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Az ökölvívó
bajnoki küz
delmek ma, 
vasárnap 
este befeje
ződnek

J o g e r ő s
a N e m z e t i  
B a j n o k s á g  
ü l  r e n d s z e r e
A Cégliga az MLSz hatásköre alá kerül

Az OTT négyes bizottságának 
határozatai

Az OTT négyes bizottsága szom
baton ülést tartott. Az MLSz mi
niszteri. biztosának előterjesztései 
nyomán a bizottság a kővetkező ha-' 
tározatokaf hozta:

1 . Az NB új rendszere ellen 
főbb egylet fellebbezést nyúj
tott be.* A  bizottság a, fellebbe
zéseket elutasította és kimond
ta, hogy az NB végleges rend
jének megállapítása áz egyete
mes labdarúgásport érdeke. Ha 
áz új rend egyes egyletek érde
kéit talán sérti Is, az összesség- 
érdeke az új bajnoki rend élet- 
beléptetését parancsoló mödon 
írja elő. Ezek szerint az 1940—• 
41. bajnoki év kezdetével már 
a» új NB-beosztás lép életbe 
egységes I. osztállyal (14 egy
leti, két-osoportos II. osztály
nál (3x14 egylet) és négy- 
csoportos III. osztállyal (4x13 
egylet).

2. Megállapította a bizottság, 
hogy a Cégliga mint jogi sze
mély, de azonkívül tagegyletei ts 
az MLSz tagegyletei közé tartoz
nak és így az MLSz fennhatósága 
alá tartoznak. Ebből kifolyólag a 
Cégliga csak az MLSz miniszteri 
biztosának rendelkezései, utasí
tásai és határozatai szerint mű
ködhet.

3. ' örömmel vette tudomásul a 
válogatóit csapatnak a Svájc és 
Németország ellen elért szép 
eredményét és elismerését nyilvá
nította a játékosoknak és a veze
tőknek.

4 . Az árvis 19 vidéki sportegy
let pályáját tette hasznavehetet
lenné. Tudomásul vette a, bizott
ság a gyűjtés megindítását és 
eddigi eredményét. A károk hely
rehozására a miniszteri biztos 
előterjesztése alapján tesz majd 
intézkedést a bizottság.

fí. Az Újpest a téli portyáján 
vem tartotta be a külföldi képvi- 
seltetés ügyében kiadott rendel
kezéseket. Ezért a miniszteri biz
tos 300 pengő pénzbírsággal suj- 
sotta az egyletet.

6. örömmel állapította, meg a 
bizottság a miniszteri biztosnak a, 
mérkőzések sportszerűsége, tisz
tasága és fegyelme érdekében tett 
intézkedéseit és elégedettséggel 
vette tudomásul a nézőközönség 
folytonos növekvését is. A mi
niszteri biztos további terveit és

FTC-pálya IX., Ülloi-iil 129.
Április 21-én vasárnap 

délután I/aS órakor

Ferencváros-Kispesi
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte »/«3 érakor 
ifjúsági bajnoki mérkőzés

elgondolásait tudomásul vette a
bizottság.
Még több kisebb jelentőségű ügy

ben határozott a bizottság: a lövész
kötelezettség bevezetése folytán tá
madt zavarok kiküszöbölése érdeké
ben az OTT illetékes helyre felira
tot intéz, az edzők ifjúsági verse
nyének megrendezésére a miniszteri 
biztos bizottságot küld ki, a JT a 
legkiválóbb fiatal játékvezetők to
vábbképzésre hétnpos országos ed
zőtábort rendez július 15-i kezdettel 
Diósgyőrött.

#
A  négyes bizottság döntései kö

zül fontosságban kiemelkedik az 
NB új rendszere ellen irányzott fel
lebbezések elutasítása. Nagyon he
lyesen állapítja meg a döntés indo
kolása, hogy az egyetemes labda
rúgó sport érdeke volt egységes és 
végérvényű bajnoki rendnek beve
zetése. fis ha ez talán egyes egyleti 
érdekeket sért is, ezeknek meg kell 
hajolniok az egész labdarúgó sport 
érdeke előtt. A fellebbezésekre kü
lönben igen jellemző az a körül
mény, hogy a fellebbező egyletek 
között többen akadtak olyanok, 
amelyek a korábbi megkérdeztetés 
alkalmával a■ legnagyobb lelkesedés
sel nyilatkoztak meg a kétcsoportos 
II. osztály mellett, később azonban 
egyszerre elégedetlenek lettek, ami
kor saját javaslatuk határozattá 
vált. Talán csak nem az okozta a 
pálfordulást, hogy a közben eltelt 
két hónap alatt lejjebb kerültek a 
bajnoki táblázaton?

A labdarúgás társadalma meg
nyugvással fogadja a négyes bizott
ság döntését, amely most már vég- 
érvényésen szentesítette a Nemzeti 
Bajnokság új —  széles alapokra 
fektetett cs arányos — rendszerét.

Farkas
és a  Testvériség

lesz elől a vasutas 
m ezei bajnok- . 
ságban

A MÁV Sportliga vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor a Fér. Vasutas sporttelepé
nek környékén rendezi mezei bajnokságát. 
Az ország vasutas liga egyesületei szép 
számban neveztek és komoly színvonalú 
verseny várható mind a felnőttek, mind 
az ifjúságiak csoportjában. A felnőttek 
versenyét Farkas biztosan nyeri, de nem 
sok különbséggel, mert az országos baj
nokság előtt aligha akarja kifutni magát.
A csapatverseny is a kitűnő átlaggal 
rendelkező Testvériség felé int. A Törek
vés még akkor is aligha győzhet ha 
Hernádi egészségesen és jó formában 
rajthoz tud állani. Az ifjúsági verseny
ben már nagyobb lesz a küzdelem a két 
egyesület -között. A harmadik hely leg
jogosabb várományosa mindkét csoport
ban a Szegedi VSE.

Előadás a délafrikai labdarúgásról.
Érdekes előadás színhelye lesz hétfőn este 
7 órakor az MLSz tanácsterme, ahol 
Puskás István edző ismerteti Déiafrikában 
az ottani labdarúgásról ezerrott tapass-

Az Ullői-út nagy kérdése:'

Visszakerül-e ma a Ferencváros 
a nagy hármasba, vagy pedig 
a Kispest lép a zöld-fehérek 
örökébe ?
Törekvés, vagy Elektromos?
Négy vidéki mérkőzés: Haladás—Újpest, Szeged—Gamma, 
Szolnok—Taxi, Kassa—Bocskai
T e lje s  forduld az NBB-ben é s  az am atőröknél

Az örökrangadó váratlan ered
ménye nagyot fordított a szekér 
rúdján. Már általában elkönyvelték 
a bajnokságot a Hungária javára, 
amikor a ferencvárosi virtus közbe
szólt s párosulva egy kis tervszerű 
játékkal, újra nyilttá tette a baj
nokság kérdését. Fellélegzett a- fe
rencvárosi és az újpesti tábor: még 
nem veszett el minden, még van re
mény. Az örökrangadó eredménye 
után igen nagy jelentőséget nyert a 
Ferencváros és az Újpest mai mér
kőzése. Ha a zöldek és a lilák a jö
vőben szorgalmasan gyűjtögetik a 
pontokat, akkor nem kell más, mint 
egy kis megtorpanás a kék-fehérek 
részéről s máris elhervadtak a Hun
gária bajnoki reményei. A  nap leg
nagyobb mérkőzése az Ullöi-úton 
zajlik le a ranglétra harmadik és 
negyedik helyezettje között. Jelen 
pillanatban a Kispest áll a harma
dik helyen, a Ferencváros pedig a 
negyediken. A  mérkőzésnek tehát 
igen nagy a jelentősége. Ha a Kis
pest nyer, akkor megőrizheti előkelő 
helyezését ' és szétrobbanthatja a 
nagy hármast, ferencvárosi győze
lem esetén viszont visszaáll a régi 
rend: újra a három nagycsapat ke
rül az élre. Igen érdekes összecsa
pásnak ígérkezik a Törekvés—Elek
tromos mérkőzés. A két nagyszerű 
amatörcsapat két különböző rend
szert képvisel s a két rendszer meg
ütközése —  az eredménytől teljesen 
függetlenül — ízes csemegét ígér 
szakértőknek és szurkolóknak egy
aránt. Nagy napja lesz ma á vidék
nek. Négy mérkőzést játszanak vi
déki városban és csak kettőt Buda
pesten. Szegeden a Gamma,, Szom
bathelyen az Újpest, Szolnokon a 
Taxi, Kassán a Bocskai vendégsze
repei több-kevesebb reménnyel.

Teljes fordulót bonyolítanak le 
NBB-csapataink, valamint az ama
tőrök — Budapesten és vidéken.
Az NBB állása ma délután fél 4-ig:

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

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

* Törölve.
©

Kft pontozzuk a mérkőző csapatok éré.
nyeit és hibáit, valamint azokat a körűl- 
ményeket, amelyek döntő hatással lehet
nek az eredmények kialakulására, akkor 
az alábbiakat mondhatjuk az egyes mér
kőzésekről;

Ferencváros—Kispest
( őszi eredmény:

2:1 a Kispest javára.)
A  Ferencváros — úgy látszik — 

feltámadt. Sutba dobta azt az ósdi 
elvet, hogy „nem kell rendszer, esti-

felsze
relésekFUTBALL

az M JL> Sz előírása szerinti L A B D A
SKABA ÉS P L Ö K L
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pán jól kell futballozni!C. Nem volt 
ragyogó a zöld-fehér csapat a Hun
gária ellen sem, de rendszer volt a 
játékában. Minden ember tudta: mi 
a szerepe és igyekezett is azt minél 
tökéletesebben megjátszani. Remény 
van árra, hogy ez a rendszeres já
ték -ma délután is látható lesz a fe
rencvárosi játékosoktól. (1 pont a 
Ferencváros javára.)

A Kispest játékában éppen az a 
legnagyobb hiba, hogy védelmének 
nincs kialakult rendszere. Egyénileg 
nagyképességü játékosokból áll ez 
a közvetlen védelem s a játékosokat 
nézve talán semmivel sem marad el 
a Ferencváros azonos csapatrésze 
mögött, mégis könnyen zavarba 
hozható, mert ötletszerüleg játszik. 
Nagyjából ugyanez áll a kispesti 
fedezetsorra is. (1 pont a Ferencvá
ros ja,vára.)

Küzdőszellemben inkább a kispes
tiek oldalán látunk többletet, bár a 
Hungária ellen már a Ferencváros 
is jó küzdőkészségröl tett tanúsá
got. (1 pont a Kispest javára.)

Azt a többletet, amellyel a Fe
rencváros Sárost III. révén a fede
zetsorban rendelkezik, körülbelül 
kiegyenlíti a két válogatott kispesti 
szélső a támadósorban, sőt — a ke
mény kispesti belsők révén újabb 
egy pontot kell számítanunk a Kis
pest javára.

Ha a Kispestnek a Gamma ellen 
mutatott játékát, a Ferencvárosnak 
pedig tavaszi átlagteljesítményét 
vennök alapul, akkor döntetlen vol 
na várható, számításba kell azonban 
vennünk, hogy a kispesti gárda 
meglehetősen fárasztó törökországi 
portya után áll ki a mai mérkőzés
re s ez a körülmény valószínűleg a 
Ferencváros javára fogja billenteni 
a mérleget. (1 pont a Ferencváros 
javára.)

Jóslatunk: 3:2 a Ferencváros ja
vára.

T ö rekvés -  Elektrom os
( őszi eredmény:

S:1 az Elektromos javára.)
Nyílt mérkőzés, amelyet akár az 

egyik, akár a másik csapat meg' 
nyerhet kis gólaránnyal. Csak annyi 
biztos, hogy nagy mérkőzés lesz, 
mert a két budapesti amatörcsapat 
között már régóta nemes vetélke
dés folyik annak eldöntésére, hogy 
pillanatnyilag melyik a jobbik. Je
lenleg egymás tőszomszédságában 
tanyázik a két vetélytárs: a Töerk- 
vés az ötödik, az Elektromos a ha' 
todik helyen áll.

A  pontozás ilyesféleképpen fest:
A  közvetlen védelemben az Elek

tromos valamivel jobban áll: két
hátvédje válogatott játékos, noha 
Pázmándy nem mint hátvéd számít 
válogatottnak. (E gy pont az Elek
tromos javára.)

A  Törekvés fedezetsora egyénileg 
valamivel nagyobb képességű játé
kosokból áll, mint az Elektromosa, 
emellett szerepét is igen jól tudja 
ez a hármas. (1 pont a Törekvés 
javára.)

Ha a Törekvés-csatársor jobbszé
lén nem tartalék állna s ha balszél
sője teljesen fit lenne, akkor jobb
nak tartanók a Törekvés támadó
sorát, a jelen helyzetben azonban az 
Elektromos támadósorát kell erő
sebbnek tartanunk. (1 pont az 
Elektromos javára.)

Sokat jelent, hogy a mérkőzés a 
Bihari-utcában lesz. .Az Elektromos 
gyephez szokott játékosai valószí
nűleg: nem fogják tudni kégességei-

M áris nagy érdek
lődés m utatkozik  
a m agyar-horvát 
m érkőzés iránt
Az MLSz miniszteri biztosa — amint 

már megírtuk — újból leszállította a vár' 
lógatott mérkőzés jegyárait. A Svájó 
elleni mérkőzésen szembeötlő módon meg
mutatkozott, hogy á közönség milyen 
nagy tömegben való felvonulással hálál
ta meg az árleszállítást. Ezen buzdült fel . 
a miniszteri biztos akkor, amikor újabb 
árleszállítást rendelt e| a május 2-án, 
Áldozócsütörtökön az FTC-pályán 5 óra
kor kezdődő első magyar—borvát váloga
tott mérkőzésre. Egészen, bizonyos, hogy 
a nézőszám újabb emelkedése lesz a vá
lasz orré az intéikedéeré. A válogatott 
meccs előmérkőzése a Bői—Budapest
Szent Korona Kupa küzdelem lesz. Esi 
előtt a meec-s előtt a két nlezovetség ifjú
sági .válogatotljai ütköznek meg.

két ftnnyirá kifejteni a Törekvés, 
pályán, mint a megszokott ciuna- 
partl pázsiton, ahol egészen más
képpen pattan a labda és máskép
pen kapaszkodnak a bőrszegek. (1 
pont a Törekvés javára.)

Úgy fest a dolog, hogy döntetlen 
lesz az eredmény, bár, ha a Törek
vés két szélsőjének menni fog a já
ték, akkor nem elképzelhetetlen a 
kőbányaiak győzelme,

Jóslatunk: 2:2.

H aladás—Újpest
(őszi eredmény: 2:2.)

Újpestnek nem lesz könnyű dolga 
Szombathelyen, mert a Haladás sa
ját otthonában minden csapat szá
mára veszélyes. Eniiek ellenére is — 
nagy küzdelem ' után — a lilák 
győzelmét várjuk, mert papíron az 
Újpestnek mindhárom csapatrésze 
jobb a Haladás azonos sorainál. (S 
pont az Újpest javára.) Külön pon
tot jelent a Illák számára az a kö
rülmény. hogy a Haladás nem a, 
legjobb tizenegyével veszi fel a küz
delmet. (1 pont az Újpest javára.) 
A  Haladásnak a kíizdöképessége, 
valamint a hazai pálya jelent 
előnyt. (2 pont a Haladás javára.)

Kísarányú újpesti győzelem lát
szik valószínűnek, bár, ha Zsen- 
gellér formája jayult és a lila-fehér 
csatárok most is olyan sokat és jól 
fognak lőni, mint a Szeged ellen 
tették, akkor nagyobb arányú új
pesti győzelem is lehetséges.

Jóslatunk; 2:1 az Újpest javára,

Szeg ed -G am m a
(őszi eredmény: 4:0 a Szeged

javára.)
Az őszi nagy győzelmet aligha 

ismétli meg ezúttal a Szeged, mert 
a mai Gamma és az őszi között 
igen nagy különbség van a mai ja
vára, a mai Szeged viszont gyen-

E g y e n r a h á t ,  
p o l g á r i  ö l t ö n y t

előnyős feltételek 
mellett készítMff Kiina

I V . ,  K o s s u t O  C - - u .  9
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gébb az őszinél —  főleg támadó-
sorában. A  mérlegelésnél a követ
kezőket mondhatjuk: a Szegednek 
jobb a közvetlen védelme (1 pont a 
Szeged javára), a két fedezetsor 
majdnem egyforma, a csatársorban 
viszont a Gamma, oldalán látjuk az 
előnyt, mert belsöhármasa jobb 
mint- a Szegedé. (1 pont a Gamma 
javára.) Semleges pályán inkább a 
Gamma oldalára billene a mérleg, 
a szegedi pálya azonban igen ko
moly előny a Szegednek és — hát
rány a Gammának. (1 pont a Sze
ged javára.)

