mo
gyorósi.

Szerencsés győzelem. Az első perctől 
kezdve az utolsóig a Kölcsey g. a töb
bet támadó, de a kereskedelmisták vé
delme viszont hibátlanul látja el felada
tát, Stéhli és Pollatschek minden labdát egy bő! vág vissza. Ezt különösen Stéhli 
csinálja nagyszerűm. Szünet után a 
Wesselényi fk. is veszélyes tud lenni. A 
28. percben aztán Szusza meg is szerzi a 
győzelmet jelentő gólt. A gól után a 
Kölcsey Már hiába erőlködik. Befejezés 
előtt a felbánytorgató Schlaktát a já.ték- 
véíétü kiállítja. Jó: Békési. Stéhli és 
PeUatschek. Illetve a fedezetien
Széni István fk—Széchenyi fk, 5rt (3:1)

Forinyák-ufca Vezette: Keresztényi.
Szent István fk.- Sólymost — Németh, 

özvegy — Csicseli, Stark, Lúg ősi — Ba
logh, Bsrghardt. Várszegi, Ott, Kocsis. 
— Széchenyi fk.: Farkas — Puezlabíxó, 
Fclöp — Helzinger, Gerlei, Szerző — 
Antal. Borsos, Balogh, Szabó, Székely. 
Gyenge játékban a „Mester" nőm mutat 
sokat, mégis megérdemelten győz. Góllö
vő: Ott Í2), Bnrehardt. Slark és Balogh, 
illetve Balogh, Jó: Solymosi. Starl: és 
'Rnrghard!, illetve Puszlablró ói Hol- 
«lngtTi.

Három részletben
folyt le a Bpcskai csütörtöki edzése. 
Először a két kiszemelt ellenfél, a DEAC 
és a felsőkereskedelmi játszott egymás
sá]. Ebben a harmadban l:0-ra győzött 
a DEAC. Ezután a Bocskai játszott a 
kercskedeltnistákfcal. Győzött a prnficra- 

•pat 2:0 arányban. Mindkét gólt Bcrerz 
lőtte. A harmadik harmadban a DEAC 
voU a Bocskai elleniek. 7:0 arányban 
győzött a Bocskai Bcrocz (21, Füloki (2) 
Szila3sy (2) és Orsós góljával.

A vasárnapi összeállításban az az ér 
dekessóg, hogy Kristóf kimarad és Fülek! 
játszik jobbszélsőt, A felépült és kitűnő 
formában levő Szilasey lesz a balössze
kötő. Vasárnap reggel autókkal az alábbi 
csapat utazik Kassára: Vörös — Csókái, 
Janzsó — Nagy, Móré, Békési — Fülek! 
Berecz, Toray II., Szjlassy, Hárai. Tar
taléknak Pai-otá-s cdzó utazik a csapattal

V id é k i bajnokságok  
á llása

KELETI ALSZÖVÉTSÉG 
I. osztály.

Debreceni csoport
1. DVSC IL 12 8 3 1 37:10 19
2. DMTE 12 8 3 1 18:9 19
3. DEAC 12 7 4 1 18:15 18
4. P. Máv TK 12 7 3 2 34:12 17
5. B. Turul 13 8 5 47:32 16
6. Move HTE 12 5 3 4 25:34 13
7. Debr. DSE 14 4 3 7 22:29 11
$. K. Move 11 3 1 7 8:16 7
9. Balm. SC 11 2 1 8 17:30 5

10. Dér. Move 11 2 1 8 23:41 .5
11. Hajd. SE* 10 

* .Visszalépett, 
Felvidéki

------- 10

csoport

4:25 0

1. UKMSC 16 10 3 3 20:15 23
2. NyKISE 14 10 2 2 39:13 22
3. V. Turul 14 10 1 3 24:12 21
4. Mátész. TK 13 9 2 2 40:13 20
S.M. VTE 14 10 .— 4 12:17 20
6. Ny. TVE II. 16 8 2 6 23:34 18
7. Nagyk. SE 35 6 4 5 16:36 16
8. Ny. VSC 15 6 1 8 20:29 13
9. Csapi SE 14 6 1 7 20:30 13

10. UAC II.
11. tr. Rusj ír.
12. UTKSC
13. MSE II.

visszalépett

CSABAI ALOSZTÁLY
I. osztály.

i . c sa k 17 13 1 3 47:15 27
2. MAFC 17 13 1 3 35:23 27
3. B. Törekv. 17 11 3 3 40:18 25
4. MTE 16 12 1 3 38:19 25
5. GyAC 16 10 3 3 23:15 23
6. Rokka 17 11 — 6 28:25 22
7. KoTE 15 7 2 6 26:24 16
8.B. MÁV 17 7 1 9 23:28 15
9. OTK 16 5 3 8 21:32 13

10. GyTE 17 5 2 10 22:44 12
11. BISE 17 4 3 10 12:36 11
12. BTE* 16 3 — 13 16:12 4
13. ETC Vi s s z a l é p e t t

Két büntetőpont levonva.

A csabai I. osztályban nagy harc dal 
az elsőségért- Az elsőszámú rangadó az elmúlt vasárnap zajlott le s azon a CsAK, 
mint ismeretes, legyőzte a B. Törekvést.

CSAK ismét, nagy feladat előtt áll. 
mert most meg Mezőkovácsházára kell 
mennie az MTE-hez. Sérült nincs a csa
patban « így a CsAK így áll ki az MTE 
ellen: Fabulya — Bohus II., Hankó — 
Rozman, Marik, Bohus I. — Simon, 
Uhrin, Fáskerti, Perza, Sárfalvy. A csa
patot sok szurkoló kiséri el sorsdöntő 
mérkőzésére.

Debreceni Jenő dr, az Ismert szegedi 
portember, aki a KEAC-ban töltött be 

hosszú ideig vezető szerepet. Kassára 
ke,tilt és ott a KAC futballszakosztályá
ban fog tevékenykedni. A KAC vezető
sége értékes erót nyert benne, „ .

Szeged kizöldelt
A z  e d z é s  g y e n g é n  m e n t ,  
a  c s a p a t  ö s s z e á l l í t á s á b a n  
l e s z  e g y  k i s  v á l t o z á s

Szeged, április 18. 
Meglepően színes kép fogad ben

nünket a vasutas stadionban, ami
kor kiérkezünk a Szeged FC edzé
sére. A  játéktér, a .nézőtér feltű
nően népes, de a teniszpályákon is 
hangos élet uralkodik. A fü zöldéi 
s a kapuk mögött szorgalmasan 
legelészik a pálya fehér szamara és 
egy fehér kecske.

Itt már nyár van...
Az egyik kapu előtt Tóthtal, Tö

rökkel és Barátival foglalkozik 
Hesser edző.. Tóth, szorgalmasan 
tanulja a ballábbal való kirúgása 
kát. Egyelőre bizony elég gyengén 
megy ez.

A  Vasutas játékosai is teljes lét 
számban együtt vannak. Látszik 
hogy bajnokságra tör a csapat.

Hesser közli a játékosokkal, hogy 
háromharmados edzést tartanak. Az 
első harmadra így áll fel a Szeged 
Tóth — Pólyák, Török — Baráti 
Marosi, Raffai — Bognár, Ladányi 
Sós (SzVSE), Ármány (SzAK) 
Nagy. Hiányzik tehát Berták, Bi
hámy és Gyarmati, ők nem szegedi 
lakosok.

Jól indul a játék, a 2. percben 
Nagy gólt is szerez, utána azonban 
tömény unalom következik. A 30, 
percben Marosi lemegy, mert a ci 
pőjével van baj, fel is törte a lábát, 

A második harmad csapata: Tóth 
— Pólyák, Török <— Marosi, Baráti, 
Raffai — Ármány, Ladányi, Sós 
Bognár, Nagy.

így sem megy a játék. Hesser 
nagy dühösen visszaküldi Bognárt 
a jobbszélre, ami a játékosnak nem 
nagyon tetszik. A  25. percben Nagy 
újabb gólt lö, de ezt nem adja meg 
Hesser; mert azt hitte, hogy a kapu 
mögül az. egyik szurkolóról pattant 
hozzá, a labda.

A harmadik harmadban sincs ko 
moly esemény.

Hesser így mentegette a társasé 
got:

— A váratlanul ránkszakadt me 
lég kissé elbágyasztotta a játékoso 
kát, ezért volt gyengébb a játék.

— A Gamma elleni összeállítás
— Azt javaslom a sportbizottság 

nak, hogy Raffai maradjon a csa 
pat.ban. Raffai gyorsabb, mint Po 
lyák s ez ma sokat jelent. Az én 
kőzépcsatáropi is Ladányi.

—- A Gamma ellen biztos győzel
met várok, bár — folytatja — baj 
az most nálunk, hogy a két össze
kötőnk, Bihámy és Gyarmati nem 
vess részt á közös edzéseken.

A csapat erőnléte és szellemi 
ellen komolyabb kifogást nem emel
het senki sem, a mérkőzés itthon 
van, tehát — győznünk kell.

Hullmán intéző hallja a. beszélge 
tést és közbeszól:

— Ha tőlem függne, akkor Pólyák 
és Török lenne a két hátvéd. Ladóí- 
nyit örömmel látom a csapatban, 
mert nem lehet olyan rossz, amilyen 
Lukács volt az Újpest ellen,

Most vesszük észre, hogy Lukács 
is hiányzik.
•— Mi sem tudjuk, mi van vele. 

Az ügynek még folytatása lesz, — 
mondja Hesser.

A játékosok közül Ladányi a leg
boldogabban örül, hogy visszakerüli 
a csapatba.

—  A Gamma ellen megmutatom, 
hogy gólt is tudok lőni, — jelenti ki

Pompás tehetségek vonultak 
fel a csütörtöki országos 
ifjúsági rostán

Mindent összevetve, Szeged vasár
napi csapata tehát ez lesz: Tóth 
Török, Raffay (Pólyák,) —  Báróéi, 
Marosi, Berták — Bognár, Gyar
mati, Ladányi, Bihámy, Nagy.

•
ősszel 4:0-ra nyert a Szeged, 

most l:0-lal is megelégednének a 
játékosok, da a szurkolók is.

B. I..
— ------------<♦>------------------

A DIMAVAG
csütörtöki edzésit is végignézte Obrin- 
Cíiúk József, a, SalBTC egyik vezetőem
bere. Pedig meg de messze van a nagy 
találkozó napja! (Június 2-án kerül sorra 
a sorsdöntő DiMÁVAG—SalBTC mérkő
zés.) Az edzés a diósgyőriek régi pá
lyáján zajlott le s három harmadból ál
lott. A Rusj ellet.1 nem változik a 
DiMAVAG összeállítása.

— Jövő vasárnap azonban már aligha
nem lesz változás, — jelentette ki az ed
zés után titokzatosan Kocsárdi intéző.Megtudtuk, hogy Uramra, a jeles ka
pusra célzott. Állítólag egy-két nap alatt
megtörténik az igazolása.

III. kerületi levente bajnokság
Kíseéll-a—VSrBsTárí-íj* 3:2 (2:2. 2:1). 

Vőrösvári-út. Vezette: Fajokat. Ha (al
ma* Küzdelem Góllövö: Cziesler, Wlld 
és Sárközi, ihatva Profi és Hidegkúti
(ll-C*böl).

OIesó fáallfslszereléseket
(használtat Is)

fáalisipókef raji választékban
S á r i n g e r  I s t v á n
spo rtüzlbtTbeu, VHi«, J ó z s e f"  
körűt 4 4 ,  T e le fo n  2 1 4 C -1 O 0 .