Kisgólarányú szegedi győzelemre 
mutat a mérlegelés, bár, ha a 
Gamma támadósorának jő napja 
lesz, akkor a Gamma győzelme is 
lehetséges.

Jóslatunk: 2:1 a Szeged javára.

Szólítok—T a si
(őszi eredmény: 3:1 a Szolnok 

javára.)
'A Taxisok sorsa nagyjából már 

eldőlt, már jóformán csak becsü
letből küzdenek, miként a Kassa. 
Csak nagyon-nagyon halványan pis
log előttük némi reménysugár, hogy 
hátha mégis megtörténik a csoda 
és elkerülik a kiesést. Véleményünk 
szerint azonban Szolnokon nem 
sok a valószínűsége annak, hogy a 
Taxisok meglepetést csináljanak. A 
Szolnok egységesebb, összeszokot- 
tabb (1 pont a Szolnok javára), 
egyénileg is kiválóbb játékosokból 
áll a szolnoki csapat csaknem min
den helyen ( l  pont a. Szolnok ja
vára), a hazai pálya is a vidéki 
csapat esélyeit növeli (1 pont a 
Szolnok javára.) Olyan mozzanatot 
találni, amely a Taxi mellett szól
hatna, nemigen lehet. Csupán ak
kor fordulhatna meg a mérkőzés, 
ha a Szolnok nagyon elbizakodottan 
játszana, a Taxi viszont nagyon 
telkesen.

Jóslatunk: 3:0 a Szolnok javára.

K assa—Bocskai
(ősei eredmény: 3:3.)

A  Bocskai mellett szól szorgal
mas védelme, megbízható fedezet
sora, ötletes és gólratörö támadó
sora, továbbá az a körülmény, 
hogy a debreceni csapat tervsze
rűen kiépített és már elég jól be
gyakorolt hadirendben játszik. (3 
pont a Bocskai javára.) Az ifjúsá
giakkal megspékelt kassal csapat
tal szemben a rutin is a debrece
niek oldalán van. (1 pont a Bocs
kai javára.)

Kassa mellett szól az a bámu
latra és dicséretre méltó lelkesedés, 
amellyel a csapat még most is 
minden mérkőzését játssza — an 
nak ellenére, hogy sorsa már meg 
van pecsételve, továbbá az, hogy 
Kassán a hazai közönség előtt bi
zonyára még jobban meg akarják 
mutatni a kassai fiúk, hogy tud
nak futballozni, (2 pont a Kassa 
javára.)

A  papírforma szerint a Bocskai
nak győznie kell, de a meglepetés 
sem egészen elképzelhetetlen.

Jóslatunk: 1:0 a Bocskai javára.

Az MBS
mai mérkőzései közül a Husi—DiMAVAG 
és a Beregszász—SalBTC mérkőzés felé 
fordul a legnagyobb érdeklődés: vájjon 
a felvidéki csoport két bájnokjelöltjo 
közül melyik ússza meg pontvesztés 
nélkül idegenben. A DiMAVAG helyzete 
nehezebb. A Rusj — különösen otthon — 
nagyon veszélyes- csapat s könnyen meg
történhetik, hogy megkeseríti a diós
győri bajnokjelölt életét. A SalBTC 
valamivel könnyebben viheti haza Bereg
szászról a sokat jelentő két pontot.

Jóslataink;
Alföldi csoport:

Rákoskeresztúr—Budakalász 4.0. 
Szer.tlőrinc—FTC 1:1.
UTE—Szegedi AK 3:1.
M.iVAG—KEAC 2:1.
Postás—WMFC 1:3.
Cs. MOVE—Vasas 2:1.

Dnnántúli csoport:
Soproni PÁC—Lampart 2:2.
Pénzügy—Dorog 3:1.
Zugló—Pécsi VSK 3:0.
Komárom—MTK 1:2.
Tokod—Érsekújvár 2:0.
Tatabánya-—Soproni VSE 1:0.
Egyetértés—Álba P.egia 3:2.

Felvidéki csoport;
BSzKRT—Nyíregyházi- TVE 2:0.
SalgSE—BVSC 3:1.
Rusj—DiMAVAG 1:2. 
ózdi MOVE—Munkács 3:0.
Beregszász—SalBTC 1:3.
Losonc—Kassai SC 1:1.

Részletes műsor
KB-mérkőnéoek 

FEKENCVABOS—KISPEST 
CUöi-fit, fél S. Antay. 

Ferencváros; Csikós — Bzoyka dr. Pol
gár — Hámori, Sárosi IXX-, Póe-a — 
Euhal, Sárosi dr, Finta, Jakab, Gyetvai, 

Kispest: Boldizsár — Olajkár I.. Onody 
— Ckíry, Zalai. Rátkai — Kincses. 
Ulicska, Olajkár XX.. Déri. Kaloceay.

TÖREKVÉS—ELEKTROMOS 
Bihari-út, fél 5. Ipolyi.

Törekvés: Kiss — tőrinczy, Bánkút! — 
Szűcs, Róják. Tagányi — Pusztai, Készéi, 
Palatínus, Zörgő, Dóri.

Elektromos: Bakon — PázwánOy,
Pákozdi — Kapocs!, Gajdos, Martonos — 
Rozsáli. G. Tóth, Fűzi H-, Fekeca III.,

KASSA—BOCSKAI
Kassa, fél 4. Sikló*,

jávor, — Seiaeczi* Tölgyesi —

íg y  b e s z é l  a

„ b e t y á r " ( K a l o c s a i )

a m m n i i i r n i n i n i t M

I6edi/e*c$‘ze£'/éutf. X.
Beérkezési határidő 
IV. 57. déli 12 óra.

es a

f f p a n d ú r " ( S z a r k a  *.)
A Ferencváros-mérkőzésen a nézőknek 

először az tűnt fel, hogy SzoyJca Koméi 
dr, a Ferencváros hátvédje Titkos Pál
ra, a Hungária balszélsőjére vigyáz, 
azután meg az tiint fel, hogy milyen 
kitünően vigyáz l

Szoyka dr a Kispest ellen is meg
tartja a pandúr szerepét, csak ezúttal 
más ..betyárral" lesz dolga. Kalocsaival, 
a Kispest válogatott szélsőjével.

Hallgassuk meg most a pandúrt és 
a betyárt. „Rang" szerint előbb a 
pandúré a szó:

a
»Szoyka Kornél dr:.

K ö n n y e b b  
lett a feladatom

Szoyka dr az egyik minisztériumban 
tisztviselő. Szombaton, a hétvégre való 
tekintettel korábban hagyja cl a hiva
talát. Éppen a távozás után csípjük el,

— Hogyan ízlett az új szerepkör a 
Hungária ellen?

— Először furcsa, volt, különösen 
azért, mert szerettem, belül játszani* De 
gyorsan belejöttem, az új feladatomba 
és rájöttem arra, hogy így célszerűbb 
is játszani. Azelőtt, amikor belül ját
szottam, néha ki kellett vágnom 3—h 
vágtát, mert a szélső olyan, messze volt 
tőlem s es a hdrom^négy vágta sokszor 
7&fárasztott. Most ezt a felesleges sza
ladgálást megtakarítom.

— Játszott már úgy, hogy valakire 
ráállt?

— Szélső fedezet koromban előfordult, 
no meg a nyáron, Újpesten az Újpest 
elleni KK-mérkőzésen, amikor mint bal.- 
hátvéd Aádmra vigyáztam s félidőig 
már 2;0-ra vezettünk. B ej, ha akkor 
Kissely berúgta volna abból a nagy 
h elyzetből. . .

— A Hungária elleni mérkőzés előtt 
gyakorolta a szélsőre való ráállást?

— Nem,

— És mégis ment a játék.
— Ment, mert ha az ember akar vala

mit, akkor az sikerül is.
— Akadtak olyanok, akik azt mond

ták, hogy könnyű volt Titkosra ráállni, 
hiszen Titkos most nincs formában.

— Ez nem áll. Mi nem engedtük Tit
kost játszani. Én és Hámori. A helyzet 
ugyanis az, hogy ha az ellenfél nagyon 
beszorít bennünket, akkor a megbeszélt 
terv alapján Hámori is hátra jön, ő áll 
rá a szélsőre és én akkor beljebb hú
zódhatom. Meg tetszik majd látni, hogy 
Titkos legközelebb, ha majd nem vi
gyáznak így rá, ismét nagyszerűen ját
szik.

— És mit szól Kalocsaihozf
— Ellene sem mehet rosszabbul. Be 

}cell tartani az utasításokat! Játszottam 
már Kalocsai ellen, tudom, hogy mi. 
ként kell vele szemben játszani. Ha 
mindannyian ügyelünk az utasításokra, 
akkor Kalocsai sem zavarhat sok vizet.

Kalocsay Géza:

„Mem ije d e k  n e g  
a ráá llá stó l"

Kalocsayt bősz tanulás közben találjuk 
a lakásán. Most készül az utolsó állam
tudományi szigorlatára. Ha ez sikerül, 
Kalocsay is a neve mellé biggyesztheti a 

mint Szoyka. Kérdezzük:
— Tudja-e, hogy Szoyka dr fog magára 

vigyázni vasárnap ?
— Ez meglep — mondja Kalocsay —, 

ősszel a Fradi elleni meccsen inkább 
Hámori vigyázott rám. >’ekem azonban 
mindegy, rám áJl-e valaki és hogy kicsoda 
az. Franciaországban megszoktam, hogy 
kullancskodjanak rajtam. Hem félek az 
őrizettől. Csak az a fontos, liogy jói kap
jam a labdákat. Vagy úgy, hogy emeljék 
át a hátvéd feje fölött, vagy adják 
mellette és mögéje, hogy ráfnthassak. 
Sajnos, minálnnk még nem igen értik ezt

a játékmódot. TJgy adják a labdát hoz
zám, hogy a hátvéd, vagy fedezet rá tud 
szaladni és labdástól mindenestől el tud 
söpörni. Ha rosszul adják a labdát, 
akkor az embernek birkóznia kell az 
őrzőjével, cselezgetnie kell, ezt pedig 
nem szeretem. Amikor a Sparta—Slavia 
vegyessel Angliában portyáztnnk, 
Kopeczky volt a baiösszekötö'm. ő nagy
szerűen tadta: hogyan kell adni a labdát 
hozzám. Ment Is a játék. Szürete van a 
balszélsőnek, ha jó labdákat kap. Most a 
Gamma elleni mérkőzésen Szebelielyi 
vigyázott rám . . .

— No, no, azt mondják, hogy nem is 
vigyázott — szólunk közbe.

— Dehogyis nem vigyázott. Csakhogy 
én állandóan befelé húzódtam. A negyedik 
gólt példánl jobbösszekötőből rúgtam. Ez 
megzavarta Szebehelyit. Nem tudta, mit 
csináljon, ha én behúzódom. Az angol 
rendszerű védekezéssel szemben két ellen
szere van a csatárnak: jól kell passzolni 
és állandóan mozogni kell. A szélső ne 
ragaszkodjék a vonalhoz, hanem állan
dóan cseréljen helyet a középcsatárral. 
Ez megszédíti a védőket. Én általában 
szeretek befelé húzódni. Ar Spartáb&n mi 
állandóan „ulicská-ra", lyukra játszottunk. 
A prágai futball nagyságának magyará
zata jórészt ebben az „nlicskázásban" 
van. Kár, hogy mmálunk ezt nem értik 
olyan jól.

— Mit gondol, lrf s. gyorsabb? ön-e, 
vagy pedig Szoyka dr?

— Megmondom őszintén — én most 
nem vagyok valami gyors. Sokat tanulok, 
nem birok rendesen edzeni. Az ember 
egyszerre nem szolgálhat jól két arat. 
Meg hát a jó kövér magyar koszt meg is 
hizlalt. Van rajtam vagy o—d kiló feles
leg. Mostanában erőlködve szaladok, nem 
olyan könnyedén, mint azelőtt. Ezért 
kétszeresen rá vagyok utalva, a jó 
paeszokra. Remélem, hogy Déri Poldi 
kegyes lesz hozzám vasárnap és akkor 
majd csak boldogulok valahogy Szoyká- 
val 8, ,

Hungária—Szeged (1:3) *•« •

Újpest—Szolnok (2:1) «•«*>

Taxi—Kassa (0:2) ................... .

Gamma—Haladás (0:1) »*

Bocskai—Törekvés (1:3)..

ELeklr.—Fcrencv. (3:1) .

Álba Rcgia—Tokod (2:3)

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

versenyt dönt el.

SFAC—Érsekújvár (2:2).* *...?.•**

Dorog—Pécs (3:3) ..........

Pénzügy—SVSK (1:1) . . . .  •••*••*•
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név:

Cím:

A beküldő alávet! magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomba^ lévő használatlan 
1® filléres hely eget kell mellé
kelni. Aki betenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen ide k&* 
resztet vagy csillagot:

? x j x  m m n m x n n m «
Megváltozott a, Pénzügyiek mai össze- 

állítása a Dorog ellen. A gyengélkedő 
Borbás helyett Selmeczi lesz a balössze; 
kötő és  a sérüléséből felépült Hluchányi
játuzik bal-fedezetet?

A Vasasok a Jól bevált Katona. Dóozi, 
A (lám fedezetsorral szerepelnek a Os,
MOVE ellen

Cztfra, Xeudvai, Nádas — Vadász, Vár
szegi, Adám, Pásztor. Csapregi.

Bocskai: Vörös — Csókái, Janzső —
Nagy, Móré, Békési — Fülek!, Berecz, 
Turay XX., Szilassy, Hárai.

SZEGED—GAMMA 
Szeged, fél 5. Egner.

Szeged: Tóth — Török, Raffai —
Baróti, Marosi, Bertók — Bognár, Gyár' 
maii, Ladányi, Bihámy, Nagy.

Gamma: Háda — Szebehelyi, Szeben! — 
Király, Tóth, Borhy — Váradi. Sütő, 
Korányi IX., Toldi, Kemény.

HALADÁS—UITEST 
Szombathely, fél 4. Classcs. 

Haladás: Körmendi — Káiazi, Kraaz- 
nai — Fillér. Kalocsai, Kalotai — Gazdag, 
Héjjá, Morócz, Koroknál. Lovász.

Újpest: Sziklai — Futó, Fekete —
Szalay, Szűcs, Balogh — Kocsis, Kállai, 
Zsengellér, Mester, Tóth.

SZOLNOK—TAXI 
Szolnok, tél 5. Emödi.

Szolnok: Gulyás — Draskóczi, Kispéter 
■— Csabai, Szűcs, Selmeczi — Szántó, 
Korom, IColláth, Nagy, Fazekas.

Taxi: Tóth — Aradi, Koisza — Szabó
II. , Halasi, Varga — Darázs, Berecz, 
Takács II., Serfőző, Kohut.

NBB-mérkó'zések 
Alföldi csoport

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

SzentlSrinc—FTC, Keg!evich-u., fél 5. 
Rónai.

UTE—Szegedi AK, Újpest, 4, Horváth
J. dr.

MAVAG—KEAC, Köbányai-út, 4. 
Rubint.

Postás—WMFC, Lóversenytér, fél 5. 
Kőhalmi.

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

Dunántúli csoport
Soproni FAC—Lampart, Sopron, fél 5. 

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

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

!ay.
Tokod—Érsekújvár, Tokod, fél 5. Dé

nes.
Tatabánya—Soproni VSE, Tatabánya, 

fél 5. Böröndi.
Egyetértés—Álba Régió, Gydr, fél 6. 

Moldoványi.
Felvidéki csoport

BSzKRT—Nyíregyháza, Sport-u., 2.
Körösi-Ki ss.

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

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

ózdi MOVE—Munkács, özd, fél 5. Hu
szár.

Pereces—Ungvári AC. Pereces, fél 6. 
Maróth.

Beregszász—SalBTC, Beregszász, fél 5. 
Iványi.

Losonc—Kassal SC, Losonc, fél 5. 
Csal a.

Amatőrbajnokság
I, osztály

Északi csoport: HAC—Turul, öv-u-, 5- 
Sallai IX  J. -  MFTB-BLK. Szent 
Xá«ló-fAr, fél 5. Szigeti J. — MÁV ElSre 
—Föv. TKör. Tatai-út, m  5, Vaué A. -
III. kér. TVE—URAK, Nagyi-sombat-u., 
fél 5. Ruck F — Elektromos I I — ZsTE. 
Letorca-u., fél 5. Balga. — MPSC— Test
vériség, Újpest, Horthy M.-út, fél 5- 
Tiiiarnóry.

Keleti csoport: NSC—Hálókocsi, Tatai
nt, fél 5- Újváry í\ — SzFC—Hargita, 
Miklós-telep, fél 5 SzSHősi. -  Filtcx- 
WSC, Keglcvícb-u., fél 3. Kova.y. -  
KAC—Törekvés II., Bihari-út. fél S- 
Horkay. — Ganz—DSE, Siroor-n., tél 5. 
Závori. -  BBSC-BSzKBT I I ,  Bákos- 
falv-a, fél 5. Kardos F.