Csütörtökön délután országos ifjúsági 
rostámé r ke zéfit rendezett az MLSz a 
Hungária-úton. A rostára több, mint 
negyven ifjűságri játékos vonult fel Bu
dapestről és vidékről. Egy kis bemelegítés 
után Molmár Iffiiáo szövetségi edző síp
jelére a következő két csapat állott egy- 
m-ássn.I szembe:

Vidékiek (piros mez): Fejes MAFC — 
Fekete UTE, Louga FTC — Zhnmermann 
(Péti KSE), Szűcs (Szolnoki MÁV), Rol- 
lenbillcr Gs. MOVE — Ivakuszi (Szegedi 
TK)i Iléhm (Miskolci VSC), Csuberda 
(SalBTC), Borbái]y (Szegedi VSE), Wer- 
ucr (Szolnoki MÁV).

Pestiek (fehér mezben): Sas URVK — 
Hegi BM TE, Lórin ez BVSÓ — Bartalos 
(Gaims), Braun WMTK, Kéri PTSC — 
Habn MTK, Harsány i UTE, Kiss (Tö
rekvés), Juhász UTE, Takács (Kcleu- 
vülgyi SC).

A vidékiek között a. várpalotai Tóth 
is szerepet kapott volna, ha nem volna 
sérült. Csütörtökön, délben azonban a 
spor tsza n a t ór i u m b a n megái J api tóttá k,
hogy porcleválása van, meg kell ' ope
rálni.

Az ifik nagyon ejfogódottau játszanak. 
Tíry is látszik azonban, hogy sok komoly 
tehetség akad köztük. Eleinte a pestiek 
vannak fölényben, de hamarosan feljön 
a vidék a pompás Szűcs vezérletéivel. A 
vidék íróit is ér el. Zimmcrmanu hosszú 
elő reá dúsét a pesti kapus ügyetlenül 
hálóba ejti. 1:0.

A 2. harmad csapatai: (pirosak): Sze
keres WMTK — Hcgri, Longa — Zimmcr- 
mnnn, BraiLD, Bottenbillier —• Simon 
(Csabai AK), liéhn, Csuberda, Borbáiy, 
Werner-

Fehérek: Bóka BVSC — Bekkor KTK, 
Zwircsek (Elektromos) — Kovács, Kor
nél BSzKRT, Kéri PTSC — Bemc 
WMTK. Zakariás I. BMTE, Berzi (Pos
tás), Fischer MAFC, Hrotkó PeMTK.

Ebber.* a harmadban feltűnik a vidéki 
csatársor nagyszerű játéka. Rottenbiller 
előreadásóval Csuberda kitör és a ka
pus lába között grólt lő. 1:0. A második' 
gól így esik: Simon beadását Borbély 
pompásan fejeli balra, Werner kapufát

lő, végül Csuberda közelről gólra su® 
látja a labdát. 2:0.

A 3. harmadban a vidékiek Zimmer- 
mann kivételével már nem játszanak. 
Most ez a két csapat játszik:

Pirosak: Fejes — Hegi, Novak WMTK 
— Zimmermann, Braun. Kéri — Habi,’ 
Kucsera KMTE, Surányi WMTK, TŐ1JÖ3Í 
MÁVAG. Mimiik (Elektromos).

Fehérek: Szekeres — Dekker, Z-vrir-
esik — Kovács, Kornél, Bartalos — 
Demo, Zakariás I., Belezi, Fischer, 
Hrotkó.

Előbb a vörösek érnek él gólt Surán^á 
révén. Zakariás E egyenlít. Ebben a 
harmadban még a következő játékosok 
játszottak: A fehérek közt Bobik (Köb. 
AC), Zakariás II., Máthé SzRTC, a piros 
színekben: Németh FTC, Lőrir.cz (Ganz), 
Schmiedt PATE, Luclvig TTE.

A háromszor harmincperes játékban — 
ha leszámítjuk az ifik érthető elfog(> 
dottságát és megilletődését —, azt mond
hatjuk, hogy igen sok komoly tehetsé
get láttunk köztük. A felvonult gárdá
ból igen jó „lT'-et lehet összeállítani. 
Természetesen nagy kár, hogy olyan te
hetség, mint a szolnoki Szűcs, meg Sze
keres WMTK nem játszhat, mert már 
elmúlt 18 éves.

A roetámérkőzés után az MTK és a a 
MLSz uzsonnán látta vc-ndógül az ifjú
sági játékosokat. Este a, szövetségben 
Taniássy István dr országos ifjúsági ka- 
pitánj-, Frőhlích Sándor, a BLASz ifjú
sági kapitánya, továbbá Molnár Jgnáa 
szövetségi edző tizenyolcas korotet állf- 
tott ör&zc a ro«tamórközés tanulságai 
alapján. A keret a kővetkező: Kapusok: 
Fejes (MAFC), Dósai (KEAC). Hátvédek: 
Hegí (BMTE), Németh és Bonca (FTC). 
Fedezetek: Zimmermann (PK&É), Barta
los (Ganz), Braun (WMTK), Kéri (PTSC). 
Csatárok: Habn (MTIv), Hars.au vi
(UTE), Berzi (Postáé), Szusza (ÚTÉ), 
.Tunász (UTE). Werner (Sz. MÁV). Hof- 
fer (ZSF.), Fisober (MAFC), Borbély 
(Szeg. VSE).

Ex a tizennyolea« keret jövő szerdáa, 
24-én délután a BEAC-pályáu az utóin 
pótláö \ áJogatottjával fog játszani.

Nyolc útvonal csapata 
indul a III. kerületi 
leventék labdarúgó 
bajnokságáért

A III. területi leventék nyolc csapat 
né.ravótelével Jiiírták a III. kerületi le
ven tehaínokeágot. A rószlvovő csapatok: 
Vörösvárt-út, Kisceili-út, Klskoi'óna-u.. 
Lajos-u., tlröml-u.. Raktár-u., SzCLtend- 
rói-út ós Zsigraouü kifály-út-

A lűórközós iránt Igen nagy az árdek- 
lódós. A tegnapi eted fordulón nagyszá
mú nézősereg tapsolta végig a mérkő
zést. A bajnokságot részben kiesési 
rendszer szerint bonyolítják le.

Ma délután 4 órakor: Raktár-n.— Zsig- 
mond király-út. ÍCagyszombat-u. Vezeti: 
Dorort-A jövó hét csütörtökén a Vörösvári- 
úton: Kiskorona-u—Szentendrei-út. Más
nap a Nagyszómbat-ntcában Ürömi-u.—■Lajos-u. .

A megmaradt négy csapat egymás el
len fog küzdeni pont és gótarányra.

1. Rapid
2. Wacker
3. Admira
4. WSC
5. Vienna
6. Austrla
7. PC Wien
8. Am. Fiat

A WMFO-ben főképp Devceseri ‘ II. kitüi.a játékának és nagy löyökodvének 
örülnek. — Dcvccscrit már majdnem ki hagytuk a csapatból. — mondta Lukáts 
edző. — Vasárnap adtunk neki még ogy utolsó alkalmat a javításra. örülünk, 
hogy ez ilyen jól sikerült, neki.

Hernádi Vilmos, a Cs. MOVK intézője 
annak a közlésére kért bennünket, hogy WMFC—Cs. MOVE mérkőzés tizen
egyese után ő nem Rákosi II. kezozését vonta kétségbe, hanem csak annak szán
dékosságát vitatta. Újvári játékvezető működésével egyébként teljesen elégedett volt a Cs. MOVE.tlombaniiísor lesz Debrecenben a jövő 
vasárnap. Egy pályán, a DVSC pályáján 
kerül sorra a Bocskai—Törekvés NB- mérkőzéa és a DVSC—SalBTC NBB-mér- 
kőzés. Természetesen utóbbi lesz az előmérkőzés.

Puskás István előadása az MLS/.-benHétfőn este 7 órakor Puskás István 
edző. aki most télt haza Délafrikából, a 
délafrikai sportról fog előadást tartani az MLSz földszinti nagytermében,

A Szegedi AK-ban egyelőre fogalmuk sincs a vezetőknek, hogy az eltiltott 
Hajdút, Soltot és Szabót kivel helyettesítsék. Egyelőre csak az bizonyos, hogy 
minden SzAK-istát megdöbbentett a drá
kói ítélet. Tudták, hogy szigorú ítélet fog születni, de ilyen szigorúra (kétéves 
eltiltásokra!) igazán nem számítottak.Fellebbeznek!

Ifjúsági rosta lesz pénteken délután'
Szegeden a KEAC-páiyán. 30 játékos hivatalos.

Molnár Ignác szövetségi edző szombaton és' vasárnap Makón tart előadást, 
filmbemutatót és gyakorlati oktatást.

A* Egyetértés leigazolta Kovácsot, _
Komáromi FC jeles balszélsöjét. Kovács 
vasárnap már Játszik új csapatában’. Az 
Álba Regia elleni csapatot pénteken ál 
lítják össze. Bán is beteg. Fekete ellen
ben már elhagyta a kórházat,

A BLASz ügyvezetője az alábbi határo
zatokat hozta; 1. Csak pénteken esio 7 
óráig lőhet ezövelséíri ellenőrt kérni a 
vasárnapi mérkőzésekre. 2- A kötelező 
orvosi vizsga határideje április 24. Azok 
a játékosok, akiknek igazolványáról az 
orvosi pecsét hiányzik, a 28-i mérkőzésen 
már nera vehetnek részt. 3. Igazolásokat 
Csak hétfőn fogad el a, BLASz.

Iá pengő pénzbírsággal sújtotta, a 
BLA§z egyeebirája a BTK-t. mert r csa
pat n közönséget éa az ellenfelet nem 
üdvözölte.

Pcja, a BTK jobbhátvédje meghalt.
A csapatok a jövőben egy sorban fognak felállni a pálya közepén és a két 

csapat között — a pálya középpontjában 
— áll fel a játékvezető és a két: part
jelző. A mérkőzés előtt ebben a felállásban mondják el a csapatok a nemzeti 
Imát és mérkőzés után ugyanilyen fel
állásban üdvözlik a közönséget, így ren
delkezett az MLSz miniszteri biztosa.

Marosi, a Szeged FC kitűnő közép
fedezete elvállalta a Szegedi "

ztségét. Az SzFIK a It. osztály élén [ csak nagy küzdelem 
áll és szeretné bekerülni as I. osztályba, győzőt  ̂ Galentó ellen,

MÉRSÉKELTÉK NEMES *S VK* 
BÜNTETÉSÉT

Május 15 helyett április 26-ig tiW 
tóttá cl őket a fellebbezési blzotts 
,ság. Nemes 60 pengős büntetését 
30 pengőre, Víg 100 pengős büntetés 
sét 50 pengőre változtatták.
„ÖREGEK" A FEDÉLZETRE I — EZ 4 

JELSZÓ A CS. MOVE-BAN
Az EBB-bí® kétségtelenül az Alföldi 

csoportban dúl a legnagyobb harc a ki* 
esés elkerüléséért. Csak az első hat 
helyezett marad benn jövőre is az NBB- 
ben ebből a csoportból, érthető a nagy 
küzdelem-
— Bá.r egyelőre a negyedik bolyon át-— 

lünk, nagyon össze kell szednünk magun
kat, — mondja Hernádi intéző. — A Va* - 
sas elten valószínű lég előszedünk bét* 

'három olyan játékosunkat, aki a közel
múltban már átadta a helyét a fiatalok
nak. Hiába, nagy szükség van még min
dig a rutinra!....