Déli csoport: PeMTK—M. Posztó, Erzsé- 
bot-u., fél 3. Molnár I. — ETC—WMTK, 
Errsébct-n., fél 5. Pusztai — KTK— 
FSC, Gyömröi-nt, féi 5. Oberuyák- — 
Hangárja—MAFC, Kén-n„ fél 5. Hyross, 
«• Goldbenger SB-KSSE, Buéaíoki-áí,

fél 3- Bndae. — MAVAG TT— SAO. KS- 
bányal-nt, 2. Szigeti L- -  KTC-BMTE, 
Ceglédi-út, fél 5. Gárdonyi,

II. osztály
Északi esoport: OTE—UTE IT-, Vörös

vári-út, fél 8. Pánim. — UVASC—BTK, 
Szent László-tér, fél 3. Selmeczi. — TLK 
—UMTE, Béke-utca, fél 5. Becskö. — B. 
Magyarság—Gázgyár, Tatai-üt, fél &.
Csányl dr. — VI. kcr. SC-TSC, Váci- 
ót, fél 5. Papp. — Pannónia—UTSE, Véd
őt, fél 3. Friedvalszky. — Compaetor— 
CFG, Fáy-n., fél 5. Boroe.

Keleti esoport: Köb, FC-—K. Törekvés, 
Kispest, Üllői-út. fét 3. Fehér J. — Köb. 
AC—KSC, Maglódi-út, fél 5. Mátsai. 
Spárta—Autótaxi, Maglódi-út, fél 3- 
Goda J. — SzNSE—RTK, AltamJíelcp, fól 
5. Horváth I. L. — ZAC—SzRTC, Pestúj
hely. 4. Koitay. — BTC—KMTB, Fehér- 
út. fél 5. Józsa.

Dőli csoport: BIK—P. Juta, Budafok,
4. Ruck V. BEAC—Kalapos. BEAC-pálya, 
fél 5. Kárpáti. — KFC-TipográfU, Ke- 
lenföld. fél 5. Szőke II. — 33 FC—FSE, 
Fehérvári-út, fél 5. Palásti. — GSE 
IT.—Gamma II., Budafoki-ót, fél 2. Ha
lász. — FVSK—KAOE, Gyáli-út, fél 5.
K. Kemény.

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

utca, fél 3. Micakei.'— 33 FC II— MAFC 
I I ,  Bcrtalan-utca, 10. Majorszky. Sz. Ju- 
ventus—M. Posztó II., Kelenföld, fél 1.
K. Nagy P. — KSC—BBFC, Kclenvöligy, 
fél 3. Novolni.

V. osztály:
Nyugati rsoport: MFTR II— BEK I I ,

Szekszárdi-út, 8. Glózik. — TLK II. 
—BSC I I ,  Béke-n„ fel 3, Ligeti. — Fod
rász—PTSO I I ,  Béfee-u, fél 9. Karácso
nyi. — B. Magyarság II— NTC, Rákos
tér. 10. Hernádi. — RBSC-BAC, URAK- 
pálya, 9. Borszéki.

Északi csoport: KEAC TT— KAC I I ,
Gvömröi-út, 11. Szabó I. Gy- — BVSC
III— RTK TI, Szönyi-út, 11. Balassa. — 
Törekvés III.—BSzKRT I I I .  Bihari-út, 
féi 9. Bottka. — Hargita I I— Főv. Alt. 
I I ,  Sashalom, fél 5. Bur-day.

Keleti csoport: Hálókocsi III.—NJTC
I I ,  Rondessy-telcp, 10. Ujváry B. — 
SzFC III— WMTK I I I , Mifclós-telep, fél
9. Vasváry. -  Filtox II— KTSE I I ,  
Keglevich-u, fél 1. Szakács. — P, Juta 
II—HEAC I I ,  Vágóhíd-U, 10. Hor
váth Oy.

Déli csoport: OSOS—M. Posztó TIT,
AUila-u., fél 11- Csermely. — KAFC— 
LóFO I I ,  Bndafokl-út, fél 10. Bállá K. 
-  BBFC IT— KAOE II , Kűlenfüld, fél 
11. Duffek. Gamma H l.—FSE I I ,  Bánát- 
utca, 4. Nagy Ferenc.

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

Csányi D.

----------<♦ >-----------

ELÖMÉRKOZÉSEN JÁTSZIK AZ UTÁN
PÓTLÁS CSAPATA PÉCSETT

A magyar—liorvát mérkőzés napján,
május 2-áa tudvoler őlog Pécsett játszik 
a magyar és a Uorvát ifjúsági válogatott. 
Ennek a mérkőzésnek olömorkőzéso lesz 
az ntánpótlás válogatottjának találkozá
sa Délnyugat válogatott, o-sanatávak A 
két mérkőzést nagy társadalmi eseménnyé 
alakítják azok az elckésziiJotek, amelyek 
a nagy dunántúli sport-gócpootbaa máris 
folyamatban vannak.

ULICSKA. OLAJKAB I I ,  DÉRI
bcJsőhárrna&s.al játszik a Kispest a Fe
rencváros ellon A csapat tagjai már 
kipihentek a törők portya okozta fáradt
ságot- A szombati napot Is teljes pihe
néssel töltötte a piros-fekete gárda. Nem
csak a csapat, a sznrkológárda ia nagyon 
készül a vasárnapi rangadóra. A , Hajrá, 
Frdi” kiáltás mellett tehát hallhatjuk 
majd a „Hajrá, Kispest” buzdítást is.

A BSzKRT újabb két ifjúsági játékos
sal áll fe! a Nyíregyháza elten-_ így: 
Régi — Horváth, Mosouyl — wijődi, Kor
nél. Rumos — Sári. Táaczos, Gráf, Bea
dók. Balogh*

Ahány ház, annyi szokás
Rendszer-seregszem le a buda
pesti két m érkőzés résztvevői 
fölött

Ferencváros—Kispest, Üllöi-üt, fél
5.

Törekvés-—Elektromos, Biharí-u.,
fél 5.

Két mérkőzés, négy csapat.
Ahány ház, — annyi szokás. 

Ahány csapat, annyi rendszer. Néz
zük csak!

Kispest
Valaha a Kispest volt a korszerű 

labdarúgás egyik úttörője. Ma a régi 
rendszer egyik képviselője. Hátvé
dei belül helyezkednek el, a szélsö- 
fedezetek dolga az ellenfél szélsői
nek a sakkbantartása. Középfedeze
tének részt kell vennie a védelem
ben és a támadásban is. Csatárso
rában az összekötök az előkészítők, 
a három előretolt csatár a végre- 
hatjó. (A  csatársor kettéosztásá
nak ez az elve többé-kevésbé kivé
tel nélkül minden csapatunkban 
megvan.) A  Kispestnek ez a rend
szere az olaszhoz áll a legközelebb, 
ha mindenki betöltené szerepkörét 
és legalább három hátvédet tartana 
hátul. így azonban előfordul, hogy 
a két hátvéd gyakran találja magát 
szemközt három csatárral. A  játé
kosok általában túlságosan szaba
don mozognak, rendszerük kerete 
túlságosan tág, az egyéni képessé
geket nem tömöríti csapattá egysé
ges játékfelfogás. Ha a Kispest já
tékosai gazdaságosan helyezkednek 
el a pályán és az egyes játékosok 
teljesítik kötelességüket, akkor a 
Kispest kiváló csapatteljesítményre: 
is képes!

Ferencrvéros
A  Hungária ellen látott ferencvá

rosi rendszer védelme a háromhát- 
védes elv alapján épül fel, harma
dik hátvédnek Pósát, a balfedezetet 
húzzák hátra, ugyanezen az oldalon 
Jakab1 a balösszekötő kénytelen 
hátjább húzódni — az olasz elv sze
rint. Mível a másik oldalon Szoyka 
dr, a jobbhátvéd fogja a’ szélsőt, 
Hámori előre- és középremehet az 
ellenfél összekötőjére, Sárosi dr, a 
jobbösszakötő tehát nem kényszerül 
védőfeladatra, legfeljebb labdáért 
kell bátram ennie. Ezen az oldalon 
angolosan fest a Ferencváros .had
rendje. Sdrosi 111. fökőtelessége az 
ellenfél közepcsatárának sakkban
tartása, de ott van mögötte Polgár 
Is, a középen, akinek a jelenléte Sá
rosi 111.-nak nagyobb szabadságot 
ad, mintha Sárosi IU- lenne a kö
zéphátvéd. Előnye ennek a rend
szernek az, hogy lefogja az ellenfél 
három előretolt csatárát, hátránya 
az, hogy egy kissé féloldalas és egy 
fokkal támadóbb jellegű lehetne, ha 
a baloldalon Pósa előremehetne 
(Jakad felszadaulna a védőmunka 
alól), helyét Polgár foglalná el ős 
Sárosi H l. középhátvédet, kullancsot

játszana. Ez viszont már angol 
rendszer lenne,.. -

Elektrom os
Az Elektromos játssza az olasz 

rendszert a legtisztábban Magyar- 
országon. Vagyis a hátvédek alap- 
felállítás! helye belül van, a szélső- 
fedezeteké kint a szélen, az ellenfél 
szélsőjén. A. közép fedezet vigyáz az 
ellenfél középcsatárára, támadásban 
azonban előremehet s ilyenkor az 
egyik hátvéd veszi át a középcsatár 
őrzését. Ha a támadás oldalán a 
szélsöfedezet elörehúzódik, akkor a 
hátvéd veszi át a szélső őrzését. Az 
olasz rendszer védelmében sok a 
váltás, a két hátvédet hol az egyik, 
hol a másik szélsöfedezet egészíti 
ki hárommá. Ha beszorul a csapat, 
akkor hátul van a középfedezet i3, 
sőt az összekötök is. Az olasz rend
szerben a védelem tömörül. Az ösz- 
szekötök feladata a mezőnyben az 
ellenfél összekötőinek a semlegesí
tése, az olasz rendszer tehát külön 
védőfeladatot ró az összekötőcsatá
rokra. Az olasz rendszerben a leg
mélyebb a csatársor W-alakzata. 
Az összekötőkre így óriási munka 
hárul. A  három előretolt csatár a 
legtöbbször egymás közt kombinál, 
de egyedül is meg kell oldani tud- 
niok helyzeteket gyorasággal, két- 
lábassággal, kapurahúzással.

T ö re k v é s
A Törekvés tiszta angol rend

szert játszik minden megfejelés 
nélkül. A  középfedezet középhátvé
det játszik, sohasem megy előre. A 
szélsőket a hátvédek fogják, az a 
hátvéd azonban, akinek az oldalán 
nincs a labda, be- és hdtrahúzódik.

Az angol rendszer három hátvéd
je a legtöbbször harántvonalban áll, 
hogy legyen keresztezés! alkalmuk. 
A két szélsőfedezet vigyáz az ellen
fél összekötőjére, a támadásban te
hát van alkalmuk követni csatárso
rukat. Az „angol" szélsőfedezet tá- 
madószellemü, akár kapura Is tör
het. Az összekötök előkészítők, de 
sokkal Inkább résztvehetnek a tá
madásban, mint as „olasz" össze
kötők, akiknek külön védőfeladatuk 
Is van. Az angol rendszerben 
összekötők közelebb állnak a há
rom előretolt csatárhoz, mint *•* 
olaszban s könnyebben kerülnek l0“ 
vőhelyzetbe,

.........  ..... - ■ < $ >

A Zunlóbiin csak a jobbfcáMct W s *  
kétes a PVSK eLlen. Ha Békeö «•> W«5- 
baf, akkor szóhoa jut az ifjúsági Molnár-

Az MLSz miniszteri biztosának rádió- 
elfiadása. Kedden, április *3-®n Osto föl 
7-kor mondja el Gldófab-y Pál dr, aa 
MLSz és a JT miniszteri biztosa eloads*. 
fiát a rádióban. A Budapest I. hullám
hosszán leadandó eld::dás címe; „A  taar 
•KW -l-abdarúffáa új úri®-
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Kukkonnyaí csalogatják a
(N e tessék ísgulnj! A. végen úgyis 
liogy mi &% a kuUcony)

F ra jit !
I d J e r ü í /

CMötfő:
Leginkább rTveszett « n»P* me
lyen nem nevettünk.

*
Olvassa*, el ezt a. cikket még1 a,

pata mérkőzés*© előtt. A mérkőzés
után esetleg nem  lcsa kedve n ev etn i )

ICMtfSy kutya Sarka...
Virág- és cukorkaftzletek ajtaján, 

vagy kirakatában mostanában piros 
táblákat lehet látni. Az élelmes 
üzletemberek esekkel a táblákkal 
figyelmeztetik a nagyközönséget a 
közelgő névnapokra. Most Béla nap
ja közeleg s noha csak április 23-án 
Van Béla napja, már majdnem min
den táblán a Béla név olvasható.

Szombaton a Ferencváros egyik 
szurkolójával sétáltunk. Az egyik 
cukorkaüzlet előtt észrevette a pi
ros táblát s így szólt:

— No, ha Bárosi Béla ismét jól 
játszik, akkor a, névnapjára vessek 
egy tábla csokoládét.

M l megjegyeztük:
— Nem szeretheti a csokoládét, 

legutóbb Berlinben is elajándékozta 
a csokoládéját.,

— Mit .szeret a Béla f
— Mit? Szereti például a kis 

kutyákat. Két éve például Bologná
ban a szálló portásánál látott egy 
helyes kis kutyát s rögtön meg 
akarta venni. Sárost Béla azonban 
csak magyarul beszél s nem tudta 
megmagyarázni, hogy miről van 
szó. ügy segített magán, hogy ti 
földre ereszkedve négykézláb elkez
dett ugatni, majd a kutyára muta
tott s pénzt lobogtatott a por,'.ás 
felé.

És sikerült megvennie a hu
tyát ?

*_ Dehogy, a portás a mentőkért 
akart telefonálni.

__ jjgt akkor veszek a Bélának
égy kutyát, ha ismét olyan kitü
nően játszik.

Azt hisszük, hogy ha Sáros! Béla 
mindezt elolvassa, akkor ma kutya
dolgok lesz a kispesti csatároknak

PaiaStous axt Üzeni...
Paladinül, a Törekvés közéiifsatá.ra vt 

rték-röl Jár be 9 munkahelyére. Kom! 
bklfc hozzá Király, a Nemzetiből *s 
F'rktlomo&lift került hátvéd. Hőseden- 
kint ugyanazzal a vonattál járnak fc® 
Huiirpesíré.

_  Mond meg Gajdosnak é* Piltril- 
tiak — üzente Királlyal Pulatinús — 
hoj-y akár mit is csinálnak. két gólt 
fosok rúgni a mérkőzésen.

Amikor Király átadta az üzenetet. Gaj

dos egy szót sem szólt, esak mosolygott. 
Pákoadi viszont ezt mormogta a í0Sa 
körütt:— Mi is ott leszünk!....

GL Tóth é s  a „n u d li"
q . Tóth, Mt Elektromos jobböesrekötöje 

félelmetes cselesö hírében áll. Igaz. kegy 
hoezorkányoaán ért, U ehhez a möiür-

a Tiisi-mMüsen ncyn fogok sokat „nud-
lízní1’ — Ígérte -meg ö« Tóth nagy ko-
JYíOlyíUTl. , .».— Abból roindiír fsak baj étérma*i«* 
Csak felhúznám való 'az ellcníalct s *  
tnórüózés elclurvukui.

Tekin té ly  né lkü l
Ah Elclilromófi-.iá!é,koeok el vannak rá 

szánva, hogy szikrázó meccs léén az ou 
b. Bihari-ntoátsu. , ,— .4 Töri mindenáron gyónni akar — 
Wionöják — * ezért nem valószínű, hogy 
kcsstytts Mattol bánjanak velünk.

— Kár, hogy nem a Füst Jani játszik 
jvhbhétvédet, — mondotta G. Tóth. — 
Akkor nagy tekintélye lenne a védel
münknek.

Fürd ik  a T a x i Tótkja
Tóth II ; a Taxi kapusa a héten 

megsérült a lábfején. Azonnal or
voshoz vitték. Ab orvos megvizsgál
ta a játékost és fürdőket, rendelt. 
Nyomban át 1b adott a játékosnál: 
12 darab fürdőjegyet.

Tóth II- ártatlan arccal megkér
dezte:

— Doktor úr, azt hiszi, hogy en 
még tizenkét évig fogok játszani?

Csalogatta csem egével
Ha rosszul megy a Fradinak, 

akkor két párt van a, Ferencváros
ban. Az egyik Így beszél:

összeszednek minden nagy mé
lák játékost! Kilóra mérik őket: Ha 
a, játékosok kilószámával lehetne 
bajnokságot nyerni, akkor a Fradi 
simán lenne bajnok.

A másik párt így kesereg:
— Csupa csontvázat játszatnak a 

csapatban, olyanok ezek a játéko
sok, mint a kisujjam.

Természet esen mindkét pártnak 
„igaza van“ , mert mindkét párt fel 
is sorolja azokat a játékosokat, 
akikre céloz.

Most, hogy jobban megy a Fradi
nak, nem hallani ilyen elkeseredett 
hangokat. Most inkább mindenki ja
vító célzattal kockáztatja meg a 
kifogásait. így a. héten például újra 
elhangzott:

— Nem lehetne ezt a Jákobot és 
Pósát raeghlzlalni? Erre nem gon
dol a vezetőség?

Megsúgjuk, hogy gondolt már, 
Sőt gondolt még valaki: a, Jakab-
m&ma is. Akkoriban Pósa és Jakab 
még nem voltak sógorok, de Pósa 
már nagyon sokat járt Jakabéklioz 
s Jakab mamája elhatározta, hogy 
mindkét nagy jövő előtt álló fiatal
embert meghíztál ja. Meghívta őket 
a balatonmentl nyaralójába s a leg
jobb falatokkal, csemegékkel etette 
őket. A két fiatalember azonban 
nem hízott. Jakab-vnama erre gon 
(Solt. egyet s meghívta a nyaralójá
ba az FTC egyik nagyétkű játéko
sát „előevőnek". Hetekig folyt így 
hármasban az étkezés, fis mi lett az 
eredmény: Pósán és Jakabon még
ma sem látszik a hatása, a3. előevő 
azonban csekély nyolc, kiló töblette! 
fejezte be a nyaralást.

A ferencvárosi szurkolóknak bele 
kell törődniük: Pósa és Jakab még 
negyvenéves korában sem fog a kö
vérek csapatában játszani.

M ivel elég ed ne meg
K alocsa i?

A kispestiek már vgy ahogy kipihen*. 
Uh a törökországi portya fáradalmait. 
'Egyik-másik játékot meglepően derülátó 
a vasárnapi mérkőzés tekintetében. Ka
locsai, a csapat népszerű bolssélnőjc. sem  
borúlátó éppenr de azért szombaton le
intette fi társait, mondván:

— Én már megelégednék a-rsal, ha
1:0-ra győznénk. Azt. sem bánnám, ha 
ezt a gólt a második félidő per
cében rúgnánk, Jí-eshöl. ágit. hogy a 
labda ti kapus lábai között menjen be.

Nem volt
„gyeplökiengedés*"
Törökországban

A kispesti játékosok újítótól:, hogy sz 
is tanból i napok alatt . egyetlen egyszer 
sem volt „gyeplőittangódét."

— Okultunk a berlini tapasztalatokon. 
— nióüclla az egyik vezető U. — Az egyik 
délután elmentünk ugyan egy zenés hely
re, ahol műsor is volt, de esté mindig 
korán feküdt le az ej,ősz (Arsr.fiúg. Az 
utazás okozta fáradtságtól különben sem 
lett, volna kedve senkinek ..gyclőkiem-o- 
dís-e." Majd, lm a bajnokság végén ott 
kezűnk ai első három között, rn^édéíyc- 
zünk így kis „orMZlfat." Előbb azonban 
lo kell győznünk a Forencváröstl

A „B»olof“  és a Frad i 
kö zleked ési re n d ő re i"

Olajkár II.-t a törők szurkolók „motor
nak" nevezték el gyorsasig*, átíörőeroje 
fa lOVŐMéKtéfe miatt. (Olajkáráéit egyéb
ként idehaza tényleg von ftiotorjno A 
pénteki '.■üzfüfdőzóseú Zalái oseednlma*- 
kodoti::

— Sanyi pompásan látszott a tőrük vé
dők elten, de félek, begy a Fradi „köz
lekedést rendőrei" — Polgár és társai — 
nem hagyják arabodon szásnldozni.

A kis Olajkár megnyugtatta Zalait
— Ne félj, pajtás, vasárnapra új mo

tort szerelek a népembe. Polgároknak még 
arra sem lesz idejük, hogy — felírjanak

srácot «  pályára- Mire *. gyerek: ■
— Mi az? Nem enged be? Hiszen en 

a kis Király bátyja vagyok...

Aránsrl é s a nyakkendő
Arányi, »  lilák népszerű vezetője 

minden egyes játékosnak egy-egy 
nyakkendőt ígért, ha megverik a 
Haladást.

— Inkább egy öltözet ruhát adna 
Arányi úr! — mondta az egyik fiú.

— No búsuljatok — válaszolta 
Arányi —, ha úgy játsztok a Hala
dás ellen is, mint a Szeged ellen, 
akkor a „ruha" is meglesz. Csak 
akkor nyakkendőt nem■ kaptok.

A fiúk a nyakkendő mellett dön
töttek.

Szagos az utcátok
Az Elektromos egyik régi szurkolója

panaszkodott így:
— El keM mennünk a Bihari-utcába! 

Nekünk fi Duna, partján szép. széliéi, jó 
levegőjű, betonépftményfes. füves pályánk 
van, ahová élvezet, járni. Most cl téli 
mennünk a Bihari-utcába, ahol nincs fit. 
ahol nincs korszerű öltöző 6 tetejébe még 
a  környező sertéshizlaldák miatt a levegő 
is rettenetes. Bottenétes pálya!

A  Törekvés szurkolója így felelt:,
— Mór most így panászkodfk a pályánk 

miatt? Mit fog majd ódnál ni a mérkőzés 
után?

ECukkony
A Fradi-szurkolók közül sokan 

még mindig többet beszéltek a Hun
gária elleni mérkőzésről, mint a 
Kispest elleniről.

Az egyik megjegyezte:
—- A Hungária elleni 2:0 lesz a 

1,-ukkony.
— Mi az a kukkony ? — kérdez

ték a tősgyökeres pestiek,
—- Nálunk B&gyogban azt a to 

jást hívják kukkonynak, amelyet 
azért hagynak a tyúkfészekben, 
hogy a tyúk visszajárjon tojni. Már 
most ml köze ennek a Hungáriához? 
Az, hogy ha a Fradi játékosai eset
leg gondolkoznának, hogy’- játsza
nak-e rendszerrel, vagy rendszer 
nélkül, akkor majd minőig eszükbe 
jut a 2:0, a kukkony.

— És ha nem jut eszükbe a kuk 
korty ?

— Akkor majd a kis Olajkár egy 
pár gólt rak a ml hálónkba. Kuk
kony nélkül.

Hogyan ól, hogyan ed s, hogyan a lsz ik , 
hogyan ©szik, hogyan iszik , 
hogyan pihen

az eszm én yi 
labdarúgó
Beszélgetés Dusáczky Andor 
dr.-raJ, a El. sz. sportorvosi 
tanácsadó vezető főo rvosával

I.«a9@mképz&
ír.'ii tárói, elején sehogyan sem urnnm-cínlávó-írmt; a góltóvá*- 
Üt/, Keresi már a halódik juh- 
. magasán kapu fölé, megóró- 
Antal:
P2Y 1 ■W'éíiYké^t' á csapatban

i használni..**
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Vigyáznak  
a Hungaristák
A Hungárla-sznrkolók még nem 

tudják, hogy milyen mérkőzést néz
zenek meg vasárnap, Egyrészük lei 
megy az ÜUöi-útra a Fradi ellen 
szurkolni, egypáran pedig leutaz
nak Kiskunhalasra, megnézni a 
Hungária vendégjátékát.

— Es itthon nem marad senki 
__kérdezte Salamon.

__ Miért maradnánk — felelték
__, nekünk most nincs mérkőző
sütik!

__ Fn mindenesetre kimegyek a
H un gárla-ú t ra, — válaszolta Salg.. 
— Hátha föltámad a Nemzeti és 
akkor ott állunk csapat nélkül, 
Legalább szurkoló legyen kiút. . .

Király „bátyja
A mlcrffeniú kázöüéÁffé vftü. Mchsro Kmafölúyől 

fiijóúttök AZ embőfék a BEAC-pályára, 
hogy a csapat hétközi rftúirKájál cézsték- 
A múltkor valami téredés folytéi?. 
aknrl.vk bc ŝredni rgry apró kelenföldi

«(

H é g y t ie t l  szOsseS Mtán 
bajnokit Játszik
a  & a m m a  

Fiala Antal cá fol...
Síombaton délben tizenkét játékossal 

indult el a Gamma Szegedre. Mindenki 
egészséges, a csapat testlleg-lelkileg jól 
felkészült 'a  vasárnapi mérkőzésre. 
Hosszú, majdnem egyhónapos szünet 
után először áll ki bajnoki mérkőzésre 
a pirós-fahér legénység. A Kispest elleni 
mérkőzés bűnösei megígérték, hogy pon
tosan be fogják tartani a kapott utasí
tásokat és nem fog mégegs’szeí- felhőm- 
lani a Gamma hadrendje. A csapat biza 
kodással tekint a mérkőzés elé és szép 
játékkal, szép eredménnyel akarja meg 
örvendeztetni a vezetőségét és áz itthon 
maradó szurkolótábort. Aki csalt teheti 
elkíséri a, csapatot Szegedre. Juhász Ist 
ván elnök vasárnap reggel megy 
csapat után.

Az utóbbi időben különféle pletykákat 
beszéltek a Gamma szerződtetés! tervei
ről. Állítólag a csatársor kapna új embert. 
A suttogók „szenzációs" névről beszél
tek. Erre vonatkozó kérdésünkre Fiala 
Antal, a Gamma igazgatója határozott 
nemmel válaszolt.

— Szó sem volt róla! — mondott 
Fiain. — ®s alig hiszem, hegy a jövőben 
le egyáltalán szóba kerülne az Illető, 
egyébként kiváló játékos neve. Eltekintve egyebektől, mi legfeljebb fiatal játékost 
szerződtetnénk. Akit mi nevelnénk aztán a legnagyobbak közé. Ha ilyen tehetséget 
találnánk, akkor szó lehetne új játékos
ról.

/Is érkezés
A Gamma FC csapata a, fól-liatos gyors

sal megérkezett. A Szeged FC részéről 
Hutmán József intéző fogadta és üdvö
zölte -a vendégeket. A térwwág gyalúff só 
tóit be a szállodába.

Fial* Antallal beszéltünk: Ezt mondta:
— Az fest #:4-et még nem tudtuk elfe

lejteni. Most szeretnénk belőle valami 
törleszteni- Jó hangulatban telt el a rö 
vid út, a csapat együtt van. úgy érzem 
legalább az egyik pontot hazavisszük.

Fiaki ezután nfoMíl érdeklődött, hogy 
hol lehet jegyeket elővételben venni.

— Legalább ÍJ lelátójegyre van azüfesé 
gém, mert holnap népest Gamma-szűr 
kotótábor érkezik. Vasárnap jönnek reze 
fSségl tagjaink Is.

A ősegednél ‘ Caithi különüácth .ttjáig. 
Gyarmati. Berták és Bibáiiy még nincs 
itt. Az utolsó esti vonattal várják őket.

Nem vesszük könnyen a Postásokat —
mondotta Bukóts Gedeon, -a IVMFC ed
zője- — A Postás most a Iti-öíés ellon 
küzd é-..s otthonában Igon veszélyei fUan fél. Cs-ipalunk a. kővetkező lese; tlavs.,
— Káli sí, Kapta — Kereszt cs, Gcró, Szalái
— Itökk, Devocserl II-, Szabldkal, Ha 
rangozó, Tóth III-Győr—Afagvaróvár városkÖzi ifjúsági
mérkőzés zajlik le vasárnap Győrött.

Hogyan él az ekzmér.yi futballista? 
Kiváncsi vagy rá. nyájas olvasó? Avagy 
még kíváncsibb vagy arra, hogy ki ez az 
eszményi, labdarúgó . és merre van 
hazája? •'

Ezt mi is szeretnénk tudni, kedves 
olvasónk. Bizonyára van ilyen nálunk is. 
Csak meg kellene találni. Vannak játé
kosok, akik nem barátai a gyeplökiengor 
désnok. továbbá a bajtársi szellemet is 
el tudjál: képzelni részegség nélkül, kér
dés azonban, hogy elérik-e azt. az esz
ményt.. amelyről Bosóczky Andor dr, oz 
a kiváló magyar sportorvos beszélt.

Javítsunk egyet a címen: nem ia arról 
volt szó. hogy hogyan él az eszményi 
játékos, lianem hogy — hogyan éljen!

Tudni k e ll...
Dusőezky Andor dr. a II. számú 

sportörvoei tanácsadó vezető fő
orvosa. Sportorvosi laboratóriuma 
a testnevelési házban van. Ez a ta
nácsadó szerv vizsgálja, ellenőrzi a 
18 éven felüli versenyzőket. Amikor 
feltesszük Dv.sóczky doktornak az 
első kérdést, hogy t. i. hogyan él az 
eszményi labdarúgó, — mosolyogva 
(gy válaszol:

— Bizonyára megfelelően élne, 
ha — tudná, hogyan kell.

Kiderül ugyanis, hogy erről az 
igen magas színvonalú sportorvosi 
intézményről a, labdarúgó világban 
nem igen tudnak, Ami eléggé cso
dálatos. Az OTT rendelete értelmé
ben ugyanis minden sportágban az 
élversenyzők, az éljátékosoK, olim
piai, vagy válogatott kerettagok 
úgyszólván hivatalból tartoznak a 
II. sz. sportorvosi tanácsadóhoz. Ez 
így egy kissé hivatalos szagának 
tűnik, a síelők, az evezősök, az at
léták azonban már alig tudják el
képzelni a versenyévadjukra való 
készülődésüket a sportorvosi ta
nácsadó nélkül.

Nincs itt szó poros hivatali for
mákról, iktatószámokről. Arról van 
szó, hogy az evezősök, a síelők, az 
atléták," az úszók, a vívók szövet
ségi kapitánya állandó érintkezés
ben áll a sportorvosi tanácsadóval, 
a versenyzők állandó ellenőrzés 
alatt állnak s a különféle vizsgála
tok alapján alakul ki az illető ver
senyző edzésrecdszerc.

A SZÍV
Diisőczky dr. sem érti a labda

rúgók nagy közönyét. Arról beszél 
hogy a labdarúgásban mindent a 
kluborvosokra bíznak s a kiuborvo 
sokra való hivatkozással nem haj 
landók elismerni, hogy mégis csak 
jobb lenne, ha egy felső szerv se
gítségével állapítanák meg az egy
séges irányelveket, sportáganként 
külön.

— A labdarúgás, — mondja Du 
eóczky dr. — legalább annyira 
igénybeveszi a szívet, mint például 
a síelés, az evezés, vagy az atlétika 
bizonyos számai. A  labdarúgás na
gyon sokat kíván meg. a szervezet
től. Úgyszólván kiler.c-tíz hónapon 
keresztül a labdarúgónak állandóan 
hétről líétre készen kell állnia arra 
az Igen erős igénybevételre, ame 
iyet égy mérkőzés Jelent.

Eddig nem ia volt alkalom arra. 
hogy a labdarúgással komolyan 
foglalkozzanak étből a szempont
ból. Dusóozky dr. elmondja, hogy 
ha. megrendeznék a helsinki olim
piát, akkor a labdavűgókeret is 
kénytelen lenne keresztühnennl a 
sportorvosi ellenőrzésen. Sajnos, az 
olimpia elmarad ss a labdarúgásban 
még vannak emberek, akii: komo
lyan mernek vitatkozni arról, hogy 
milyen mértékben lehet kiengedni a 
gyeplőt egy-egy mérkőzés után.

R en d szeres ed zés
— Hogyan edz az eszményi já 

tékos ?
— Rendszeresen — mondja Du 

sóczky dr. — Jó, ha először kérész 
túlesik egy bizonyos alkalmassági 
vizsgálaton, amely jó segítőeszköz 
arra nézve, hogy milyen is legyen 
az illető edzése. A z edzésnek feltét 
lenül rendszeresnek kell lennie 
mint ahogyan az eszményl játékos

egész élete’
rendszeres kell, hogy legyen.

— Mi as előnye a rendszeres ed
zésnek ?

— A rendszeresen edző játékos, 
versenyző feliéi len üt

jobb munkaképességű, 
mint az, aki rendszertelenül doigo 
zik, kl-klhagyjft az edzéseket, vagy 
•pedig az edzéseken rendszertelenül

dolgozik. Ha például valaki megfe
lelő előkészítő edzés nélkül vállalko
zik egy nagy megerőltetést kívánó 
mérkőzés lejátszására, az kóros el
változásokat szenvedhet a szívében. 
Szívtágulat (kóros sportszív), ké
sőbb pedig a szívizomban fellépő 
rendellenesség következhet be.

Ebcsont ö eto rr?
-— A fiatal játékosok kézlegyin

téssel intézik el as ilyesmit és 
többre becsülik a. virtust, ■mint a 
sportorvosi tudományt.

Dusóczky dr mosolyog.
— Az a baj. hogy gyakran öre

gek is terjesztenek ilyen téveszmé
ket. A fiatal, húsz éven aluli szer
vezet valóban roppantul ruganyos. 
Húsz éven felül már megmaradnak 
a nyomai a gondatlanságoknak. Ké
sőbb persze, araikor a játékos már 
abbahagyta, a játékot, akkor válik 
el, hogy

ki hogyan gazdálkodott fiatal
korában a szervezetével.