A  bécsi bajnokságban
változatlanul a Rapid vezet. Megle
petések azonban könnyen lehetsége
sek, amint azt a tabella állása mu
tatja:

11 7 2 2 41:20 19
12 7 1 4 40:27 15 
12 5 3 4 31:31 13 
12 4 4 4 29:19 12 
12 5 2 5 27:31 12
11 5 0 6 31:33 10
12 4 1 7 20:35 9
12 3 1 8 28:51 7

Keddeiii ste 7 órakor v. Ginzery Délié*szövetségi kapitány az edzők alosztálya, 
valamint a svájci, berlini válogatott 
csapat valamennyi tagja (az összes tar
talékokkal együtt) megbeszélő értekezle
tet fairt. Az értekezleten a. svájci és n 
német válogatott mérkőzés. tanulságait 
beszélik meg. A játékosok és a tartalékok 
kötelesek megjelenni.

UBdees Istvánt (volt FT0) és Scmsejr 
Sándort (MTK) vette fel az edzők alosz
tálya legújabban tagjai sorába.

A grófi Servctte vezet a svájci baj
nokságban olyan előnnyel, hogy már 
aligha fogja valamelyik mögötte álló 
behozni. . A Sorvcttc-nek 22 pontja van. 
a második helyen álló Lugano-nak IC, a 
Greilchennek 15 és a Nordstcrnnek 14. A 
zürichi Grasshoppers 12 pontjával a ha
todik helyre szorult, de csak 9 mérkőzést 
játszott eddig, holott, a többiek mind 
11—12 mérkőzésen szerezték pontjaikat.

PENGŐT AJÁNLOTT FK:< A JT 
az árvízkárosultak felségéiyezésére meg
indított akciónak. A JT tagjai által tél- 
ajánlott összegeket a vezetőség együtt 
juttatja ol az árvízkárosultaknak.

Cscrnovlcböl Budapestre érkezett az 
ottani Dragos Vorln egyik vezetője abból 
a célból, hogy magyar csapatot kérjen 
a miniszteri biatostól a román „húsvéti 
tornára."
ÜSZAS

A Délameri.kábao porlyáió két japánászé, Yusa, és Ha.mn.ro nagyszerű ered
ményeket ért el A Sao Fá ul óban rendezett versenyen. KV) métereit gyoraúsrAaf 
bán Tusa 67.8 mp-es (!) Idővel gyöpnh 
új brazil csúcseredményt áll flott fél. 
méteres mellúszásban Hamuró 1:11-3 *>*-" 
ért a célba, a másodiknak beúszó JTL dán pedig ugyanezt az időt úszva (®*“ . 
karcsapással kapót ki) új délaul0*** 
és brazil csúcseredményt ért cl. .

ÖKÖLVÍVÁS
MÉG ncrr-ZE R :

JOE LOUIS—TONY GAhaNTO 
A néger világbajnok, akit ]c8ntőbb 

Car-ncra hívott ki mérkőzésre, junlus 
24-én újból összeméri erejét 

FTE edzői I A közelmúltban vívott mérkőzésén Lóm,* .............. 1 - . . . . .  utáJ1> pontozással
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Pompás Bondí—Dara! harc
m  egyéni ökölvívó bajnokság csütörtök- 
esti fordulóján

'Az Ojresá&crs 5kölv í vóhn jaoks-ág: barma* f 
idik fordulója csütörtökön este mintegy 
félezer néző előtt folyt le a s porta teái 
to rniacsa r nők b n n.

A tegna pesti mérkőzések eredményei:
Uőffsúly: Kiss WMTK győz Horváth

BSzKRT elfen.
Nagy lendülettel kezd Kiss:, állandóan 

zavarja Horvátbot és sok horgot bovlsz. 
A JT. és III- menetben valamivel többet 
szurkai vissza Horváth, do Kiss fölénye 
így sem vitás.

Jankovics (3Í« Posztó) győz ellenfél 
nélkül.

Zseni (Lapterjesztők) 10 dekával átesett 
a. súlyhatáron.

Harmai&aiy: Honái BVSC győz Dara! 
DTK ellen-

Ragyogó mérkőzés. A fiatal debreceni 
ökölvívó pompásan harcol. kemény 
horgokat üt, jól mozog a lábán. Bondi 
bal- és jobbhorgai, keresztütései azon
ban többször találnak. A közönség 
végigtombölja a mérkőzést.

Pehelysúly; Csapogya MPSC. győz

Kőhalmi BVSC ellen. Csapogya végig 
jobb volt ellenfelénél.

Frigyes BSzKRT győz Csulh MÁV 
ellen.. A sokkal gyorsabb Frigyes állan
dóan meglepi Csuthot, egyre-másra 
szúrja be egyeneseit és horgait. Csuth 
nagy horgai nagyon ritkán találnak. A 
harmadik menetben Csuth szemöldöke 
felreped é3 erősen vérzik.

Vojnovich BVSC győz Gárdonyi WMTK 
ellen. Vojnovics jobb 3-ík menetével nyert.

A mérkőzéseket szombaton este 8 óra
kor folytatják a BSzKRT sportutcai 
tornacsarnokába^

«
* Magyarország egyéni ököl vivő

bajnokságainak mérkőzéseire jegyek 
a következő helyeken válthatók meg 
előre: A z Esti Újság és Független
ség jegyirodájában (VIII. József- 
körút 5), a Pest, a 8 órai Újság és 
a Központi Színházi jegyirodában 
(VI. Teréz-körút 7). v *

TTV

hogyan mentette meg 
a botrány Walker 
Mkkeyt?
Am erikai
történet

Kedves ököl vívótortSnettől kap
tunk hírt a tengeren túlról. Ha ol
vasóink a történetet végigolvassák, 
csak ez juthat eszükbe:

— Ez is csak Amerikában történ
hetett meg!

íme a történet;
BOXMECCS
A  KENTUCKY-DERBY
NAPJAK

Talán a világ egyik legmulatsá
gosabb ökölvivómérkőzés folyt le 
nemrégiben a Kentucky-állambeli 
Louisville-ben.

Már maga a mérkőzés Is furcsa 
körülmények között jött létre. Több
ször elhalasztották, végül is a híres 
Kentucky-derby napjában állapod
tak meg. Először délben akarták 
megtartani. A két ökölvívó — Wal- 
ker Mlckey és Swiderski Paul — 
intézői azonban aggályoskodtak:

__Nem less a mérkőzésen senki,
mindenki a délutáni lóverseny lázá
ban fog akkor még leledzcni!

Délutánra halasztották.
Adóverseny elhúzódott. A mér-, 

kos és időpontját emiatt még ötször 
eltolták. Végül este 9-kor szoritöba 
mászott, a- két ellenfél. Alig ezer 
néző ülte körül a kötélnégyszöget, 
úgy látszik, a louisville-ieket. még 
mindig a lóverseny izgabnai foglal
koztatták.

M EN TÉS —  V E R E K E D É S
SEL.

Wálkerre nézve keservesen Indult 
a. mérkőzés: mindjárt az elején ak
kora horgokat kapott, hogy három
szor is földre rogyott. Walker edző
je, bizonyos üayes Teddy látta a 
veszedelmet. Agya lázasan dolgo
zott: mit lehetne tenni az ökölvívó 
megmentésére ?

Meglátta, hogy Swiderski edzője 
integet védencének, hogy „nyugod
tan". Több sem kellett Hayesnelc. 
Odaugrott, ráordított az cllenedzö- 
re:

— Mit integetsz te itt f
Hogy nyomatékosabb legyen a 

kérdés, la, is kent egy jobbegyenest 
a bámuló edzőnek. Erre az is fel
ugrott, ledobta a kabátját és —- ha
talmas verekedésbe kezdtek.

A közönség felugrált a helyéről, 
rendőrök rohantak elő, teljes fel
fordulás uralkodott a teremben. Az 
ökölvívók is abbahagyták egymás 
esépelését, tétován álltak, nem tud
ták, mit csináljanak. Walker ködös 
tekintettel nézett az emberhalom
r a . . .

A  mérkőzésvető továbbot Intett, 
Swiderski újabb horogra lendítette 
a karáját, — Walker elterült. A 
mérkőzésvezető számolni, kezdett ...

MEGSZÓLAL A  G ON G...
Kearns Jack, Walker menedzsere 

odaugrott az időmérőhöz és meg
húzta a gong nyelvét. Az időmérő 
fel akart ugrani tiltakozásképpen, 
mert még fél perc hátra volt a me
netből, de Kearns megnyugtató pil
lantással nyomta, le a helyére. Né
mi kis erőszakot Is alkalmazott. . .

A szünet jóval tovább tartott egy 
percnél. A rendőrök közben igazol
tatták a verekedőket, a két edző 
helyre rángatta félrevert nyakken
dőjét és orrát, a törtiábú székek 
helyett újakat hoztak be. A gong
ismét megszólalt.

W alk er azonban akkorra már ki
heverte a leütéseket. Agya kitisz
tult, a „köd" nem zavarta többé a 
látását. Vigyázva szurkált végig és 
— megnyerte a mérkőzést.

*
A mérkőzésből legenda lett Ame

rikában. Az (okos, az önfeláldozó 
c<3zö legendája,

TENISZ

A teniszezők munka
táblázatának e lé n  
Asbóth és Somogyi 
Klári található

A tenismüvetség összeállította; az 1939- 
esztendő versenyein elért helyezések 
alapján az egyéni és egyesületi munka- 
statisztikát. A férfiak közt természetesen 
Asbóth vezet. A hölgyek közt Somogyi 
Klári több pontot szerzett, mint bármely 
más egylet egész női versenyzögárdája. 
Az egyesületek közül a BSE-t Frigyessy 
hozta az első helyre. A lista a követ
kézéi:

Férfiak: T. Asbóth 163, 2. Frigyessy 
150. 3. Gábory 116. 4. Szentpéteri 112.
5. Szigeti 109. 6. Macskás! 102, 7., Ferenczy 
dr .92, 8. Stolpa. I, 7.4, 9. Bartos I. 67, 
10-11. Csikós és Müassin 47, 12. Hoff- 
mann 40, 13. Straub J. 37, 14. Mankovich 
35, 15—IS. Csermák dr és Csirama 34. 
17—18, Csathó és Csongár 33, 19. Katona 
32, 20. Pető 25, 21. Novák 27, 22. Tor
nyai 26, 23—25. Kertész. Straub E. és 
Szovják 25, 26—27. v. Báltő és Simon 24, 
28—29. Bartos II. és Várady Brenner 23, 
30—31. Dulánszky és Perczcl 22, 32. Pal
los I. 21, 33. Pallos II. 20, 34—36. Fejér. 
Géczy és Romhányi 18, 37. Bolgár 17. 
38. ifj. Szőke 1.6, 39—40. Brunner és
Rácz 15, 41—43. Káros, Kiss dr és
TJgrósdy 13, 44-—17. Elyssen, Futaky és 
Mutnyánazky 12. 48—52. Bakéi3, Csink, 
Gallé, Kádár és Paíaky 11. 53—56.
Alberti. Bakos, Bauteth és Siuger 10, 
57—62. Bánó. Hetényi, Major, Gyimóthy, 
Temesvári és Orosz 9, 63—68. Balázs, 
Barabás, Bittera, Frank dr. Horváth és 
Losouczy 8. 69. 8bttry 7, 78—78. Balás, 
Fülöp, Károlyi. Kloyber, Korompay, 
Kovács, Marsovszky, Tamás és Vígh 6, 
79—S3. Basch, gr- Fcstetlcb, Illés, Tomplc, 
és . Ungár 5, 84—94. Bárczy, Bende.
Borovy, Bujtor, Endre v. Ferenczi, 
Haeker, Kiss, Mattlasits, Salgó, Stolpa
4. 95—114. Boros, Czékus, Déczy. Dóczy, 
Horváth, Jeney, Janszkv, Kcppich, 
Kékesi, Leitner. Máihé dr, öry. Per
esei dr, Párvi, Bossmann, Scbmidt, 
Somogyi, Sugár, Szilley. Sztancsik 3, 
115—120. Pados, Peiker, Révy. Szapáry, 
Szávoszt és Tabajdy 2. 121—124. Kállay, 
Maday, Nagy és Rohrböek l—l pont.