— Mi baj történhetik a mértéks 
télén játékossal ?

— Hát először is korán letörik aq 
illető. Olyan kóros elváltozások ke
letkeznek a szervezetében, bogy 
soha nem lesz alkalmas megfelelő' 
eredmény elérésére. Ez különösen 
akkor történik meg,, amikor az 
illető játékos szivében valami fer
tőző betegség következtében amúgy 
is vau valami rejtett rendellenesség. 
De ha nem törik le, annyi bizonyos, 
hogy olyan szívizombántalmat szen
ved, amely később soha el nem 
múlik.

— Mit csinál tehát az eszményt 
játékos?

— Edzésbeosztása rendszeres, 
fokozódó.

Nemcsak az egész évi, idényelejl 
edzését keli fokozatosan felépítenie, 
hanem küiön-hülön minden edzés- 
napnak megvan a felépítése, beme
legítés stb. Ha már valaki formá
ban van, a bajnoki idény alatt úgy
szólván berctvaélen egyensúlyoz a 
földolgozott ság és az egészséges 
állapot határán.

— Hogyan kell elkerülni a tútdol- 
gosoltságoi ?

—  Többek közt 
sportszerű élettel.

Egy átlumpolt éjszaka visszavethet 
egy játékost as egész évadra.

M©«?? állunk 
as alkoStoü&l?
— Iszik as eszményi játékos?
— Nem.
— Egy cseppet sem? .
— Egy cseppet sem. Az alkohol

nak
műfűén cseppje káros. 

Mérkőzés előtt éppen úgy, mint 
mérkőzés után.

Ugyan nézzük csak meg .azt «  
mérkőzés utáni gyeplőkiengedést 
egy kicsit közelebbről — a sport
orvos tudós szemüvegén keresztül.

— Nagy teljesítmények után a 
szív átmenetileg bizonyos kisebbe- 
dés után tágulatba mégy át. Ezt 
pihenési szaknak nevezzük. Ezután 
következik a szívnek a természetes 
nagyságra való visszatérése. Ehhez 
azonban legalább huszonnégy óra 
kell. Ha valaki ebben a pihenési 
Időszakban például túlságosan sok 
folyadékot vesz magához, annak a 
káros következménye már nem ma
radhat el. Ha ez a folyadék alkohol 
(sejtmérgező!), akkor a játékos 
egyenesen

merényletét
követ el a szíve ellen. Aki ilyesmit 
ajánl, vagy eltűr, az vétkes tudat
lanságában nagy kárt okoz a sport
nak.

— Sose igyon a játékos ?
— Sóba! Ezen a téren ne alkud

junk meg, ne áltassuk magunkat 
az „égy-pohár-nem-sok“ elmélettel, 
őszintén szólva engem nem is a 
régi megrögzött iszákosok érdekel
nek, a régi felelőtlen világ ittma
radt jai. Az a fontos, hogy az Ifjú
ságot neveljük fel

a tökéletes szc-izmenfesség 
szellemében. Megalkuvás nélkül!

— Mit csináljon, aki nem tud 
meglenni szesz nélkül?

— Az inkább ne sportoljon. Yá-
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la'ssza a szeszt, A kettőt együtt 
nőm lehet. Megjegyzem: szomorú, 
hogy a, labdarúgásban ilyen elemi 
kérdések még egyáltalán " felmerül
hetnek.

Szivar, vagy  cigaretta
, —  JVff sz ív  az eszm ón yi já ték o s  7
— Gyümölcsszörpöt szaünaszá- 

lon át... A dohányzás tilos. Kis 
mértékben is ártalmas — sport
emberre. A nikotin árt az érrend
szernek. Az eszményt játékos a 
gólt élvezi, nem a cigaretta füstjét'.

a  k iegyensú lyozott é let
D u sóczk y  dr szavai után m egje

lenik előttünk az eszményi játékos 
alakja. Kiegyensúlyozottan ói. Leg
alább nyolc órát alszik naponta. 
Rendszeresen .étkezik.. Nem iszik, 
nem dohányzik. Rendszeresen edz. 
N agy mérkőzések után . arra. törek
szik, hogy kipihenje szervezetét. A  
nagy győzelmet nem lerészégedéssal 
ünnepli meg, hanem h a za m egy , k o 
rán m eg va csorá zik , üde. s é ta  után  
le fe k s z ik  aludni.

— Nem szégyen tejet inni —- 
mondja Dusóczky dr. — , nem szé
gyen visszautasítani a cigarettát, 
vagy a pohár bort. Inkább jó ha
tást kelt. Az eszményi válogatott 
játékos inkább azt szégyell, hogy 
nemzeti válogatott létére lelkiisme
retlenül bánik szervezetével, teljesí
tőképességével, formájával.

D u sóczk y  dr is mint M isán gyi 
Ottó dr —r kiemeli az erkölcsi oldal- 
fontosságát.

• A válogatott játékos, a címe
rre; méz viselője mintakép. Jő pél
dát kell mutatnia, tfa egy tízezrek 
által körülrajongott nagy játékos 
sportszerűtlenül él, az mérhetetle
nül romboló hatású lehet fiatal já
tékosok előtt.

A rég i szép  idők ...
Megemlítjük Dusóczky dr-nak, 

hogy sokan a régi szép időket em
legetik, a söröshordök, a kiskocs
mák, a mérkőzés utáni ’ duhajkodá
sok világát.

— Erről vitatkozni sem érdemes 
.— legyint Dusóczky dr. — A lényeg 
az. hogy a konkorroncia- a vetélke
dés egyre nagyobb, egyre több or
szágban mind többet és többet tö
rődnek az Ifjúsággal, az ifjúság 
egészséges nevelésével. Nagyon le
maradnánk a nagy versenyben, ha 
még ma is iszákos kuruzslők írnák 
elő a magyar sportoló ifjúság élet
rendjét.

•
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íme. néhány szó az eszményi já
tékosról.

Utánzás —  k ív á n a tos ! !

L Á ZÁ R T
hétfőn küldi cl a Ferencváros valamelyik 
üdülőhelyre. Lázár játékáról csak. . az 
jdény -vége felé lehet szó.;

LEIGAZOLTA AZ EGYETÉRTÉS
et komáromi Kovácsot, aki vasárnap már 
játszik új egyesül etében az Álba. Regi a 
ellett. A győri csapát összeállítása , a 
következő. lesz: Földesi — Pető, Bányik 
— Joósz. - Kovács I., Tóth — Neiger, 
Balogh, Nyíregyházki, Osbóth, Kovács III.

a  m e g é r t é s n e k  s zé p  p é l d á j á t
mutatta a két ungvári csapat. Az idény 
elején Kriza átigazolását kérte az SK 
Kursjból az Ungvárivá. A Rus.j .vzotrool 
kiadta, de Krlzs az idény vég-óig mégsem 
játszhat új egyesületében, mórt egy baj- 
rrokj éjben két egyesület színeiben írem 
szerepelhet játékos. A Pufiinak most 
» diksóge van Krizsre, erre az Ungvár 
rwormM beleegyezett abba, hogy az idény 
végéig Kriza a Kusjban szerepeljen. A 
kitűnő csatárral megerősödve ,pry áll fel 
ma a Rus.i a DiMAVAG ellen: Zsizsnyov- 
ezky — Gyiiaesi, Papp — Kakán II. 
ÍSiovga). Kopesai. Ivancsó — Tóth TI.. 
Krajnyák, Gsancsinov. Kriza, Hajlik
TH. — Az Ungvár az alábbi Sefizeálfítás-
han áll ki rna Perecesen: Hulyva ' —
ITviczkó, Ttöhm I. — Taszór. Kalocsai II., 
Ifímléi — Bűnösek, Sándor, Gáesár, 
>' agyi erezi, Zádcr.

TELE VAN GONDDAL'
R Nyíregyháza vezetősége. A két Kovács 
Min játszhat, mert az egyik beteg, a 
másik pedig szolgálatot teljesít, .kirói
TI. -re sem lehet számítani elfoglaltsága
miatt. Bíró pedig az iskolájával Un-svár- 
rá utazott. Veres és Torsai sérült, do az 
ő játékukra számítanak Nyíregyházán- 
Az összeál'iitás a kövclkezö: Márki — 
Gál, Nógyesi III. - -  Reményi, Porcai 
í Vriri1. Gerda — Szalui, . Veres fFSiflL 
Hajnal, Lovász, Most tr. — Az NyTVE 
most tartotta közgyfiléeőt.. Elnök vitéz 
Lázár Ferenc dr lett. ügyvezető: Kiss
Sándor dr, főtitkár pedig Dénes Ott A

A BOCSKAI CSAK MA ÉRKEZIK 
KASSARA.

mégpedig két részletben. Debrecenből öt 
játékos sóién megy, a hat pesti, pedig 
vonaton utazik.. Néhány debreceni szur
koló ifi elmegy Kassára vasárnap dél
előtt ..

A Cs. áíOVE-ban á jobbfedezet Losonezi 
játszik- középooatárt a Vasas elleni d.őu- 
tőídntofisfeü mérkőzésen . Tőle több eréiyt 
és iovőkészséget várnak a csepeliek, mint 
a többi pehelysúlyú csatártól. Az össze
állítás a következő: CS|ák — Városi, Kő
vári — Herendi. Horváth L, Rákosi II. 
— Garami, Hevesi, Losoncit, Dióssi, 
Pólai.

Az őszről elmaradt OTE—TLK mérkő
zést május 2~.án játszók k-

Weínpcr, Sch ubert (S ÁG). Hu biz iHre- 
garia) és Csizmadia (PeMTK) fegyelmi 
biintetését az MLSZ miniszteri biztosa 
azzal engedte el. hogy ha a jövőben a já- 
ték-vezefő kiállítja Őket, nagyon súlyo* 
büBtetáeibfin tosralc ■ léesesiilni,

Óriási érdeklődést#! 
kísérten érkezett 
meg Szombat* 
helyre az Újpest

Szombathely, április 30.
A szombathelyi pályaudvaron már 

fáj 6-kor körülbelül 500 főnyi szurkoló- 
serég: várta a vonatot, amely az Újpest 
csapatát, hozza Szombathelyre. A vonat 

•érkezési ideje 6 óra 05 perc. Tízperces 
késéssel, negyed 7-kor érkezett meg a 
vonat az állomásra. A szurkolók hangros 
é-rjenzéssel' üdvözölték az újpesti gárdát. 
Az újpestiekkel érkezett Kéroijves JáJios, 
a Haladás elnöke is, aki hivatalos körút
járól tért vissza.

Az Újpestet T.aoírfehjer Fercoc igaz
gató ás Mészárníi István edző vezette. Az 
utazásról az edző'ezeket, mondta:

— Kitünően telt el a* utunk. A fiúk 
ejpy cseppet sem törődtek össze, jó han
gulatban várják ». holnapi mérkőzést.

Az esélyekről ezeket niondta az edző:
—  N incs m ár b iztos  m érkőzés, k ü lön ö 

sen ak k or n in cs, ha az e llen fé l a kiesés 
ellen  küzd, m int je len  esetben  a H aladás. 
Mésris sryőz^lmet várok a fiú k tó l.

Az újpestiek összeállítása . változatlan. 
Tartalékként, Temcs utazott a csapattal. 
A. fiúk gyalog mentek szállásukra, ahol 
azonnal megrvacsoráztak. Utána kiadós 
séta. majd lefekvés következett.

A Haladásnál még: mindig nincs vég
leges döntés. Az már bizonyos, hogy 
Szabó i.em vállalja a játékot, Gazdag 
azonban igen. Véglegesen csak vasárnap 
délelőtt döntenek, dS a valószínű csapat 
aligha szenved változást.

Sxalbó — Korányi, 
Bíró védőiemmel 
megy a Hungária 
Kiskunhalasra

A Hungária nem tölti tétlenül szabad 
vasárnapját, hanem Kiskunhalasra rán- 
dul le, barátságos mérkőzésre. Krre a 
mérkőzésére a kék-fehérek néhány erős
sége nem mehet, de ez nem gyengíti a. 
csapat játékerejét, sőt . . .  A kirándu
lással kapcsolatban mondta Takács erőn
léti edző:

Vasárruip reggel vadulunk autó
busszal a pályától. Bárom játékosunk 
■nem mehet. Kis, Turay és Vidor. Kis- 
nek lövészetre kell mennie, Turaynak 
még fáj a lába, Vidor pedig az MTK- 
bán játszik. De azért korántsem gyen- 
gülünk valami nagyon. Korányival, Tu- 
ránnal és Kisuczkival ez lesz az ősszé- 
állításunk: .Szabó — Korányi, Bíró — 
Sebes, Túrán, Dudás — Béky, Müller, 
Kalmár, Kisurski, Titkos.

A Hungária nyomban a mérkőzés 
után autóbuszra ül é» 11, fél 12 órára 
már Budapesten1 lesz.

Á  B LA S z válogatott kerete
Május 2-án a. magyar-horvát váloga

tott mérkőzés előtt kerül sorra a 
BLASz-̂ —DL/ASz Szent - Korona-kupa mér
kőzés A találkozóra a BLASz erősen ké
szül. Gudenus Hugó szövetségi kapitány 
csütörtökön délután. 3 órakor a Törek
vés bihariúti pályáján válogatórostát 
rendez, amelyen a BLASz ifjúsági válo
gatott kerete lesz az amatőrkeret ellen
fele. A válogató rostára a szövetségi ka
pitány a következő játékosokat . hívta 
meg: Ábrahám, Borválth II., Nagy II., 
Őrt utat (FTC), Simon dr, Selmccd, Ret
kes (PTSC). Aknavölgyi, Nagymarosi 
ÍUTE), Zladarics, Schindler II. (KTK), 
Balogh, Front mer, Hanoid (PeMTK), 
K éri (MÁV). Simon (Ganz), Városi (Cs. 
MO VE), Tóth, Macskást (BEAC), Kis- 
ivartr Kosaras - (Hungária), Lengyel II., 
Toros (Elektromos)., Liszkay 71. (MTK). 
lá g er , Pintér (WMTK), Semadovics 
(KAC). Gazdag, Moör (BVSO). Szép 
(MAFC). Szödi (BSzlKRT), Kónya, Ga- 
ranvszegi (Törekvés).

Vasáimap a szövetségi kapitány több 
pályára, megy mérkőzéseket végignézni s 
a látottak alapján a keret eset’eg még 
bővülhet.

KISOK-baJnokság
SZEGED:

I ’elsőipaí—-Eelsötereskedelnil 10:t (3:1).
Vezette: ördög. Könnyen nagyobb g-óí- 
arányú győzelem is születhetett vol-tta: 
Góllő Vő: Márton (3). Borbély II. (2).
Kiss I. (2). Kiss II., Erdei, Szolnoki (ön
gól). illetve Kéri.

Klauzál erímn.—Tanítóképző í :t  (1:1).
Vezette: Pataki I. Nagy meglepetés.
A Klauzál g. meglepően jól játszott. 
Gőllövő: Mocsal, illetve Éhekés.
■ r • -  DEBRECEN:
Fa- én fémipariskola—Piarista gimn. 

1 :•) (9:0). Vezette: Palotás. Az egyetlen 
gól úgy született, hogy Tóth kapus egy 
sarokrúgást beejtett a kapuba. Végig 
egyenrangú ellenfelek küzdöttek.

GYŰRÖTT:
Szakiskola—Feisökcreskedoltni 8K) - (2:0). 

BUDAPESTEN:
Olasz s.—Pestújhelyi fk. 8:S fl:0)
KISOK-pálya.. Vezette: Újvári A. 

Olasz g: Cantele — Máié, Pangraeio I. 
— Spitzer, Vándor.' Gurizatti — 7.acearia, 
Pangracio II., Vidor, Mara, Pálfty,

Festnjhelyi tk: Prazsák — Jeney,
Mészáros — Mazáes, Papp, Bagdi — 
BottlUf. Jávor csánszky, Vnuk, Máté, 
Györhöri.

Jó játék, az Olasz g. csak gyenge 
védelme miatt adott le egy pontot. Gól
lövő: Gurizatti, Mara és Pangracio II., 
illetve Máté. Papp ás Vauk, Jó: Vándor, 
Gurizatti és Pangracio II., Illetve .Prazsák 
és Mészáros,

'Ell«r Gynla, a TTE eltiltás alatt áiló 
jártékosa, mint néző követett el eportste- 
rűtlenséget,. A fegyelmi egyesbíro Össz- 
biintetéBként október IS-ig tiltotta el. a 
játéktól és ryyben figyolmeztette az egye- 
siiíctét is. hogy a jövőben jobban* fegyel
mezze a játékosait,, lóért hasonló eáótbon 
az egyesületet is. meg fogja büntetni.

A Pécsi VSK ezzel a .csapattal megy az 
öv-utcába: Tahi — Tunnann. Radnai — 
Kőhalmi, Ónodi. Kelemet.- — Darányi, 
Lichtenstein, Sós. Bérezés, Puszpán. 
Tartalék, Leipán. II.