Hölgyek: 1. Somogyi 195, 2. Körmöczy 
113. 3. Szllvfissy 110. 4. Gallnerné 78,
5, Bávd 55. 6, Sey 49, 7. Hirmann 46,
8. Kövér 45. 9. Paksyné 40, 10. Med-
veczky 99, 11. Jávori 37, 12. Darkó 35. 
13—15. Fejér. Horváth és Sárossy 28, 
16—17. Gerliczy és Köpeczy 27, 18. Ráez- 
né 25, 39. Obholczer 24, 20—21. Makóné 
és Straubné 23, 22—23. Loylcóné és Popp 
22. 24. Dukesz 21, 25—27. Borbély. Geld- 
ner és Reményi 19. 28. Kövessyné 38, 
29. Pongor IC. 17, 30—31. Laszky és Sípos 
16, 32—34. Bán, Papp és Pappné 15,
35—36. Králik és Muzsnyainó 14. 37—38. 
Gergely és dr Schrédemé 13, 39. Nyáry 
12.5. 40—41. Baumgarten és Solty 13,
42—'13. Szombathyné és Vad 10, 44—45- 
Kunné és Vass 9. 4G—52. Balkányi, Bel- 
lágli, Bikámé, Emhő Hendreyné, Juaita 
és Sze.lke 8, 53—55. Pongorné és Visegrádi
7. 56. Kovácsné 6.5, 57—60. Lonkay,
I-ykáné, Pallosné és Schröderné 6. 61-64.- 
Lászlóné. Lászlóné, Libertiny és Török 5, 
65—76. Beskó, Gonda. Horváthné, Ipolyi, 
Beáin, Mlchna, Ocskay, Profi, Rnez. Hugit-

-nyi, Szepcssy és Zupka 4, 77—93. Dotroi, 
Hickelné, Juhász, Konezné, Münntphné. 
Mészárosáé, Nagy, Obntann, Odf#sz)cy. 
Freisijigerné, Prácsnr, Prácsér O.. dr 
Szakát sná. Szágyi, Silbersdorfné, Szken- 
derovits és Soús 3. 94—97. Hofmanné. 
Katona, Lofcsúnszky és Novotny 2, 93. 
Bakacsné 1 pont

Egyesületek. Férfiak: 1. BSE 270, 3. 
MAFC 262. 3. UTB 257. 4. MAC 216.
5. BBTE 199, 6. BKAC 122, 7. KSE 101,
B. BIjKE 88, 9. KEAC 69, 10. GyCsE 49, 
11. NZTE 48. 12. M. MOVE 47. 13. KTSE 
46. 14. SzSE 42, 15. BSzKRT 40. 36.
NyLTC 37. 17—18. ATE és TIAC 35—33. 
19. Előre 30. 20. MZSE 28, 21. PSC 27. 
22. ICAC 26. 23—24. PAG és S. MAFC 
25—35. 25. HETE 18. 26. DEAC 17. 27. 
Vízmüvek 15, 28. MSE 12. 39—30. BTVC 
és PEAC 11—11. 31. MKTE 10. 32—33. 
Elektromos és PVSK 9—9. 34—35. Gáz
művek és DSC 8-8, 36—39- BLTC.
Boton d, TSE és FTC 6—6. 40-41. ICYC 
és Szentendre 3—3 pont. Hölgyek: 
1 BEAC 430, 2. BSE 147, 3. BBTE 146. 
4. MAFC SS, b. PSC 87, 6. ÚTÉ 67, 7. 
GyAC 60, 8-9- PEAC és GyCsE 56-56, 
10. BLKE 55. 11. KTSE 52. 12. KEAC 47,
13, PTC 45, 14. BLTC 40. 15. M. MOVE
37. 16. MAC 30. 17—18. FTC és N2TE 
33—23, 19- PVSK 23. 20. ZMSE 19. 31. 
MLTC 13, 22- Előre U, 23—34. BVSC ép 
Szolnoki MÁV 10-10. 25. KSE 0. 26—27. 
KAC és PÁC F—8. 33—29, ATE és PEAC
6—s, 30. CsAK 6. 31—32. MZSE és PSE 
4-—4 33—34 BHE és TSE 3—3, 35—36
KYC és MESE 2—2, 87. GyTE 1 pert.

összesítve: 1. BEAC 552, 2. BSE 417, 
3 MAFC 360, 4. BBTE 345, 5. UTK -324,
6. MAC 246 7. BLKE 143, S. KEAC 116,
9. PSC 114,* 10. KSE 110, 11. GyCsE 105,
12 KTSE 98 13. M. MOVE 84, 14. BEAC 
73', 15. NZTE 71, 16. GyAC 60, 17.
BLTC 46, 18. PTC 45, 19. SzSE 42,
20—21. ATE és Előre 41—41, 22. BSz
KRT 40, 23. NyLTC 37, 24. UAC 35,
25. KAC 34. 26. MZSE 32, 27. PVSK 
:n. 28. PTC, 29. 29—30. PÁC és 8. MAFC 
25—25, 81. ZMSE 19. 32. ÜLTE 18. 33. 
PEAC 37. 34. Vízmüvek 16, 35. MESE
14, 36. MLTC 13, 37. BTVC 11, 38-40.

'r Farkas Béla
(Testvériség)

a mezei jutóbajnokság egyik 
esélyese

BVSC. MKTE és Sz. MÁV 10—10. 41—
42. Elektromos és TSE 9—9, 48—45.
DSC. Gázmüvek és PÁC 8—8, 46. Bo-
tond 6, 47—48 CsAK és KYC o—o, 49. 
PSE 4, 50—51. BHE és Szentendre 3—o. 
52. GyTE 1 pont.

V ÍV Á S
Tizenkilenc nevezés érkezeti a TtAC T- 

osztályú tőrválogató versenyére- Esrj-esü- 
letek rint a követkesók neveztek:
KTVK-ból: Bodő, Hátszcghy J.. Zirezy. 
Mátéffy. Magyar. Mnaszlay. Massányu 
Köbegy'i, Homoródy és Gözsi dr. A 
BEAC-ből: Bay dr és Berzsenyi. A MAC- 
bél: Dnnav, Pestby és Gereviob. Az 
UTE-bó\: Pakkig 'és Vasak. A K AC-bol: 
Nedeczky dr és SzidapijTS. Tehát vala- 
roennyi ezároottevö törvívónk olt lesz a 
•vasárnapi verseny rajtjanál* t A» 
mcgren'áe&ett írét válogatóból esryet 
Maíwlny, yct pcdiff Ha fsTCfrhy nyeftt
meg. Nagy küldetem várb-aitó közöltük,

Mópr ntm dftlt cl, begy a SpArta, vâ ry 
ar. RMTE lesz-c II. osztályú karde**- 
paibajnokság kiir.a Nmeinek nyolcadik 
résztvevője. Tavaly ugrani** ez a, két 
csapat került a II- ossbély ntolfió két 
Ível vére és a kiesés kór dósét méír nem 
döntötték eb Most a szövetség felszólí
totta a két egyesületet,^bogy a bennma
radásért vívandó mérkőzést vafiár*
ruaplg benyolíteák te-

Elmarad a ezeked! TCEAO vastdrnajíra 
tervezett bajnoki versenye-

E G Y E N L E T
—  n é g y  I s i B e r e t l e n n e l
(Csap!ér-J Parisas+ Németh +  Híres= 
Kelen 4- Szabó +  Igló* +  Szilágyi

Pár nap múlva, április 28-án mezei 
bajnokságot futnak a káposztásmegyerl 
lóversenypályán. Más esztendőkben ilyen
kor már statisztikát tudtunk összeállí
tani arról, hogy ki kit vert meg és a 
pontozás alapján a pályázók közül ki is 
tekinthető a legesélyesebbnek 'a mezei 
bajnokságra. Az idén ilyen komoly 
támponton nyugvó következtetésre nin
csen mód. Meg kell elégednünk azzal, 
hogy futás helyett szavakkal bizonyítsa 
egyik-másik pályázó, hogy mi‘ is tud. 
Azárt — hogy sérelem ne essék — az 
idei versenyeken nem indult ..ismeretle- 
nek”-an felül a * ..ismerősöknek” is meg
adtuk a szót. Lássuk, mit is beszélnek?

CSAPLAR:
— Vem félelemből, csak az elv ked

véért mondom: nem helyes, hogy Szi
lágyi indulhat a mezei bajnokságban. 
Vagy van szabály, vagy nincs szabály. 
Ettől függetlenül ín  lóiéiról hallottam 
nagyon jó  hírekét. Érdekes, ügye. hogy 
egy klubban vagyunk és mégis csak hal
lomásból tudom, hogy mit tud? De 
majd a- bajnokságban elválik, Az a való
színű, hogy az idén nem lesz olyan bá
gyadt iram, mint tavaly volt. Ez alatt a 
két hét alatt le akarok adni még három 
kilót és akkor mehet a dolog.

FARKAS:
— A kerületi mezei bajnokságban csak 

győzelemre mentem, nem fogom erőltet
ni a dolgot a mostvasámapi vasutas- 
bajnokságban sem. Most mintha egy ki
csit vise’zaesteni volna, a [érdem is fáit. 
de remélem, hogy a bajnokságban pun- 
elén rendben lesz. Ott astán majd min
dent beleadok.

NÉMETH:
— A derekam fájt a* utóbbi időben, 

de rdzésafingomon akkor sem változtattam, 
Mőst. már rendben vagyok- Azt hiszem, 
begy jobban fogok futni, mint az eddigi 
mezei bajnokságokban.

HÍRES:
— 'A vasárnapi futás nem ízlett, A 

bajnokságban csak jobban mehet.

KELEN:
— A lábam rendbe jatt, csak a formám 

veszett el. Most azt keresem. A bajnok- 
ságbati való indulásom attól függ, bog: 
mennyit sikerült belőle összeszednem 
Kedden, ba szép Idő lesz, 5950 métert fu
tok. Ha sikerül 15.33-ra megfutnom- 
akkor indulok.

SZILAGYI:
— A télen elfoglaltságom ímlatt s’ i 

edzhettem. Csalt mintegy három hete 
olyan a beosztásom, hogy nyugodtan 
járhatok edzésre, Szerencsére én éléi; 
könnyen formába jövök és a bajnok
ságban már tűrhetően szerepelhetek 
örömmel élek az intézőbizottság engedé
lyével és indulok.

SZABÓ:
— Lclkiem eretesen készültem és ár. 

hiszem, hogy elég jó  formában vagyok. 
Pénteken szeretnék futni 3000 méter! 
komolyabb iramban, úgy 9 percen vala
mivel belül. lg  lói ígérte , hogy fut veteti i 
együtt. Akkor majd meglátjuk, hogy ml* 
ts jelent nálam az a sima mozgás. A 
bajnokságban iram. lese, ott futni kell!

IGLóI:
— A pályamunkára való áttérés egy kN 

izomlázat okozott, de ez hamarosan ki
megy. Ha ettől eltekintek, elmondhatom, 
hogy formám kifogástalan. Nem titkolom, 
szeretném megnyerni a mezei bajnoksz- 
got. Nemcsak rajtam múlik, hogy ez 
sikcrül-e. én mindenesetre megteszem, ami 
rajtam áll.

Körülbelül így állunk, a mezei bajnok
sággal. Ha még hozzávesszük, hogy 
Esetergomi, Eper, Simon is indul, c! 
képzelhetjük, hogy milyen izgalommal 
várják a „bajnokjeiö!tek’e a varsányi. 
Hiszen lesz olyan „bajnokjelölt'-, aki a 
tizedik helyre tud majd csak befutni’.

IFJÚ SÁG
13 ISKOLA NEVEZETT CSAPATOT 

a KISOK mezei bajnokságára. A neveset, 
tok a következők: Debreceni áll. S-. Má
tyásföldi g., Rákospalotai g., Zrinyi g.» 
Gyöngyösi mezőgazdasági, Újpesti áll.
Bp. mezőgazdasági, Szent István fk., 
Vörösmarty g.,.Fáy g., Eötvös Szé
chenyi fk., Pestszenterzséhetl áll. %. 
Ezek imlulhatnak a 10-es csapatverseny
ben. Egyéni indulót nevezett a Zala
egerszegi g„ a Lévai g. és a Bolyai g,
— A verseny vasárnap délelőtt 11 óra
kor kezdődik a KISOK-pályán,

KISOK VÍZILABDÁRAJNOKSAG
Kegyesréndl g.—Elektromos szakiskola 

3:0 (1:0). Vezette; Zsingor L. Kegyes
rendi g .: Ágoston —■ Réti, Schutz —
Nagy — Horvátovics. Pesztek, v. Durkö.
— Elektr. szakiak.: Vágó — Ktlli. An- 
gcll — Prágai — Halász, Gecse, Válint. 
A Kegycsrendi csapata pompásan úszik 
s enr.ek köszönheti biztos győzelmét is. 
Góldobó: Desztek (2) és Nagy.

Mátyás g.—Verbilczy g. 5:4 (2:3). Ve
zette : Homonnai M. Mátyás g . : Kun — 
Gyarmati. Zsolnai — Demjén — Pet.tendi, 
Hochstoek, Fried. — Verbőczy g .: Stolpa 
—- Sárközi. Mohos — Gergely — Balogli, 
Forgács, Weinberger. A Mátyás csapata 
csalódást kelteit. Végig változatos volt a 
küzdelem. Góldobó: Hochstoek (3), Pat- 
tendl, Bernjén, ül. Weinberger (2), Ger
gely és Balogh.

ATLÉTIKA
VASÁRNAPI' ATLÉTIKAI MŰSOR '

Budapest: BEAC Thomka Áron mezei
verseny (Rákos, háromn. 10), 
Kerületi levente jnezci. bajnokság 
(Rákos, fél 11).
Vasutas mezei bajnokság (Kisrá
kos, fél 11).
KISOK mezei bajnokság (KISOK- 
pálya, 11).

P écs: Kerületi mezei bajnokság. 
D iósgyőr: Idénynyitó pályaverseny.

MAKI SCHWARZKOPFTÓL IS 
KIKAPOTT

Távirati jelentés nem hozta hirül és 
így mi Í6 csak az ideérkezett amerikai 
lapokból értesültünk róla, hogy március 
33-án Ano Arboróao 2 mérföldcs fedett- 
pályaversenyen a derék Schwarzkopf 9:09 
inp i-f idővel verte Makit. Mnki 15 körön 
át vezetett, a 16-ikban azután Schwarz- 
kopf 25 yarddal szaladt meg tőle- 
Scbwarzkopf tavaly Európában i* járt 
és versenyzett Maki ellen is. Londonban 
találkoztak azon a bárom mérföldé* vor- 
senyeri. amelyet M&ki nyert meg. Csap
iár volt a máeodik. Úilsspn a Barmadik. 
astán futott még Nojj. Heebsird.' Ward 
és a sor ‘-dgán Scbvrarrkopf 1«. —- ügy 
Iáts-úk, hogy ö s  saját hazájában pró
féta.

SZABÓ MIKLÓS GYORS
Szerdán előbb 54-2-re, majd 53.9 mp-re 

futott 499 métert. 19.000-«s edzéssel egész 
szép teljesítmény.

A DiMAVAG vasárnap évadnyitó ver-
senyt rendez. Gyermek, serdülő, ifjú
sági éa szeniorok részére lesznek szá
mok. A szeniorok közül valamennyi 
DiMAVAG atléta rajthoz áll.

Május 2-án Gyöngyösön a GyAK Jiy 
rtilcU atieUkji ysftsny; ísadtit

KÉZILABDA
A női kézilabda vátneatott keret ina, 

pénteken délután 4 érakor a Budnfoki- 
úti Goldberger SE-sxxtrtielcpcoi tartja 
idei első edzésit.

újabb három játékost sorolt - újváry 
EerynO szövetségi kapitány a női kézi
labda válogatott keretbo. Az új „tagok" 
Regdánszky, Kiss Edit és Kiss Heorictk 
(miódhárman Olympiia).

A LEVENTEBAJNOKSAG
BudapeEt katonai parancsnokságának 

kézilabdázó bajnoki mérkőzéseinek; á.114- 
sa. a harmadik forduló után. ágirUis 15-én.

3. korcsoport;
1. vrf. kér. 3 % — 76: 4 6
2. IX. r» 3 3 — — 63: 4 6
3. III. A*> 3 2 — i 39:38 4
4. X. 3 2 — i 24:25 4
5. V »« 3 2 — i 18:20 4
6. IV »» 3 2 — i 21:29 4
7. XIII. 3 3 — i 4:16 4
K XIV. bt 3 1 _ 2 14: 7 2
9. VI. IS 3 1 — 2 19:36 2

30. XIT. mt 3 1 _ 2 5:10 3
11. VIII. >* 3 1 — 2 2:58 2
12. i. 9? 2 ------- 2 13:19 0
13. ír. 2 .— -— 3 6:14 0
14. XI. a. S — 3 1:35 Q

2. korcsoport:
1. VIÍ, kér. 3 3 — — fő: 2 62 IX. »* 3 3 — — 63 : 6 6
3. IV. 3 3 — ,— 41: 6 6
4. XIV. 3 3 — — 17: 8 6
5. x n . »s) 3 2 — 1 28:11 4
6. XI. 3 2 — 1 17: 8 4
7. VI. 83 3 O __ 1 26:16 4
8. II. *9 2 í  —. 1 15: 8 2
9. III. »• 3 X — 2 15:24 3

10. XIII. 3 —- —« 3 10:26 0
11. I. vi, 2 — 2 5:29 0
13. V. 3 —— — 3 5:46 013, v ili. rá 3 3 4:40 0
14. X, .9 3 -------- 3 5:76 0

1. korcsoport:
I. VII. kér. 3 3 — _ 35: 0 6
2. III. t* 3 3 — — 19: 6 6
3. XI. 3 3 — — 5: 2 6
4. XII. 89 3 2 — 1 16: 5 4
5. II. 3 2 _. 13: 6 4
6. XXII. r* 3 2 — 1 12:12 4
7. IX, 3 X 1 1 2: 2 3
8. XXV, M 3 1 — 2 9: 7 2
9. IV. 3 1 2 18:21 2

10. X. Bfi 3 —  X 2 5:15 1
11. VL 2 —  — 2 5:17 0
12. I. 2 —  —. 2 1:11 0
13. V. 3 —  —- 2 2:22 0
14. vir. w> S —  — 3 1:17 0

“ i p ú W s

Z E m ^ E

A  KÉZILABDABAJNOKSAG ÁLLASA 
I. osztályú női bajnokság;

1. Goldberger SE 7 6 — 1 26:17 12
A M. Posztó 7 5 —- 2 28:14 10
3. Kistes: 8 5 — 2 10:14 10
4. MPSC 8 4 ---- A 20:16 8
5. Olympla 8 8 X 4 24:31 7
6. AMC 10 — 1 0 9:25 1
* Visszalépett.

A BUDAPESTI KERÜLET LEVENTE 
KfcZILABPABAJNOKSAGANAK VA- 

SARNAPI MŰSORA 
Marezlhioi-l-tér: ELE I— BLE V., _  

3- korcsoport, 8-39. Harmath. 3. korcso
port. 9.45. Adorján- 1 korcsoport. 10-50. 
Szabó.
: Ferlnyik-ojea: BLE VIII—BLE XII. 
— 3. korcaoport, 8-30. Papp. 3- korcso
port. 9-tó. Holéezy. L  korcsoport. Irt.50. 
Horváth,

NépllgftJ diakatadion? BLE II— BLE 
VI. •— 3- korcsoport. 8-30- Bubik. 3. kor- 
csojwrt, 9.45. Dancs. 1- korcsoport, 10.50. 
Dr Gedő. -  BLE IV — BLE X. — -3- 
korosoport. 8.50. Tarsoly. 2 korcsoport.
9.45. Temesi. 1. korcsoport. 10-50. Hetesfái. 

Aréna-út: BLE IX -B L E  XIV. _  3.
korcsoport, 8-30. Lugosi. 2. korcsoport, 
9-45. Panliny. 1. korcsoporti 10.50. Ka- 
po»«y.

BLE III—BLE X III . — 3. korcsoport,
13.45. Gyöngyöesy. 2. korosoport. 12.40. 
vitéz Bajmóczy. L korcsoport, 11.45. 
Kokas.

BLE VII—.BLE X I- — 3. korcsoport. 
1? óra. Boán- 2. korcsoport, lő.ÓL Bence. 
1* kwcáoport, lő ár*.. Gulyás*

líérsben ismét felújítják a kerékpáros 
labdarúgó mérkőzéseket. Egyelőre a 
toborzás folyik, a jelentkezések számából 
azonban arra lehet következtetni; hogy 
ez a sport hamarosan nagyon népszerű 
lesz . . . *

A Saopaolot Magyar Sport. Klnb llsrl- 
újitó közgyűlésen Valkó Sándort .válasz
tották elnökké. Az új elnök a székfog
lalójában a?, óhazával való eportbeli 
érintkezés felvételét és szorosabbá tételéi 
tűzte ki az egyesület elsőrendű céljául... 

«
A francia nö'k — úgy látszik — nagyon 

szermérmesek lettek. Az egyik franeta- 
országi siversenyen ugyanis álarccal 
Indnltak a hölgyek és — csak » győztes 
és a helyezettek vették le az álarcot a 
verseny után. Ott még szégyen kikap
ni? . . . a

Langncr Fritz, a Breslau 92 jeles jobb- 
szélsője, harmincszoros kerületi válogatott 
oltárhoz vezette Kroll Elüt. ugyanannak 
az egyesületnek kiváló kézilabdázóját. 
Rokonsportok....

ircnnowcin, az ezévl silesikló. világbaj
nok nem pihen babéráin. Úgyszólván 
mindennap indul valamilyen versenyen 
és győzelmet győzelemre halmoz. Most 
már nemcsak az elsőség kérdése izgatja, 
hanem arra is vigyáz, hogy nagy legyem 
a különbség közte és a legyőzőitek kö
zött. Az egyik legutóbbi, vorderhainbaebi 
mütesíklóvcrsenycii például 110 ellenfelét 
hagyta maga mögött és 53.3 másodperc
cel verte meg a második helyezettet...