A Tokod Így áll ki az Érsekújvár 
ellen:. Barak — Bognár, Kecskés — , Kin
csest Mésszároe, Lékó — Eggenhoffer, 
Pamrracío, ■ Sncgoayi, - Hsrsa.. Tóth,

' J ő ő  t M t  m t i t f t k  ?  

Szurkoló Szilá rd  töprengése
—  Két, m eccs  van  P es ten  ?  H ova  

m en jek  t
— A z  CJjUH-úUw- job b  a  lev eg ő , 

viszont, a  m ai ín ség es  ssir-id .őkben  
n em  á r t  e g y  kis s er téssza g  a. B i
hari-utcában.

—  Ig a z , h o g y  G. T óikn a k  rem ek  
a tech n ik á ja , U licskában  azonban  
m ég  n em  csalódtam .

—  É rd ekel, h og y  k i . g y ő z :  a, To- 
rek v esh  W an d erers , v a g y  ped ig  az  
E lec tro  M ozzo , de a z  is érd ekel, 
h ogy  jobb-e. a  F radi; m int a B esik -  
tas.

A z  e g y ik  pályán  lá th atom  Bo- 
já k o t , a  v éd ek ező  k ö zép  fe d e z e te t , a 
m ásik  pályán  ped ig  J akabot, a v é 
d ek ező  csatéirt. ■

—  Ü llői-útón az e g y ik  csapat 
a. fübeh ard p , v iszon t a  B iha ri-u tcá 
ban o lyan  k em én y  m e ccs  less , h og y  
csa k  ú g y  porzik .

-— Hova menjek, hova menjek f
—  M eg v a n ! S zom b a th elyre!

KISOK
Sxent tássIő-wáw«3©r<*S!

m é r k ő z é s e k
.     1 — —~~~—

Hunfalvi fk.~rAranyosi tk. 3:1 (1: )̂
Bertalnn-u. Vezette: Cányi dr.

Hunfalvi fk .:  Major — Neumann. Mo
bilt — Selmeczy, Pillhof. Maga6; — Ko
vács, Végh, Polónyi, Darikó, Straub.

Aranyosi fk-.: Schwartz — BAnságby,
Bogdán ovlc.s — Farkas. Bedecs. Oly — 
Sima, Várnai. Murai. Meszlényi, Fülöp.

A kapu előtt élelmesebb csatárokkal 
rendelkező Hunfalvi fk. megérdemelten 
győzött. A 12. percben Dankó szerez ne-, 
héz szögből szép dugót. Szünet után is
mét a 12. percben ér el gólt a Hun
falvi. Polónyi pompás kiugrás után 
juttatja hálóba, a bőrt. Ha.t perc múlva 
Polónyi megismétli előbbi bravúrját; A 
22. percben Bedecs remek szabadrúgása 
köt. ki a hálóba. Jó: Major, Magas ős 
Polónyi, illetve Bedecs, Sima és M e l
lényt

Békéscsabai fk.—Békéscsaba! er. g.
5:« (3:0)

Békéscsaba. 1000 néző. V ezette: Fekete.
Felsőkor.: Cserháti ~ - Tóth, Széles — 

Romavári. Békészkl, Kokavecz — homu- 
cza. .Márta II.. Sárfalvi, Szák, Múlt.

Gimn.: Márk — Szabuka,, Fekete —
Székely, Faragó. Farkas — Árendás, v. 
Szöllősí, FIlJöp. Salamon, Gajdács.

Rangadóhangulat uralkodott a néző
téren 3. .mérkőzés alatt. A szél sokat 
rontott mindkét csapat játékán. Cól- 
lövő: Sárfalvi (4) és Bók észki. •

Jó: Romavári, Békészki, Domucza és 
Márta II., illetve Márk, Fekete, Szé
kely, Árendás és Gajdács.

Győr! ta ni lókép*ő—Nagy során jj áll. 
szlovák gimn. 2:1 (0:1)

Győr. 500 néző. Vezette: Perlitttgef.
Győri tk.: Gyárfás — Nagy, Szabó — 

Sörjélv. Lakát, Horváth — Kollcr, Sárosi, 
Sidó, Németh, Erdődi.

Nagysnrány: Bemiezky — Relovics,
Hoiuhice — ?*íelicha.rik, Kebis. Kosetz — 
Járok, Khjosika, Kraszny, Orcl-I, Csernák.'

A  25.. peroben Járok révén a szlovák g. 
szerzi meg a vezetést. _ Szünet után a
2. percben Sidó egyenlít., a • 17. percben 
Sidó lövi a győriek második gólját is. 
Kitűnt: Lakát, Kollcr, Erdőéi, illetve 
Beririczky, Jarek, Kraszny.

Losooct 5-.—Gj'ongyöst felsőmezőgardaságf 
3:1 (1:0)

Gyöngyös. Vezette: ‘Dobo-íi.
Lflsopfti g.: Teskó — Ferenci, Bányai

— Urbán, Tóth I., Pfaun-dlcr — Fábián, 
Derdák. Tóth II., Ad ám, Koron czi.

Gyöngyösi fm.: Fmtgó — Dobo*. Angyal
— Fehér, Nemes, Váczi — Gábris, Nagy, 
Martinecz, Lukácsi. Orovz.

A jobb erőnléttel rendclike2r<3 losonci 
csapat nicgérdcm elten nyert. Gólilövő: 
Tóth TI. (2) és Koronczi, illetve Nagy.

Jó: Ferenci, Bányai, Urbán és Fábián, 
illetve Dobos, Gábris, Nagy és Lukácsi.

» W"i

A Kassai SC Összeállításában újabb 
változások történtek. A végleges csapat: 
Pajtás — Szlifkár; Hlivják — Bacsó, 
Czehelnyik. Bednarík — Vitéz, Kaincz
IV.. Balásházi, Iványi, Simonyi.

A WMFC—SzAIv mérkőzésen történ
tek miatt — a három szegedi játékos el
tiltásán kívül, amiről már hirt adtunk
— a Szegedi AK ellen is eljárás indult 
ée a klub' vezetőségét a DLASz útján 
vonják felelőe%ég]*e.

A Lampart FC Sopronban a SFAC 
elleni döntő fontosságú mérkőzésére így 
áll ki: Berkesi — Erdős, Nádas —
Steiner, Szenes, Szomolányi — Havas, 
Bihari. Kisalagi. Ziraonyi, Tolvaj.

Büntetés. A BLASz fegyelmi ogyesbí- 
rája , Bálin' Sándor Ze&E-játököst május 
10-ig eltiltotta a játéktól.

O lvassa ax

ELLENZÉKET,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legkiválóbb újságírók 
feldolgozásábban hozza.

H irdessen a*

ELLENZÉKBEN,
mert ezt alapot minden 
kom oly vevő és eladó 
mindennap elolvassa.

Szeriesztőgég és Viadőhlvsta!:
c l u j - k o l o z s v A r ,
Öai7ersit*til Ste. (Epetem-n.) S,

Rangadó-utőrezgések 
a Hiiiigária-úton

A . . „bűnös" Hungária-csatársor so
kat edzett a héten. A  „bűnös" jel
zővel a vörös TaJtács illette a kék- 
fehér ötöst.

. —  N e s z e , ynüyen '' szorgoZm asan  
v ég z i  g ya kor la ta ik a t. T u d já k , h og y  
ő k  a, bűnösök  a vasárnapi v e r e s é g 
ben. ’  ,

A  vasárnapi ötöshöz csatlakozott 
még Kardos és Cseh is.

,
Sok sző esett, a , játékosok kiöre- 

gedéséröl. Pontos hivatalos ada
tok szerint a vasárnapi csapat élet
kora a következő: 30 —  28, 2S —  
34, 35, 21 —  27, 21, 32, 31, 32.

—  S zóval á tla g  80 év es  a csapat. 
A  leg szeb b  fé r f ik o r  —  mondta a kis 
pádon ülő Molnár, a Nemzeti volt 
főtitkára.

*
1700 Miákjegy, 1500 közreműködö- 

jégy, 1000 szövetségi jegy fogyott 
el vasárnap. 130 rendőr végezte a 
rendcsinálás munkáját —  sikeresen.

Az árvízkárosultak javára a Hun
gária közel 2000 pengőt fizetett be
a szövetség pénztárába.

Ha ferdén esik le
a sorsolás végett fel* 
dobott pénzdarab...

■ A Kőszegi tani ló képző megóvta a Ka
posvári felsőkereskedelmi- elleni Szent 
László Kupa mérkőzését. A x óvá.s oka 
•«z- volt. hogy a döntetlenül végződött 
mérkőzés után, a sorsoláshoz feldobott 
]>énzdarab nem lapjára, hanem élére esett 
a fűbe és rézsut osan állt- A. rézsű tos 
hcly2>etl>cn az írás fele látszott: a Kő
szegi tkp. által választott, oldala.. A já
tékvezető azonban ríj bél feldobta a pénz
darabot . ás az másodszorra is úgy esett, 
hd^y ,a került felülre: eszerint a
Kaposvári fk. ment volna tebát • tovább- 

A Kőszx-gi tkp. azonban nem nyugo
dott bcilc, óvást nyújtott be a KISOK- 
hoz. A KTSOK vezetősége megvizsgálta 
•az ügyet. A játékvezető jelentjei te, hogy 

pénzdajab tényleg 75—80 fokosán rézsut 
állt a fűben, felül a kőszegiek' ál táj vá
lasztott oldalával,

A KI SOK ea la.nvorii döntésre határozta 
el magát: harmadszor 1 sorsolást, rendelt
el. Ezt a. sorsolást a KISOK központjá
ban végezték. A szerencse a kőszegieknek 
kedvezett. A KŐs.zcgi tikp. megy tehát 
tovább a vándordíj-küzdelemben. legkö
zelebb: ellenfele a Pápii ref. g. lesz.

Cégliga bajnokság
T. osrtály

WaSC—^fVaSC 2:1 (1:0). Pestszcnterzsé- 
!>ct. Vezette: SkaLiczer T. Gyenge rnér- 
kőrzés. Az MVaSC két U-est nem értéke
sített. Góllövő: Krauŝ s (2). ilJ. Szalinai.

Growe—MaSO 5:0 (2:0). Nagy,szómbat-u• 
Vezette: Palásti. A kapu előtt határozot
tabb volt a Growe. Gollövő: Bánjaki (2), 
Soszt ák, Desz ke és Pvorgyi'k (lt-crsbőJ).

ChSC—EnSC f»:2 (3:1). IJRAK-pálya. 
Vezette: (jeniért. Könnyen győzött a
ChSC. Góllövő: Pá.nczél (2), Kraitzer (2), 
Berbert és Kovács, illetve Faragó és 
Csánk.

MüSC—Kistcxt §:#. ÜRAK-pálya. Vezet
te; Gruber. Mezőnyjáték, lövés alig 
ment kapura.

SaSC—Weiss Ma.nfréd 4:* (0.-«). Gyötn- 
rői-út. Vezette: Istenes. Az utolsó ne
gyedórában roppant össze a. Wen&s Man- 
fréd. GóW-övő: BcrzJ, Schindler, Dóczé
ée Kertész (ll-esbölj.

KeSC—HF1SC 2:1 fitt). Simor-u. Ve
zette: Vas A. Gyors iramú, igém szép mór- 
kőrés. Góllövő: Hollai és Sipöcz, illetve, 
Szabó.

Fiat—DaSC (5:2 (3:2). Félbeszakajjt, öv
utca. Vezctle: Rubint. Erősiramú, kemény 
mérkőzés. A TI. félidő 30. percében a 
DaSO már csak nyolc emberrel küzdött* 
A játékvezető ekkor tévedésből lefújta a 
játékot. Tévedését a tisztelgés után észre
vette, akkor azonban a -BaSC már nem 
volt hajlandó játszani. Gól-lövő: Brizsin- 
szky (4), Dalbóczi és Leniíev, illetve 
Kratzl és Princz. Rapplt kiállította a já
tékvezető. Takács önkén* elhagyta a pá
lyát, Badies pedig megsérül'!.

Jí. osztály
Opel—Budakalász 7;0 (4:0). Béke-u. 

Vezette: Skalitzer II. — KrSC—ReSC
3:2 (2:1). Tatai-úti MÁV Előre-pálya. 
Vezette: Muráró. — MRéSC—CwaSC 3:1 
(2:0). Váci-üt. Vezette: Csepreghy I. — 
MFéSC—HiSC 0:0. Pestú.ihelj^/ Vezette: 
Skultéty. — HiSC^LáSC 2:1 (0:0). Új
pest, Attila-n. Vezette: Elekes. — IIGöSC 
—JaSC 5:0 (2:0). Kvassay-út Vezette: 
Zloch. — HaSC-SeSC 4:1 (2:0). Zág- 
tábi-út. Vezette: Barabás. — KáSC—
OSC 3:0 (1:0). Fehérvári-út. Vezette: 
Kraft — FrSC—MnSC 2:0 (2:0). Kelen
föld. Vezette: Kovács III. — AFSC— 
KaSC 5:2 (2:2). Jvendessy-telop. Veszette: 
Rosta.

DRSC-ViSC 4:1 (2:1). G^rgely-utca-
Vezette: Fibinger. OeSC—Gamma 1:0
(1:0), Cipru3-utca. Vezette: Gerő.

III. osztály
MGSC—USC 3:3 (1:1). Váci-út. Vezet

te: Fehér János. — FSCHBC—CsiSC
2:0 (2:0). Pozsonyi-út. Vezette: Szakács, 
— MPSC—UnSC 4:1 (2:0). Hajdu-m Ve
zette: Strompf. — BmSC—HrSC 6:0 0 :0 ). 
Újpest. Szent László-tér. Vezette: Pintér. 
—RoSC-ZsTF 3:2 (2:1). Csillaghegy.
Vezette: Fehér M. — Stühraer—BtaSC 1:1 
(1:0). Szónyi-út. Vezette: Csermely; — 
TuSC—HSSC 3:1. (2:1). Zágrábi-ViL Ve
zette: Domők. — MeSO-^Standard .2:0
(1:0). Budaioki-úL Vezette: PáJdy. —
MeSC—Kistext II. 5:0 (3:0). Nagytétény 
Vezette: Fehér B. — PoSC—MPeSC $:2 
(1:1). Kén -u. Vezette: Mihalkó. — KrŐC 
II.—OMSC 5:2 (2:2). Bihari-u. Vezette: 
Teufel. — IlaSC—KáSC II. 1:0 (1:0).
Rákosfalva. Vezette: Barcs. — SCHSC— 
CsoSC 3:1 (1:1). Wekerletelep. Vezette: 
Pécsi.

A Szegedi AK tervezett összeállítása 
jelentősen megváltozott. Az UTE eller.i 
mérkőzésre ez a csapat jön Pestre: Bokor
— Rózsa. Széli —■ Maróti, Horváth, Végi
— Földesi, Kovács IY.,-Papp. .Albert v, 
Artsigy.
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ATLÉTIKA

A  X X I  Thomka-verseny
Húsz esztendővel ezelőtt., 1820 tavaszai: 

rendezte még első,. Ízben, a BEAC. hősi 
háláit hp.lt. h ossz ú távi utó j áriak. Thomka. 
Áronnak emlékére kiirt mezei vcrpenyér̂  
A húsz év alatta magyar hosszú távfutás 
legjobbjai küzdöttek és győztek. A ver
seny a beépített Lágyunányoson vándorol- 
gatott egyik helyről a másikra, felkerült 
a Svábhegyre fs/ most pedig a Rákoson, 
3z egyszerűbb rendezés kedvéért a. kerü
leti l f. venfe baj n ok sé gra előkészítőit
pályán lesz  ̂ -

Sajnos, az indulók száma nem olyan 
na.g>\ mint lett volna, ha a versenyt az 
eredeti v időpontban lehet megrendezV. 
így azonban egy héttel a mezei bajnok
ság. előtt tá.völmarad a rajttól az UTE. 
a vasutasbajnokság miatt nem indul ti 
Testvériség és' a Törekvés. Ennek elle- 
t-ére igen jő mezőny találkozhat. A csa
patversenyben a MAC — ha., csak Szabót 
és Iglóit fogja, nélkülözni — Csapié v, 
Németh, Vörös, Fülöp, Rátonyl össze
állításban megelőzheti a teljes csapattal 
(Esztergomi. Simon. Tarsoly, Vajda. 
Góc*)' felálló BSzKRT-ot. Ellenkező eset
ben. á BSzKRT gjrpz. Egyénileg Csapiár, 
Németh, Esztergomi befutó várható.

A verseny .pontosan háromr.egyed 10 
órakor kezdődik a Rákoson. (Megközelít
hető a 2S-a.s villamossal.)

MOST MAR BIZTOS, 1TOGT NEM LE Síi 
MAGYAJli—OLÁSZ AZ IDÉN

A MASz még várja az olasz szövetség 
válaszát arra az újabb javaslatára, hogy 
a magya.r-rttlafi:í viadalt, ha. nurtkor ncns. 
ősszel 'rendezzék meg Budapesten. Az 
olasz válasz még; nem futott be, de 'meg
érkeztek -az olász lapok, amelyek ■ be
számolnak . áz olasz szövetségnek, ‘ a. 
FÉDAL-nak . legutóbbi római ülésén, 
hozott . határoza-tokról. . Ezek szerint 
1940-ben a következő válogatott viadalo
kat bonyolítja, le az olasz szövetség: 
Június '■ 2g—'29-éri Athénben Olaszország— 
Görögország és Bolognában Olaszország— . 
Jugoszlávia: Á’ugvisztus 3—i-én München
ben Olaszország—Németország. Augusztus 
31— szeptember . 1-én - Olaszország—Svájc. 
Elhatározták a brazil portya megvalósí
tását is. Október hónapban 16 -olasz 
atléta, indul .Brazíliába, és ot.t november
ben ' .fognak versenyezni. Magyar-1olasz, 
viadalra majd csak UMl-beu kerülhet 
sör Budapesten. \ Jó lesz. tehát, minél 
előbb elküldeni azt', a finneknek szóló
meghívást.

MIÉRT NE LEHETNÉ lO.ttffO MÉTER 
A MEZEI BAJNOKSÁG ? 1

A mezei bajnokság távja azóta,, 'amióta 
Káposzta smegy éren .rendezik, mindig kb 
1.0,000 méter. De nem pontosan. Tavaly 
állítólag - 400- méterrel volt hosszabb. 
A megyeri lóverseny-pálya, pontosat.- tel 
vau 7elérve, ele ha r-ern lenne, akkor sem 
jelentene leküzdhetetlen -akadályt, hogy 
a pompás gyepen olyan útvonalat- jelöl
jenek ki, amelynek hossza leefé.ljobb 
20—30 ■ .méterrel több ‘M0‘ km-nel. ■ Már 
csak azért is érdemes lenne ezt.; meg
csinálni,. mert ilyen remek mezőny 
10.000 méteren pályán ' sohasem, ialáikozik 
és módot kellene adni rá, hogy mindenki 
clérhosserr itt egy többé-kevésbé hiteles
nek számító jó időt.

CEGLÉDEN IS MOZOG VALAMI
A ceglédi atlétikát Újvár;, Ferenc 

testnevelési tanár igyekszik életre kel
teni. Lelkes munkáját élénk figyelemmel, 
kisérik a társadalmi egyesületek résziéről 
Is, A  Cl. MÜVE főtitkára, Nyirv György 
kijelentette, hogy a. C. MOVE újra 
megalakítja atlétikai szakosztályát ée 
versenyeket is fog rendezni. A CVSE- 
nek van atlétikai szakosztálya. Csak íx 
leventéknél nincs egyelőre mozgolódás.

szabó  m é g is  in d u l  a t h o m k a n  (?)
Tegnap délután Szabó Miklós nagy 

meglepőiért keltett klubtársai között 
azzal a. kijelentésével, hogy mégis elindul 
a mai Thomka.-versenyen. A kijelentés 
megtörtént; de az indulás mégsem bizo
nyos. A ..kabala” nem izgatja Szabót, 
mert ugyanabban az esztendőben nyerte 
inár ő a Thomkát és a bajnokságot. 
fKelen különben tegnap felhívta Csap
iárt én megnyugtatta: mit se féljen, meri. 
ő kétszer nyert úgy bajnokságot, hogy 
előtte a Thomkán is győzött.) Hiányozni 
ttog Viszont a. MAC-ból szolgálati beosz
tása miatt Rátonyi és súlyos hűiére 
miatt (homloküreggj-ulladás gyanújával) 
nem indulhat Németh sem.

CSANVT n . ®S BERTALAN
megy Diósgyőrbe. Lucsánszky Géza., ar, 
északt kerület ügyvezetője táviratozott, 
hogy a két MAC-dobó akadálytalanul 
iDdulhat. a DiMAVAG . kerületinek szánt 
versenyén. 1

SrMPSON MESTER ÉS TOLMACS- 
NÖJE

a hétfő reggeli gyorsvonattal utazik 
Szegedre. Stmpson tíz napig foglalkozik 
a szegedi atlétákkal. ;

móSGTftRÜTT MEGINDUL MA A 
PALTAIDÉNY

A DiMAVAG rendezi mag az év eiliső 
pálynvcreeuyct. A diósgyőri atléták egész 
télen át szorgalmasan edziek és ess rtv 
mclhotőlcg meg is látszik majd az eredmé
nyeken.  ̂ KüJönöecD a siilyszámokbao vá
runk jó teljesítményeket Horváth II. 
és Havas vészéről. A vereenyeu lesznek 
ifjuoágt, serdülő ós , újorácKsátnok is.

70 ATLÉTA VOLT JELEN
a MAC atlétikai szakosztályának 
tcgyiappHÜ tisztújító közgyűlésén. 
A  közgyűlést Vangel Gyula dr. 
nagyliatású besztéddel nyitotta meg; 
majd az előadói jelentés után meg' 
ejtették — egyhangúlag — a vá' 
lasztánokat- Mint már megírtuk, az 
új elnök Szelídről Kovách Gyula dr- 
országgyülési képviselő lett és /ti 
ügyvezetőt is kapott a szakosztály 
Zombori János dr., a Ha.ladás atlé
tikai szakosztályának Budapestre 
került megszervezője személyé-öen. 
A tisztikar a következő lett: Tisz
teletbeli elnök: Vangel Gyula- dr.
— Elnök: Szendröi Kovách Gyula
dr. —  Társelnökök: Dorogi Farkas 
Károly, Halniss Elemér dr., László 
Géza. —  Alelnökök: v. Bánk László, 
Benedek.’ János, Bozsik István, Föl' 
dényi Lajos, vitéz Somfay Elemér, 
Szerhák Elek dr. — Üg^'vezotö al- 
elnök: Zom bort János dr. — Igaz
gató: Jász Tibor dr. — Előadót
Misit* György. ~r Intéző: Govrik 
Elemér-
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Hull© csillcig,
vagy üstökös?

Hofysra indult ©I és  hová tart a H erdá ltén
!@g$lfei3©'] íg érő  m agyar ktléfakarrier ?

Motto: Magyar dicsőség, mi valái? 
Hulló csillag, mely tündököli, 
Aztán lehullott a seiéthe 
S mindörökre cinyeíé a föld? 
Vagy iitökös vagy....? stb- 

1933-ban egy 17 éves pécsi 
KISOK-ista 42 méteren felül dobta 
a diszkoszt. A  következő évben már 
mindenki tudta a nevét, mert 46.53 
méteres dobással bámulatos ifjúsági 
cliszkoszvetőcsúcsat állított fel és 
59.14-el a gerelyvetőcsúcsot is meg
javította. Egy év is alig telt bele 
és Berlinben 65.71-es dobással le
győzte Attsrwallt. Ennél a dobásnál 
súlyos könyökrándulást szenvedett. 
Minden dobást abba kellett hagynia. 
Rátért a távolugrásra, 702-t ug
rott és kétszer is megnyerte Ma
gyarország • hármasugrö bajúoksá- 
gát. Majd több, mint egy évre tel
jesen eltűnt. Tavaly újra szerepelni 
kezdett és 14.14.-et dobott súllyal. 

Szakértők véleménye szerint
a legnagyobb magyar dobó- 

tehetség
Horváth Vilmos. Még mindig csak 
..jön". Beérkezésről szó sincs. Erre 
csak első vüágcsúcs-eerdmónyekor 
kerül sor. Mert hogy ez beköyetke- 

• aije, azt szentül hisszük.
Éppen a remek diósgyőri stadion 

dobópályáján dolgozik Cserenyeí 
István felügyeletével a 104 kilós, 
190 cm. magas „elefántbébí", ami
kor szóbaereszkedünk vele és kifag
gatjuk múltja és szándékát felöl. 
Könnyen áll nála a beszéd, nincs is 
szükség sok faggatásra.

Először azt mondja meg, hogy 
mennyi, idős és hogyan kezdett el 
atntiaAlhi?

—  24 évvel ezelőtt Nagybicsérdeti 
születtem. Apám tanító, mi bátyám
mal Pécsre jártunk polgári iskolába. 
15 kilométer volt a vonat-út.. laká
sunktól az állomásig 3 kilométeres 
utat kellett megtennünk. Hogy ne 
legyen olyan , unalmas a gyaloglás,

vágtunk egy sudár füzfabotot 
és azt dobáltuk felváltva az 

állomásig.
Be kell vallanom, hogy á bátyám 
állandóan földobott. . Nehéz fiú vol
tam .mái-..akkor .is,,43 ,éves,korom
ban 65 kiló.: így  ment .ez két évig, 
ahitg , a tanítóképzőbe nem kerül
tem; itt Kisbán , tanár úr vezetésé
vel élénk atlétikai élet folyt. A ta
nár úr nagy kedvvel foglalkozott 
velünk és a vakációra kaptam tőle. 
egy diszkoszt és egy gerelyt. Bá
tyámmal együtt nap-nap mellett dci- 
bálgattunlc. Szépen haladtam és 
ahogy lábbal le. tudtam mérni, 

a vakáció végére, már 41 métert 
dobtam diszkosszal

és 52 métert gerellyel. A bátyám 
hosszas ■ rábeszélésére elmentem 
Pécsett egy versenyre, ahol a beme
legítés közben Cserenyeí Pista bácsi 
nagy ámulatára 40 méteren felül 
dobtam. A versenyen 39.80-at, ge
rellyel 49 métert értem el. _ Ettől 
kezdve , Cserenyeí Pista bácsi, irá
nyított és szakértelmét 46.53-as if
júsági .csúcsom igazolta. A  szép 
eredmény után tovább dolgoztunk 
és ekkor történt, hogy

edzés alkalmával 33.28-at 
dobtam diszkosszal.

El kell ismernem, hogy utána ki
léptem a körből, de egy Ifjúsági at
létától ez is szép teljesítmény volt.

— És miért■ hagyta abba akkor a 
diszkoszvetést?

— Ennek egyedüli oka az volt, 
hogy Pista bácsi elkerült Pécsről és 
én ‘ magamra hagyatva sehogyan 
sem tudtam diszkosszal a régi for
mámra rábukanni. Szomorúságom
ban elővettem a gerelyt. Ezzel is 
egyedül dolgoztam, de az eredmény 
nem maradt el:

egy

a Margitszigeten 59.14-re javí
tottam az ifjúsági csúcsot.

Ez volt életem legboldogabb napja 
mert tudtam, hogy az eredményt 
egyedül- magamnak köszönhetem. A 
diszkoszt most már csak másod 
rendű szernek tekintettem.

— És hogy volt az a bécsi öt nem
zet. versenyén?

— Az az öröm ért, hogy be válo
gattak az öt nemzet versenyére, 
Együtt sírtunk és nevettünk bátyám
mal az örömtől. Ekkor már kizáró
lag gerellyel dolgoztam. Apámék 
nem tudtak hová lenni az örömtől, 
amikor a rádió bemondta, hogy

65 71-es dobással második lettem
St’öch után és megvertem a 

svéd Áttcrwaüt.
Sajnos ezt az eredményt drágán 
kellett megfizetnem. Könyököm sú
lyosan megrándult és Stockholmban 
már csak árnyéka voltam önmagám
nak.

— Ekkor tért át- az ugrásokra
— Igen, hazatérve sem. diszkoszt; 

sem gerelyt nem tudtam dobni. Az 
orvosi kezelés sem segített. Legjob

bán az fájt, hogy a szövetség nem 
törődött velem.. De én azért nem 
csüggedtem. Hogy rugalmasságomat 
megőrizzem, ugrálgatni kezdtem. 
Elég jól ment. Beneveztem az orszá
gos . hármasugró bajnokságra és 
megnyertem.

A következő évben 14.56-os ered
ménnyel megvédtem a bajnok

ságot.
De hagyományos balszerencsém itt 
is elért. Megrándult a lábam és most 
már a karom és a lábam is odavolt. 
Megszűntem atlétizálni, tevonultam 
katonának.

— Hogyan került Diósgyőrbe?
— Másfél évig voltam katona,

de voltak, akik nem feledkeztek meg 
rólam. Elhoztak Diósgyőrbe. Itt 
Szabó József kerületi szakoktató 
vett kezelésbe. Nem volt könnyű 
munka, mert két év alatt semmit 
sem csináltam.

Mindent élőiről kellett kezde
nünk.

De egyre - jobban. Ízlett a munka. 
Tavaly ősszel már kezdtem formába 
jönni.* A télen át a legszorgalmasab
ban, dolgoztam és most Cserenyel 
Pista bácsi két hétig foglalkozott 
velem. Megint sokat tanultam. Bár 
mindig mellettem lenne, akkor biz 
tosra venném, hogy megint mernie 
az 52 méter, de most már hitele; 
körülmények között. Megtanított ka
lapácsot is dobni és már a második 
edzésemen 38 métert dobtam.

— Csak nem, jelenti ez azt, hogy 
a jövőben kalapácsot akar dobni?

—  Beláttam, hogy nem szabad 
szétforgácsolni az erőt.

Minden igyekezetemmel a disz
koszvetésre vetem magam

és csak úgy mellékesen do-bálgatók 
majd kalapácsot is. Ez nem árt a 
karomnak, mint a gerelyvetés.

-— Hányszor dolgozik hetenként?
— Legalább heti négy edzésre

van szükségem, hogy formába jöj
jek, de ha lehet, minden nap dolgo
zom. Rengeteget dobálok, de soha
sem eredményre. A stílusomat 
igyekszem csiszolni, és úgy érzem, 
hogy haladok. • . '

—- Milyen Stílust tart eredmé 
nyesebbnaUf A váltás nélküli észa
kit, vagy a váltásos amerikait ?

— Teljesen egyéni dolog, hogy 
kinek melyik előnyösebb, testalka 
tához, adottságaihoz melyik simul 
jobban. Én

az amerikai váltó-stílust tar
tom legeredményesebbnek,

ennek tökéletes alkalmazásához 
azonban csak fokról-fokra lehet el
jutni. Előbb legyen tökéletes a for
gás, a kidobási szög, reflexszerü 
lábmozgás, —- akkor majd önkénte
lenül is ..amerikai" lesz a befejezés 
És talán az eredmény is.

— Polgári elfoglaltsága milyen ?
— Hálát adok az Istennek, hogy 

ide kerültem Diósgyőrbe. A hivata
lomba)# Lucsánszlcy Géza ügyvezető 
elnök mellett dolgozom. Az ö lelke 
sertése rám is átragad. A DiMAVAG- 
bán mintaszerű az egyesületi vezc 
tés, szellem és fegyelem. Az után
pótlás elsőrangú. Bízom benne 
hogy

a magyar atlétika új aranykor 
előtt áll,

de ebben az aranykorban a 
DiMAVAG nagyobb szerepet fog 
játszani, mint amit valaha vidéki 
egyesület a magyar atlétikában ját 
szott. A magam részéről csak azt 
remélem, hogy balszerencsém az 
idén el fog hagyni és újra váloga 
tott leszek.

így beszél az üstökösként fel 
tűnt, azután egészen elhalványo 
dott Horváth Vilmos. Hisszük, hogy 
rövidesen újra tündöklő fénnyel je
lenik meg a magyar sport egén.

Nemes Péter

tornászok  
válogató verseny© j
A május 5-i magyar—német torr.-áez- 

viadalra készülő válogatott keret részére 
tegnap este válogatóversenyt rendezett a 
MOTESz. A Testnevelő Főiskola torna
termében zsúfolt nézőtér előtt lefolyt ver
seny eredményei:

Gyűrű: 1. Gaál 9.55 p. 2. Mogyoróssy 
9.30 p, 3. Várkői 9.25 p, 4. Pataki 9.20 P, 
5. Sánta 9.15 p, 6, Bőrtsök 9.10 p.

I,ó: X. Pataki 9.45 p, 2. Mogyoróssy 
9.05 P, 3. Hajdú 9 p. 4. Börtsök 8.95 p,
5. Sántha 8.85 P, 6. Temesi 8-80 p. 

Möszftbadgyakorlat: 1. Pataki 9.55 p,
2. Hajdú 9.30 p, 3. Gaál és Sántha.
9.20—9.20 p, 5. Várkői és Temesi 
0.15—9.15 P. , _ ,,

K oriét: 1. Mogyoróssy, Sántha es Gaal 
9.30—9.30 p.. 4. Pataki 9.25 p., 5. Tóth 
9.20 p.. 6. Szabó 9 p.

N yvjtó: 3. Sántha 9.55 p., 2. Tóth 9.3o 
p., 3 Mogyoróssv 9.30 P-, 4. Pataki 9.~-> 
p, 5.' Börtsök 9.20 p.. 6. Szabó 9.35 p.