*
Egy amerikai autójavító cég azzal s 

tervvel foglalkozik, hogy röntgenkészü
lékkel állapítja meg. hol fúródott a 
kerékbe a ezög, vagy más. Az eddigi 
kísérletek nagy sikert jósolnak aa újí
tásnak.

KOSÁRLABDA
I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG 

BSzKRT—BBTE 52:27 (30:7). Vezette: 
Hulényi éa Szittner. A kisméretű mű
egyetemi pályán is remekül játszottak 
a viltamosíak. Kosárdobó: Manfreda
(16), Velkey (11), Pap II. (7). Szamosi. 
(7), Solymosi (5), Kardos (4), Eriéi (2), 
illetve Nonrj (13), Stolpa III. (6), Ke* 
néz (4), Gáthy (4). .

A BBTE GYŐZÖTT A II. OSZTÁLYÚ 
HANGADÓN

BBTE I I —BSzKKT II. 19.18 (8:6).
Vezette: Stolpa és Jánosbázi. Izgalmáé 
íejríej melletti harcban némi szerencsé
vel győztek a budaiak. Kosárdobó: Ká* 
rolyi dr (8), Tichy II. (7), Németh (4). 
illetve Otte (12), Bora (4).. Mátyást 
II. (2).

A MAESTI KOM RT, ABP ABAJNOBT 
MŰSOR

IV. osztályú íérfibajnoVság: Műegye
tem : 7.15: BEAC IV.—MRTÖB (vezeti; 
Koltay és Szűcs). 8.15: MAFC IV.— 
KAOE (Szabó és Kelemen). 9.15: Gamma 
—TFSC III. (Bácsalmási és Lukács).
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TO RN A

O rczán  — talán ú jra
nyeregbe száll

Tervez, készül, szakkérdésekkel foglalkozik és javítani vágy

Készülődnek
tornászaink a németek ellen

A férfi tornásif válogatott keret 32-or- 
galimasgn készül a  május 5-i magyar— 
nőmet összecsapásra. A legutóbbi edzésen 
például mindenki végicsinálta korlát, 
nyújtó és lőgyakorlatát. Nagyszerűen 
ment.

— Örvendetesen jani? tornászaink for
rná ja — mondotta tegnap Kerezsi Hűdre 
főiskolai tanársegéd, az edzések vezetője- 
— Mindannyian, kivétel nélkül hibátlanul 
végezték a három szerén a gyakorlato
kat. Főleg annak örülök, hogy nyújtón 
és lovon, ahol mindig gyengécskén sze
repeltünk, olyan kifogástalanul ment a 
mozgás. Minden reményünk megvan arra, 
hogy jobban szerepeljünk a világ leg
jobbjai ellen, mint legutóbb.

A német—m agy,rr viadal válogató verse
ny ét egyébként szembúto 11 6 órakor
tartják a Testnevelési Főiskola tornater
mében. Ezen természetesen nemcsak -a 
pesti, hanem a debreceni kerettagok is 
indulinrak.

A Millenáris lassan kivackolódik 
nrsnya téli gúnyájából. Állunk a le
látó felső peremén, a szél vadul fü
tyül, egyébként csend, sehol senki. 
Csak egy fiatal pár nézi a száradó 
betont, hosszan, békés egyetértés
ben. A fiúnak néha kinyúlik a kar
ja, köröket, vonalakat rajzol a le
vegőbe,.. magyaráz a hölgyének.

Leszállunk a magasból... A  szürke 
férfiraglán és a barna, pörge kis 
kalap hirtelen hátraarcot csinál. 
Szemmel láthatóan bántja, hogy 
megzavarták. De a következő pilla
natban szélesre derült arcvonások 
vilióznak felénk:

ütöm fel a sátorfámat? .Nem, nem! 
Feltétlenül a Törekvés színeiben 
indulok!

—  T ervei?
— Böviben vagyok velük. Két éve, 

hogy írok egy könyvet, amely a 
kerékpársport technikájával, a ver
senytaktikával és a stílussal foglal
kozik. Micharddal, Rüttel és Moes- 
kopssal folytatott beszélgetéseimet 
gyűjtöttem ebbe a munkába — 
csupa új és érdekes anyag — ne
künk, magyar sportolóknak hézag
pótló útmutatás. Most sajtó alá fo
gom rendezni ezt a szakmunkát,

A kerületi férfi Ifjúsági tornászbaj' 
pokságra és női bajnokságra szép szám
ban neveztek egyesületeink. A férfi ifjú
sági bajnokságra 11, a kerületi női baj
nokságra 9 csapat nevezett. Az egyéni 
bajnokságban a legjobb női és ifjúsági 
férfi tornászok indulnak. Az ifjúsági 
bajnokságot vasárnap egész nap az NTE- 
ben, a női bajnokságot délelőtt 9-töl a 
BBTE-tornateremben rendezik meg.

BIRKÓZÁS §  <
Rákospalota birkózóba jnokságáért szom

baton és vasárnap csapnak össze legki
válóbb elsőosztályú birkózóink. Szomba
ton este 7 órakor, vasárnap délelőtt 10 
órakor kezdődnek a küzdelmek a MÁV 
főműhely kaszinójának dísztermében.

KERÉKPÁR ,

Az egyesületi országúti 
bajnokság első for
dulója után az újonc 
WMTK ugrott az élre 
s a bajnok PSE 
a kilencedik helyre 
zuhant vissza

Az elmúlt vasárnap lezajlott idény- 
pyitó országúti verseny uz országúti 
egyesületi bajnokság első fordulóját is 
(alkotta.

Az eredmények hatalmas meglepetést 
hoztak. A tavaly hősies csatát vívó PSE, 
mely kemény küzdelem után megérde
melten jutott az 1939. évi bajnoki, cím 
birtokába, — az idei első összecsapáson 
váratlanul súlyos kudarcot vallott. Jo
gos esélyeit nem csak hogy megvédeni 
nem tudta, hanem kénytelen volt SOR 
balszerencsétől és tömlőszakadástól hát
ráltatva az utolsó, a kilencedik hellyel 
beérni. Olyan hírek is keringtek, hogy 
a PSE azért is érte él ezt a gyenge 
eredményt, mert versenyzőit nem tudta 
új tömlőkel ellátni, s így mezőnyének 
jelentős részét nem is állította rajthoz. 
Kéméljük azonban', hogy ezt a. csorbát a 
Postás-gárda hamarosan ki fogja tudni 
köszörülni, s a legközelebbi összecsapás 
során már lényegesen javítani fog h 
helyzetén.

Az élre az I. osztályban még újonc 
WMTK ugrott, mely a magyar kerék
pársport történetében1 példa nélkül állő 
iramban törve előre, három év megfeszí
tett munkájával három osztálybajnoksá- 
got nyelve, most már Magyarország 
egyesületi országúti bajnoki címére pá
lyázik. Beszéltünk Vass főmérnökkel, az 
egyesület egyik szellemi Irányítójával, 
aki a következőket mondta csapatáról:

— Tévedés volna azt hinni, hogy ml 
tüzös-vízen át a bajnoki cím elérésére 
törünk. Mi tömegeket akarunk megmoz
gatni, tömegsportot csinálunk, rengeteg 
újonc vaskerekesnek igyekszünk verseny
zési lehetőséget biztosítani, — s ha emel
lett a feladatunk mellett bajnokságot is 
nyerünk, — módfelett nagy tosz az örö
münk. Hangsúlyozom azonban, hogy 
ezért a célért „erőltetett menetet’’ nem 
fogunk diktálni.

A második helyen kikötött MPSE jő 
szereplésével nem okozott meglepetést. 
Ha néhány versenyzője, mint például 
Szabó, tömlőszakadás miatt el nem vér
zik, még vitássá is tehette volna a 
WMTK első helyét. A szenzáció erejével 
hatott viszont az FTC előretörése a har
madik helyre. Kérdés azonban, hogy 
tartani tudja-e továbbra is ezt az elő
kelő helyezést. A BSzKRT ezúttal sok 
balszerencsévé! birkózott meg, — de még 
így Í3 lépést tartott a vezetőkkel. Nem 
így a Törekvés, sme'y sok irreális pont
veszteségével az ötödik helyet tudta csak 
megvédeni. Jól szerepelt a Rese, a Ti
pográfia és a Vil. K K. Mind a bárom 
egyesület több pontot szerzett ezúttal, 
mint a KSzKK, a másodosztályú bajnok
ság éllovasa. Az I. oszályú küzdők sorá
ból hiányzik a Sólyom KK, mely sze
rény anyagi ereje ellenére tavaly hősie
sen' megharcolt küzdelmek során elérte, 
hogy idén már az első osztályba került.

A bajnokság ‘állása az első forduló 
litán egyébként így fest: L

I, osztály j 1
1. WMTK ’ 38S p.
?. MPSE 162 p,
S. FTC 145 p,
4. BSzKRT 321 p,
5. Tör rak rés 75 p,
6. RESG 50 p,
7. Tipográfia 45 p.
8. Vil. KK 42 p,
9. TSE 32 ,p.

II. osztály
1. KSzKK 39 P.
2. -MVSC 31 P.
3. Székesfehérvári MÁV Előre 8 p,
4. Fűv. KE 6 p.
5. MOAE ti p,
6. DKK 4 p.

Vidéki bajnokság
1. Miskolci Vasutas SC 31 p,
2. Székesfehérvári MÁV Előre 8 p-

'A többi egyesület, főként a vidékiek, 
még nem imiítoiták el mezőnyeiket s így 
ponthoz nem jutottak. Ugyanez a hely
zet -a vidéki bajnoki küzdelmekben is, 
melynek mezőnyében eddig csak két 
egyesület állított küzdőket, i .”

Orczán áll előttünk. „Az elveszett 
gyermek.“  Aki ináról holnapra úgy 
tűnt el a Millenáris betonjáról, 
mintha sohasem ült volna nyereg
ben. Pedig: tudása elpusztíthatat
lan nyomokat hagyott a magyar 
kerékpársport történetében.

1936-ban ötödiknek végzett a ber
lini kerékpáros olimpián. Dániában 
1:12.2-vel betonpálya amatör világ
csúcsot futott 1000 méterre. A Mil
lenárison 1:12A-gyei szárnyalta túl 
világhírű ellenfeleit. Tavaly a leg 
jobb 1000 méteres amatőreredmény 
1:14 volt. Nótás 1:14A-gyel sorra 
verte Európa legjobbjait. Kell ennél 
fényesebb megmutatója Orczán tu
dásának ?

Az egyórás vezetésnélküli pálya
csúcs ellen 1931 óta kilenc támadást 
vezényeltek. De senkinek sem sike
rült az Orczán által tartott 31.250 
m-es csúcsteljesítményt túlszárnyal
ni.

Országúton 100 km-re 1:26.8 az 
egyéni legjobb eredménye. Ezt as 
időt eddig meg sem közelítették. 
Orczán egy sereg magyar bajnoki 
cím viselője. Világhírnév várt rá,

e<
S aztán: egy’ szép napon eltűnt a 

Süllyesztőben.
Megnősült. A  családi élet örömei 

hűtlenné tették a sporttal szemben.
De az első szerelem mindig vissza

tér. Most itt áll a Millenárison — 
és lelkesen magyaráz fiatal hitvesé
nek. Meg akarja győzni a kerékpár
sport szépségéiről.

■T
—  Mi az, Orczán? Tavaszi terep

szemlét tart?
—  Csak úgy nézdegélek,
*— Nem több ez annál?
A  fiatal versenyző feleségére 

tekint, aztán ránk néz, de nem szól.
■— Versenyezni akar áz idén!? 
Újabb csend. De aztán végre el

hangzik az első őszinte szó:
—  Szeretnék. Ez a kényszer- 

pihenő, ami a sportban tétlenségre 
kárhoztatott, igen-igen nehéz volt. 
Úgy látszik nem bírom tovább. 
A feleségem beleegyezett, hogy 
újra magamra ölthessem a „repülő
mezt” . Úgy érzem, nem vagyok még 
elég öreg ahhoz, hogy visszavonul
jak Huszonnyolc éves vagyok csak. 
A sportbeli tudás ma nem az egyén 
tulajdona. Ez a nemzeté. Az elért 
siker sem a hiúság legyezője, haneyi 
fajtánk kiválóságának hirdetője. 
Félreálln % tehát az útból akkor, 
amikor még hasznára lehetünk az 
országnak, sok tekintetben hason
lít a katonaszökevény bűnéhez. Ezt 
a bűntudatot akarom eltakarítani 
most magamból. Lehet, hogy túllőt
tem a célon. Lehet, hogy már kiöre
gedtem, lehet, hogy már semmit 
sem indok s akkor kár Volt ezért a 
nagy nyugtalanságért. De addig, 
amíg "bizonyosságot nem szerzek, 
amíg néhány alapos vereség és a 
versenyóra meg ném mondja, hogy 
nyugalomba vonulhatok, nem lesz 
békességem. Meg kell tehát próbál
ni, toerozsdásodtam-e már, vagy 
sem.

— Tél óta nyeregben ülök. Most
már naponta edzek. Kijárok az 
országúira is. Ahogy lehet, a pályá
ra is kivonulok. Szeretnék még egy
szer válogatott lenni. . .  Idén bősé
ges alkalmam, lenne rá: Purann, 
Bergomi és mások ellen csatázni, 
gyönyörű dolog lenne. És: neki
akarok menni az i órás csúcsnak is. 
Kilenc éve él már ez a gyenge tel
jesítmény — túl akarc-m szárnyalni!

— Melyik egyesületben szándéko
zik versenyezni ? — kérdezzük,

Orczán elcsodálkozik:
—  Rajtolhatok-e más színekben, 

mint a Törekvésben? Ebben az egye
sületben bontogattam szárnyaimat, 
ez az egyesület szerzett számomra 
kenyeret —- adott lehetőséget arra, 
hogy kiadós edzést tarthassak, hogy 
külföldi versenyeken résztvehessek, 
segített alkatrésszel, tömlővel, atyai 
tanáccsal és halmozott el szeretettel, 
hát elképzelhető, hogy m ost máshol

hogy okuljon belőle az új nemzedék. 
Remélem, hogy ezzel az ifjú ma
gyár vágtázók részére hasznos, 
nevelő munkát végzek.

•— Végül: korszerűsíteni szeret
ném a hazai gépeket is. Külföldi 
alkatrészek fokozott behozatalát 
kell kiverekedni, hogy lépést tud
junk tartani a nemzetközi viszony
latokban. Könnyű forgórészekre és 
szingókra van szükség. Lehetetlen, 
hogy külföldön mindig géphibák és 
tömlőszakadások miatt szenvedjünk 
irreális vereségét. Elhatároztam, 
hogy elvállalom egy most létesült 
korszerű kerékpárkereskedés mű
szaki irányítását. Nem a pénzvágy 
hajtott ebben az elhatározásban, 
hanem az a körülmény, hogy segít
sek a fiatalokon: tanáccsal, tapasz
talatom gyümölcsöztetésével és sze
retettel! Majd meglátjuk —■ célt 
érek-e ?

...Orczán boldog, sugárzó lelkese
déssel beszél tovább. A  régi fiatal 
arca rajzolódik most belénk — ez a 
lelkes, csupaszív gyerek — aki úgy 
indul másodszor is a sikerhegy felé 
— mintha most kezdené...

TENISZ
Szcntpéterl Emilt Capriba Is meghív

ták az olaszok. SZentpéteri már rajt- 
engedélyt is kért a szövetségtől, sőt 
már meg is kapta.

Befejeződött a birnképző tanfolyam.
A Magyar Országos Lawn Tenisz Szö
vetség , játékyezetöképző tanfolyamán 
szerda este LiébrnanÁ Énül doktor á 
csapatbajnokságokat ismertette. Előadási 
után vitaest volt. Neuhold Józsefnek, a 
bírótestület elnökének zárószavaival ért 
véget a több mir.t két hétig tartó nagy
sikerű, tanfolyam. Azok a hallgatók, akik 
az előadásokat pontosan látogatták, áp
rilis hó 22—25 napjain elméleti vizsgát 
tesznek. A gyakorlati vizsgák a buda
pesti bajnokságok mérkőzéséivel kapcso
latban április 28. és május 4-e között 
lesznek.

SZERDÁN VOLT AZ EES6 SZABAD
TÉRI SZÖVETSÉGI EDZÉS

A módénál olasz-magyar női csapat- 
mérkőzésen a magyar csapatban Somogyi 
Klári és a most folyó olaszországi ver
senyeken nagy formában játszó Szil- 
vássy Edit fogja az egyes mérkőzéseket 
játszani A magyar csapat tartalékjáté
kosát Popp, Jávori, Gallnerné és Jusits 
közül körmérkőzéssel akarta kiválogatni 
Grosschmid Sándor szövetségi kapitány. 
Jusits és Jávori azonban hivatali elfog
laltsága miatt lemondott az .esetleges 
modenai szereplésről. A szerdai szövet
ségi edzésen így csak Gallnerné és Popp 
Márta jelent meg és játszott edzőmérkő- 
zést.. Ezt némi küzdelem után a biztató 
formában játszó Gallnerné nyerte. Szom
baton és vasárnap Jusits és Jávori is 
köteles részt vér.ni a szövetségi edzésen.

Mivel a szövetségi kapitány a modenai 
mérkőzései.' Szilvássyt csak az egyes 
mérkőzéseken akarja szerepeltetni, kívá
natos lenne, ha női játékosaink - szom
baton és vasárnap párosmérközéseket is 
játszanának, mert hisz erre egyesületük 
keretén beiül alig nyílik alkalmuk.

TEKÉZÉS
A válogatott keret 12 játékosa 21-én, 

vasárnap délután 2 órakor tart edzést 
a BSzKRT Sport-utcai telepőr..

Vasárnap. 21-őn délelőtt 10.39 órakor 
avatják fel a Gorgely-uteai sporttelepen 
az új eőzőpá-Iyát.

Halter-serleg eredmények: Ganz—Első
Magyar 396—352. Kőbányai K— Polgári 
A) 513—385, Közt. Szöv— Első Magyar 
442—334, Moktár—Gazdák 512—408, Első 
Magyar—Köb. Kasz. B) 460—451, Moktár 
—Polgári A) 485—432 fa.

A bajnokság állása; ! ' “ 1 ,
Négyes csapat. I. csoport

5
t5■ n

% 1 1
U 5-* Pé •K3

1 Weiss -A) 9 8 i 16 5S1.9
2. Drcber 11 7 4 14 519-1
3. Előre B) 10 6 4 12 536.64. Corvin 10 « 4 12 531.fi
5. HÉV 10 4 6 8 507.6
6. PATE 11 3 8 6 490.8
7. MA VÁG B) 9 1 8 2 499-1

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Döme F .: Rendben.

FŐISKOLA
AZ EZÉVT FŐISKOLAI BAJNOKSÁGOK 

IDŐRENDI BEOSZTÁSA
Magyarország ezévi főiskolai bajnoksá

gainak időrendi beosztását most készí
tette el a MEFSOK a következőkép: 
Május 2—4—5. ökölvívás. Május 11—12 
—13. Céllövészet, vívás, labdarúgás és 
kosárlabda. Május 19. Férfi tornászbaj
nokság. Június 2. Atlétika.

A városor.keresztUH nyolc evezős ver
senyt, a hírek szerint, nem pünkösdkor, 
hanem kégőbi időpontban rendezik meg.

Főiskolás válogatót- 
falok három cso
portja Olasz
országba utazik

Nagyszabású olas2országi portyára men
nek májusban főiskolás versenyzőink. A 
vízilabdázó, a labdarúgó és a vívóválo
gatott gárdánk látogat el Olaszország 
különböző városaiba. hogy ott a fenti 
sportágakban összemérje erejét az azúr
kékek legjobb főiskolás versenyzőivel.

Rajczy Imre dr, a MEFSOK nemzet
közi ügyeinek vezetője sikeres olaszor
szági tárgyalásairól az alábbiakban tá
jékoztatott bennünket:

— Az olasz-magyar sportbaráti kapcso
lat hatalmas megnyilvánulása lesz a má
jusban Olaszország különböző városai
ban, más-más sportágban megrendezésre 
kerülő nemzetek közti válogatott főisko
lai találkozó.

—- A GUF-al (az ‘olasz főiskolai sport- 
szövetség. Szerk.l folytatott. tárgyalá
saim során abbnn állapodtunk meg az 
olaszokkal, hegy vízilabdázóink május 
13-án Genovában, kardcsapatunk pedig 
május 15—30. között Patinában mérkőzik 
az olasz diák válogatott csapatokkal.

— ILabdarúgócsapatunk olaszországi 
portyája megváltozott. Eredetileg úgy 
terveztük, hogy pünkösdkor játszunk az 
olaszokkal, ők most azt kérték, hogy a 
május 12-re kitűzött mérkőzést halasszuk 
el május 23-ra. A magunk részéről is al
kalmasnak találtuk az olaszok által 'fel
ajánlott újabb íerminnst, így tehát má
jus 23-án, Űrnapján találkozik a két or
szág válogatott labdarugócsapata Torinó
ban, a Mnssolini-stadionban.

— A tárgyalások során elvben megál
lapodtam az olasz diákság vezéreivel, hogy 
a Pécs—Torino városok közti atlétikai 
viadalok mintájára, más olasz, illetve 
magyar egyetemi városok is kapcsoltas
sanak bele a nemes vetélkedésbe. Az 
olaszoknak tetszett a javaslatom és elv
ben megállapodtunk abban, hogy még 
ebben az évben Debrecent, Szegedet és 
Kassát is belekapcsoljuk’ az olasz váro
sokkal vívandó küzdelmekbe.

SZERKESZTŐI Ü ZEN ETEK
Nagy Sándor Pál, Debrecen. Szíves

kedjék a lakcímet velünk közölni.

GYEPLABDA
A ló verseny téri pályán vasárnap már 

r.em lehet bajnoki mérkőzést ’ játszani. 
Egyelőre még bizonytalan, hogy a pálya- 
választó egyesületek hol játsszák a baj
noki mérkőzéseiket.

A tanács Révay grófot választotta meg 
szövetségi kapitánynak. A szövetségi ka
pitány a közeli napokban összeállítja a 
németek elleni válogatott keretét és a 
keret már a jövő héten közös edzést 
tart.

Az olaszok értesítették az MGySz-t,
hogy válogatott csapatot idén r.em tud
nak küldeni. Felajánlották azonban, hogy 
vezető egyesületeik közül valamelyik el
jön Budapestre. Sajnos, egyik egyesüle
tünk sem merte vállalni az ezzel járó 
nagy kiadásokat és ezért a szövetség 
most Budapest válogatott, csapatát 
ajánlja az olaszoknak.

Margitsziget: MAC—HHC. 9.30. Vezeti 
Busicza. — t-oversenytér (?): 10.40 MH< 
—FTC. Vezeti; Pásztor. 12, MHC II.- 
FTC II. Vezeti: Tamás. A SzIIC—AHC 
Vezeti: Moser.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, április 19.

Budapest I. (549.5 m.) 6.45: Ébresztő 
Torna. Hirek. Hanglemezek. — 10: Hi- 

10.20: Az első szökevények
(Rozsnyay Pál naplója.) Irta Roz.sx.ya> 
Kálmán. — 10.45: A gyermekmunka
szociális védelme. Pályi Márton dr elő
adása. — 12.10: Rácz Zsiga cigányzene
kara muzsikál. Közben: Hirek. — ' 13.30: 
Weidinger Ede szalonzenekara.. 14.30: 
Hirek. — 16.15: Híres kereskedők. (A 
huggerek.) Kisléghi Nagy dr előadása.-  
16.45: Hirek. — 17: Hirek szlovák és ru- 
szín nyelven. — 17.15: Molnár Aranka
hárfázik. — • 17.30: Sportközlemények. — 
17.40: A Rádió Szalonzenekara. Vezé
nyel Polgár Tibor. Közreműködik Mar- 
jay Erzsébet (ének). Közben: „Édes
anyanyelvűnk. “ — IS.45: Baghy Gyula 
eszperantónyelvü előadása. — 19.15: Hí
rek. 19.25: Holéczy Ákos jazzegyüt- 
tese. — 19.45: A volgai dalos. (Emléke
zés Saljapinra.) Hanglemezekkel. — 
20.45: Berlini levél.,— 21:, Árvízi album. 
A Magyar Rádió irodalmi estje, összeál
lította Tolnai Gábor dr. Közreműködik 
Abonyi Géza. — 21.40: Hirek. — 22.10: 
»,Mindenből egy keveset.” Közreműködik 
Heinemann Sándor jazz-zenekara, Toll 
Árpád cigányzenekara és a Ra.ik6zer.e- 
Kár. — 23: Hirek német, olasz, angol és 
francia nyelven. — 23.20: Tánclemezek.

- 0.05: Hirek.
Budapest II. (834.5 m.) 17.40: Gyors- 

irótanfolyam. — 18.45: Stowasser Irén
énekel, zongoraklséréttel. — . 19.30: Uj 
olasz költők. Berczeli A. Károly' elő
adása. — 20: Hirek magyar, szlovák és 
ruszin nyelven. — 20.25: A 15. honvéd- 
gyatogsz-ed zenekara. Vezényel Foga- 
rassy József.

Kassa. (259.1 in.) 11.05: Kazinczy Kas
sán. P. Szalóczi Pelbárt előadása. — 
11.25: Szerenádok hanglemezről. — 1140- 
Hírek magyar és szlovák nyelven. — 
17.40: „Népélet a Tiszaháton.” Szernyei 
népszokások gyermekszereplőkkel. Ren
dező Darkó István'.

Mai jelentősebb külföldi műsorrészek:
7.35 ó: Bukarest: Ope-raházi közvetítés-
7-5fl ó: Szófia: Rossini: A  szevillai

borbély.
5-15 ó : Becs: Kiínnecke-est.
0*13 ó: München! Kémet operarésztetek-
83(1 ó: Paris PTT: Mussorgski: Boris 

Godunov.
8.50 ó: Hamburg; Weber; A hűvös va

dász.
10.30 ó: Breslau; Beethoven III. szim

fóniája.
o.

A májas 19-én Budapesten, az FTC 
sporttelepén döntésre jutó magyar- 
román válogatott labdarúgómérkőzés II. 
félidejéről a Magyar Hangház helyszíni 
közvetítést ad.

K IS  H Í R E K
A múlt esztendőben ismerte meg 

a magyar közönség Amerika- leg- 
rágyogóbb lánccsillagát, Vera Zori- 
nát, egy nagy ravüfilmben. Vera 
Zorina számára Hollywoodban most 
új filmet Írtak és hogy valóban áz 
ö számára írták, azt a cím is bizo
nyítja: „Táncosnő".

Madelaine Ozcrsiy játssza a -női fősze
repet a „Hulló csillagok" című francia 
filmben, amelynek két féri'(főszereplője 
Louis J mivel és Victor Irta neon.

Róbert Stolz szerezte a ,jMéltó- 
ságos asszony“  című magyar víg
játékból készült vidám bécsi film 
zenéjét. A főszereplők: Gusii Hu-
ber, Hans Moser, Theo Lingen és 
Halmay Tibor. Tehát biztos, hogy a 
film is mulatságos.

v
A/ „Erzsébet” felvételeit befejezték a 

Filmiroda műtermében. Karády Katalin, 
Tolnay Klári, Jávor Pál, Sonilay Artúr 
és Rajnay Gábor játszik főszerepet ebben 
a ragyogó kiállítású új magyar filmben.

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

nap, ti t -  .2. h -  %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút E5. T: 153-031. 
fő, f8, f 10- Sz. V.: f4 kor is. Giil Baba. 
(Szeleczky, Jávor.) 2-ik hét:
CASINO. Eskü-lít 1. T.: 383-102. fő, Í8, flO. 
Sz. V.: 1'4-kor úr Jöjjön elsején. (Páger, 
Turay.)
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111-140. 
bő, h8, hí*). Sz. V-: h4-kor is. Gül Baba. 
(Szeleczky, Jávor.) 2-ik hét!
CORSO. Váci-utea 9. Telefon: 182-813.
fő, f8, flO. Sz- V.: f4-kor is. Kísért- h 
múlt. (Michéle Morgan.) 3-ik hét! 
DÉCSI Teréz-körút 28. T: 125-952. 6. 8,
10. Sz. V.: 4-kor is. Kúr volt hazudni, 
(Dunne, Grani.)
FÓRUM Kossutli Lajos-U. 18. T: 189-543. 
5, n8, flO. Sz. V.; 3, nő, f8, híO. Az ör- 

' döngős fruska.
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsibet-krt 13. 
T .: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Uía- 
Metro-Fox híradó. Első felvételek Dánia 
megszállásáról. Árvíz. A posta fejlődése. 
OMNI A. Kölcsey-utea 2. T. 130-125. 5, n8, 
ttO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Isten tenyerén. 
(Népi vígjáték.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
fő, 1:8, hlO. Sz. V.: fl-ko-r is. Jesse
James. (Tyronno Power.) 3-ik hét! V. d- 
e. 11: Lakner bácsi matinéja.
ROYAL- APOLL.O Erzsébet-Kürűt 45 T: 
222002. ní>, fS, RIO. Sz. V.: 4, C. 8,, 10. 
Oz. a csodák csodája. (Judy Garland.) 
5-ik hét!
SCALA. Teréz-krt 60! T .: 114-411. n6. fS, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Tamás úrfi kaland
jai. (Mark Twain regénye.)
URÁNIA. IlákOczí.út 21. T.< 145-046 5. nS. 
flO. Sz. V .: h3-kor is. GUI Baba. (Sze- 
leezky, Jávor.) 2-ik hét! 28-an d. e. 11: 
Nyirl L.: Hogyan dolgoznak a kémek’

Utánjátszó tnozilt 
BROADWAY, Károly-krt S. T .: 114-212, 
fi, fő. Í8, flO. V.: f2-kov is. A vén lány. 
;V- d. c. .11: Csak egyszer vagy 1'iataJ. 
CAPITOL. Baross-tér 32. T,: 134-337.
(11, hl. 3, n6, £8. hlO. Halálos tavasz.
8-ik hét!
CORVIN Utlöl-út 40. T .: 139888. £4. ÍB. 
f8, no. V .: f2-kor is. Semmelweis. V. d- 
e. fii : matiné.
ELIT. Szent István-körút 16. T.: 114-502. 
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Semmelweis. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.453. 
fi, hS. 7, nlO. V.: fi, h3, 5, n8. 110- 
Broadway szerenád.. 2-ik . hót! V. d. e. 
nll: Két világ szerelmese.
KAMARA Dohány-utca 42. T: 144-027.
1.1, 2, 4, 6, 8, 10. Texas II. (A száguldó 
fantom.)
I-LOYD Hol Iá i:-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 Űllői-út 4. T.: 146040. 3, nő. f8, 
hlO. V.: 1, n4, l’ő, 1:8, 10. A 4 toll. V. d. e. 
fii: Mr. Moto nagy játszmája. 
SIMPLON. Horthy Miklós-út 62. T.: 268-999. 
f4, fő, f8, flO. f2-kor  is. Semmelweis.
V d. e. 11: Müvészrnaüné.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T. 140-840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. Viktória királynő.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gilmbös-n. 11. T.: 3J5377. n4, 
nő, 118, nlO- V-: n2-kor is. Bercsényi hu
szárok. V. d. e. 11: A vadon lánva. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: ‘384-563. 
4, 6. 8. 10, V .: 2. 3, 4. ö, 6, 7, 8, 9. 10. 
Csapda.
BUDAI AFOLLO Széna-tér. T : 351500.
fő, h7. 9 V.: fi, f4, fg, fg, no. Opera
bál- V. d. e. fii; Az ón lányom nem 
olyan.
TDORADÓ Népszíuház-u. 31. T-: t',3171. 

4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A férj közbeszól, 
■•'innorezág lángokban.

HOMEROS. Hermina-út 7. T .: 296178.
h5. 7, flO. V.; f2, fi, f6, Í8, fiú. A férj 
közbeszól.
IPOLY. Ceáky-utoa 65. T.s *94-626. f4, (6,
f8, f 10. V .: _f2-kor is. A férj közbeszól.
V. d. e.: Márciusi mese.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T.:
134644* fi, f0, fS, t'10. V.: f2-kor is-
Asszonylázadás. V. d. e. flO. 112: Caí'ó 
Moszkva.
OLYMPA Erzsébet-krt 26. T.: 4215S8. 11,
2. 4. K, 8, tfl. Bercsényi huszárok, 
OTTHON. Beniczky-u. 3. T.: 14(5-447. n4, 
n6, n8, nlO. V.: n4 kor is A férj közbeszól- 
V. d. e. 10, f 12: Uriiáby szobát keres-
IATRIA Néi>színliúz-u. 13- T.: 145673-
3, n6, fS, hlO. V.: 1. n4, £6, 1)8, 10. -A 
4 toll. V. i!. e. fii: Mr. .Moto nagy jií®*' 
mája.
‘ HÖNIX. Rákóczi-út 68. T.t l«-454 U. »* 

5, n8, flO, Pygmaiiou. Finnorezág 
gokban. __
UIALTO Rákóczi-út 70. T .: 1S9-497.

3, 5, nS, nlO. Sz. V.; 10, 13. 2’ *>
, 8, 10. Asszonylázadás.

MOZI
ELMARADT AZ „ÖRÖKKÉ1*

című amerikai film bemutatója, 
mert a mozgókép vizsgáló bizottság 
nem engedélyezte a filmet. Az érde
kelt filmvállalat megfellebbezi a 
betiltó határozatot. Reméli, hogy 
Merle Oberon filmje rövidesen mégis 
a magyar moziközönség elé kerül
het

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda én szombat MvíteM. 
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