összetett verseny: 1. Pataki VII. kér. 
LE 47.30 p., 2. Sántha TFSC 46.06 p„
3. Mogyoróssy DTE 45.80 P-, 4. Gaál
BBTE 45.25 p.. 5 Börtsök BBTE 44.75 p..
6. Hajdú DEAC 43.60 p.. 7. Szabó DTE
42.50 p.. 8. Tóth DTE 42.40 p., 9. Ne
mere Postás és Temesi TFSC 41.50 p.

TORNA
A* MTE tornaiinnepélye igen nagyará 

nyílnak ígérkezik. A hatalmas és válto
zatos műsort a mandolinzonekar szám 
kezdi meg. utána ess hadgyakorlatok 
szertorna bemutatok, talaj torna gyakor
latok, társas gyakorlatok és ai egycsii 
let, inúnká.Ut jelképező élőképek követ- 
kenjek Különféle aiőr.gásos játékok, gúla- 
csoportok, akrobatikus lonrajuutatvá- 
nyok valamint a mozgásrr.üvéazeti cso
port’ Halál tóno-’ te „Géplánc'' című 
íelkéo’cö táneezánta egészíti ki a mű;
Az. ünnepély délelőtt fél 10-kor kezdődi, 
a Városi Színházban. 
tm sm am ssm ís^zsm sím sm m m m m m

Rizsadoab -Zsisaud
k á v é h á z, étterem , 

grillJAZZ. TÁNC.

32 magyar ökölvívó az élről, 
közötte 14 volt bajnok 
küzd ma este 8 ökölvívó 
bajnokságért
6  ó r á tó l  a  s p o r lu tc a i  t o r n a t e r e m b e n

Az ökölvívó bajnokság egyhetes 
küszködés után végre

ma este a döntőkhöz érkezik.
Az eddigi négy forduló mind remek 
harcokat hozott, bajnokok, titkos 
és nyílt esélyesek hullottak porba, 
avagy a szorító deszkájára, ismert 
és kevésbé ismert nagyságok törtek 
előre. Végül is

32 öklöző maradt talpon.
Ezek küzdenek ma este a nyolc 
bajnokságért, illetve nyolc harma
dik helyért..- A harminckét ökölvívó 
között

tizennégy volt bajnok, négy ta
valyi országos, hat Budapest- 
bajnok, azonkívül két régebbi 

bajnok.
Ezek ma hatalmas küzdelmeket

vívnak á bajnoki címekért. Bég- 
súlyban Podány, a, sokszoros válo
gatott és bajnok győzhet. Minden
esetre nehéz harc árán. Harmat
súlyban Bondi a legjobb még 
mindig. Könnyűsűlyban teljesen 
nyílt a bajnokság sorsa. A váltó- 
súlyú bajnokjelölt ezúttal Is, mint 
már annyiszor, Mdndi. Középsúly
ban Jdkics vitathatatlanul a leg
jobb. Meglepetés lenne, ha nem 
nyerné meg a bajnokságot. Fél
nehézsúlyban Szigeti távoliétében 
nyílt a bajnokság sorsa. Nehézsúly
ban — minden lehetséges. Hatal
mas küzdelem, kiütés, kipontözás. 
Csak éppen a győztes személyét el
találni nehéz.

A döntő küzdelmei este G órakor 
kezdődnek meg a BSzKRT sport- 
utcai tornatermében.

VASIÉN API TORNÁM CSŐK:
Budapest: kerületi női toratechajiioksásr, -] 

9 órától u BBTb A uila-uteái tornatermé
ben. — Kerületi ifjúsági tornászba jn-uk- 
sájj, 9 órától ar NTE Szentkirályi-utcai 
tc-natsrmébcn. — A z MTÉ tornaüoue- 
pólye, , dólcl-Stt fél 10-kor a Városi Snn- 
házban-

Szegődj kerületi baj-t«>U<íág»k-

Frigyes kikapott 
Csapogy átél I
Pom pás &Hxd®fmeSc» 

kel kezdődött el 
a m anfar ökölvfivő*

. bajnokság elődön
tője
Á döntőkre ma este 6 
órakor kerül sor

MágtfiehMösen hevesen voltak kíváncsiak 
a magyar ökölvívót) a j n-o k &ág elődön tőjére 
szombaton és te. A B Sz K FI T- to rm  esár n o k - 
bán levívott küzd elmek nagyobb lúloga.** 

•tota&tfot érdemeltek volna.
Pontosan 8 óidkor tépptt szó rí tóba az 

eltsó pár; 1
Sajgó nagyon megugrott Eszékitől és I Légsúly:

^ S S S lh A  ' baí nóááE^I V I F'edány BVSC<-.vűr KÍm  WMTK ellen.
»  t S e i v  H3S rohamossal meglepik. Podtayt. aki 

1 dSafgó - t252.es ra.) 166 2. Eezéki csak a mem-ct Jtfwepón ut Böbén? b*I-hor-
ÍMAFC) 122.1 3. : -Szamosi (BSrRRT) 114. I &oh' K im  ta. ©Iso. -jnen^. A . .uiázwdiK ta—

Lipcsében' edz. a német válogatott tor- 
nisriercl- A németek május 5-éu Buda- 
pastcu vvudégszercpeluek, crr-c a. ver- 
soDyro Jíészü-lnek. A keret tagjai: Stadel, 
StE-üs-1, Stcffens, Müllor, Krötasch, Ottó, 
Gőggel, Weiscbedd, Beokert, Hausstevn. 
l ’rledrich, Sieb. Uírysrólváp csupa új név: 
A Ireismcrícbb köriünk a prof;vá nyil- 
vániióit, majd ismét visszaauiatőrösitett 
Krötxsch. A. németeket Gchneider Max, 
a volt sokszoros válogatott készíti elő.

Baján bonyolítják la az idei férfítor- 
nász-bajnokságokat. A hölgybajnoksá: 
színhelye pedig Nagykőrös lesz.

KOSÁRLABDA

4. Szittaer , (TFSC) 302. 5. Velkey
(BSzKRT) 98, fi. Bajári (BEAC) .96.

Lovas (252-es est.) 90. 8. Serényi (252-es 
cs.) 82. 9. Stolpa II. (BEAC) 79, 10. Soly- 
mosi (BSzKRT) 74.

A II. osztályú női bajnokság állása:
1-2. RÉAC teniszezők 3 2 — 6 pont 
1-2. BEAC II. 4 3 1 6
3-4. TFSC II. 3 2 1 4
3-4. BBTE , 4 2 3 4

5-6-7. Gamma 3 —  3 —
5-6-7. Koszorú Kpest 3 — 3 —
5-6-7. Koszorú KI. 4 — 4 —(

KISS ED1TTI VEZET
az T. osztályú női bajnokság kosárdobó- ] 
lanaalétrán. A pillanatnyi rangsor a ki
vetkező: 1. Kiss E. (BSzKRT) 58. :
Bánkt (PeSC) 42, 3. Pásztor (BEAC) 41.

nőiben Podány a kezdeményező, több 
halhorga, tisztán találja Kiset. Az. utolsó 
raoÉetboft Kiss és; Póclány tgyformáu 
veszi ki rtezót 4 támadásitól. Kiss nem 
órdcmclitc mag a vereséget 

Varga BSzXRT kiütéssel győz .Tanko- 
yles MI'SK ellen. A hosszúban) Jankovics 
ellen a tömzsi Varga kevés sikerrel har
col a menet közepéig Itt rövid borda- 
ütéssel földre küldi Jankovlcsot, altit ki 

j is számolnak.
Harmatsűly:

Bondi BVRC győz Tárapesik FTC ellen.
Tarapcsik nem mer kezdeményezni és 
Boncli balkezesei rendre találják. A má
sodik menet, végén már komolyabb harc 
folyik, nagyokat ütnek. Bondi többet is. 
Az utolsó menet is Bondi íöléftyét 
mutatja.

Szainplás 5IPSE győz ellenfél nélkül.

L E G Ú J A B B !

TENISZ

Hőg^elgik is k ikaplak  
már az ©lasz bajnok* 

S á g o k o n
Asbóth váratlan veresége után 

höigyeinii szép szereplése volt viga
szunk az olasz bajnoki versenye
ken. Somogyi is, Szilvdssy is az 
utolsó nyolc közé került. Péntek 
azonban gyásznapjuk volt verseny
zőiknek. Somogyi is, Szilvdssy is 
kikapott. Eredmények:

Férfiegyes: Puncsec—Cucelli 6:1, 
3:6,' 7:5. Palláda—Románoni 2:6,
6:3, 6:3. Rado—Canapelle 4:6, 6:3, 
6:4. Tanacescu—Bossi 6:1, 3:6, 6:1.

Női egyes: Kovács—Gavira ghi
6:4, 6:0. Ullstein—Somogyi 7:5,
1:6, 8:6. San Donino—Hammel 6:0, 
.6:3. Manzutto—Szilvdssy 7:5, 6:5.

Férfipáros: Martinelíl, Cavriani
—Asbóth. Szigeti 3:6, 6:2, fi.-7, 6:3, 
7:5. De Stefani, Taroni—Tanacescu, 
Sehmídt 6:4, 4:6, 6:4, 8:6.

Vegyespáros: Flórián, Pallada—
Alianta, Martinéin 6:3, 6:3. Somogyi, 
Szigeti—Schumann, Ko>:h 6:8, 6:3.

4. Kövér II. (K. XIII.) 38, 5. Fenyvesi I (Ellenfelét. Torma bet (BTK) az orvos
(TFSC) 37.
IV. OSZTÁLYÚ KOSARLAP.DABAJNOK

SÁG
1UAFC TIT.—KAOE 22:18 <10:4).

Vezette: Velkey és Krecsmárszky. Kosár- 
dobó: Buják (16), Szilvási, Katona, Kátai 
(2—2), illetve Szabó (11), Szombathelyi 
(4), Molnár (3).

A BEAC IV.—MRTSK mérkőzést 
későbbi időpontban játszik le a csapatok.

nem engedte indulni.)
Pehely súly:

Kubinyi FTC győz Rúzsán BSzKRT 
ellen. Kubinyi jobbni és hallal egyaránt 
borzasztó keményekét üt. de Rúzsán állja 
is az ütéseket, sőt néha-néha támad is. 
de Kubinyi győzelmét egy pillanatra sem 
tudja ké tess i te a ni.

Csapogya MPSC győz Frigyes BSzKRT
Gamma—TFSC HÍ: 59:32 (37:14). Vezet-1 ellen. Frigyes beugrásai már az első 

te- Bácsalmási te Mészáros. Kosárdobó: menetben nem sikerülnek, mert Csapogya 
Fülöp (23), Borosa (16), Thür (1-1), Fór- igen ügyesen tér ki az ütőkörből és 

-............................  -  1 -• 'ugyancsak megsorozza Frigyest, A máso
dik menet kiegyensúlyozott, az utolsóban 
Csapogya támad többet. Frigyes egyíz- 
ben meg is roggyan. Csapogya megérde
melt győzelmét óriási taps fogadta.

A K

manek (41. Majtos (2), illetve Borbély 
(U), Jakab (G), Moeskonyi (6), Görög- (3),
Bíró (4).

MAFC—BEAC
I. osztályú női bajnoki mérkőzés lesz a 
ma délelőtti kosárlabda műsor kiemel
kedő eseménye. A két egyetemi csapat 
közül eddig a BEAC bizonyult jobbnak 
és most sem kétséges, hogy legyőzi ősi 
ellenfelét, a MAFC-ot. A részletes mű
sor:

I. osztályú női bajnokság: II őrskor:
MAFC—BEAC (vezeti: Körmendy és
Jánosházy). II. osztályú női bajnokság:
1 órakor; BBTE—BEAC II. (Mészáros). I mérkőzést nyert ügy, hogy ellenfelét

sérülés miatt lelcptették. A magyar

Ökölvívó-pletykák
Az egyik egy'esület szakosztályvezetője 

panaszt lett illetékes helyen, hogy az 
egyik igen alacsony súlycsoportban ver
senyző ökölvívó az utóbbi időben négy

! bajnokság első napján is ilyen „szembe 
ütő" szabálytalansággal győzött. Ma 
azután ,.megfigyelés alatt" lesz az illető 
ökölvívó,'

Zseni 10 dekával esett át a légsúly 
határán. Egri Dászló, a Lapterjesztők

NŐI KOSARLABDABAJNOKSAO 
I. osztály

A  pestújhelyiéit nyerték a rangadót
PeSC—TFSC 23:11 (9:9). Vezette: Gáti ___ _______

és Velkey. A pestújhelyiek kemény küz- 1 szakosztályvezetője érthetetlenül állott az 
delem után megérdemelten győztek a I eset előtt. Zseni — mint Egri László 
tartalékos testnevelők ellen. Kosár dobó; I mondotta — azelőtt egy nap alatt másfél 
Bánki (11) Kása (7), Molnár (41. Bajótt. | kilót is le tudott adni, most meg egy 
illetve Tai-kovils (6), Fenyvesi és Asbóth I nap alatt mindössze 10 dekát veszített 
(2—2), Váradl. I súlyából. (Szerdán 20 dekával volt nehe-

BbzKBT—Koszorú XIR . 32:13 (1«:10). I jebb Zseni). A fogyasztási zavarokkal 
Vezette: Hulényi és Enyedl. Hagy csata I kapcsolatosan kijelentették a „szem- 
folyt a pályán. Kosárdobó: Kiss E. (10), I tanuk", hogy Zseni levelet kapott az 
Regdánszky (7), Czakó (6), Szamosíné (3), I egyik törekvő egyesülettől, amely ezlve- 
Kristófi. Kiss H., Andai (3—3). illetve oet.- látná Zsenit,
Fekete (4), Burger (3). Kövér n .. Mai-f 
hof/er és Ledemayer (2—3).

ÖKÖLVÍVÁS
. A Műegyetemen hét lakat alatt őriz

nek egy nehézsúlyú ököl vivő tehetséget.. 
Dobránszky István szövetségi és MAFC- 
edző szerint Igen nagytebetségű a fiú, 
90 kilós és mindössze tizennyolc éves.SZOMBATON ESTE VTV MEG 

A BSzKRT ÉS A BVSC

Ufivdcb^ekPtoÍánSt P:BVaC°ésá »érBSzKRT I Trnmmel, a Lapterjesztők nehézsúlyú 
Í ÜAd5lraeL ^ „r. ^ „ a..S y SG„z tL fat ;  ökölvívója a Gammába készül. A jóképes-

ségú ökölvívóval igen sokat nyerne acsapata holtversenyben végzett a 3—4. 
helyen. Már többlzben folytak tárgyaié- , , . r_ .nat
sok a döntést, hozó csata megvívásának, j an CB lal-
időpontjára. Végre tegnap este megegye- ...........................
zett a két egyesület szakosztályvezetője. I A szorító mertő! Snlko igen biztatta 
Bulkó Béla (BVSC) -és Marosvölgyi Károly [ Rendit, a BVSC átigazolás alaf.t levő 
(BSzKRT). A mérkőzést szombaton. 27-én harmatsúlyú versenyzőjét. Azt mondják 
-este -8 -Arakor rendezik a Nemzeti Torna- I hogy félév alatt még sok'minden történ- 
csarnokban, 1 i*et • t »

,s meg is rcfog

a — liinta.v.
Amerikai ötlettel állt elő néhány 

műegyetemi repülő. Olyan verseny
ben vettek részt, ami eddig Buda
pesten, sőt környékén sem volt. 
„Szálljunk" hajóba és rendezzünk 
hintaversenyt. Mint jó repülőkhöz 
illik, próbáljuk meg, ki hányszor 
tud a hintával átfordulni anélkül, 
hogy...

A többi már magától jött. Mo- 
norí-Kovács János, Ta.rnády László, 
Balázs Endre, Engedi Ferenc (a 
gyorskorcsolyázó), Ságh Tibor és 
egy hölgyrepülő, Nátly Ilonka ös2- 
szeszedelőzködött és elindult a hű
vösvölgyi nagyrétre, hogy a tervet 
végrehajtsa.

A  verseny nagy meglepetéssel* 
végződött.- Monori-Kovács a múlt 
évben felállított „világcsúcsát" 375 
forgással megjavította. A  jelenleg 
fennálló csúcs pontosan 1111 for
dulat! Idő: 49 perc! Az utána kö
vetkezők bizony nagyon lemarad
tak. Legfeljebb azzal „nyertek**, 
hogy több volt a „kiadásuk". A 
hölgyversényző csak harmadszori 
kísérletre tudott egyszer átfordulni 
a hintával. Ez is hősies teljesít* 
mény!

A történet! hűség kedvéért meg 
kell említenünk, hogy a kihívó Má
tyási, a műegyetemiek kiváló: bir
kózója távolmaradt a küzdelemtől. 
Úgy látszik, nem akart „szemrehá
nyásban" részesülni a fiúktól, hogy 
beugratta őket.

A versenyt, ha a versenyzők fel
gyógyulnak, megismétlik. Egyelőre 
a visszavágóraérkőzést elnapolták..,



m ,

J P M l Vasárnap, 1940 április ti*

MOZI
R i d i u s :

Ö R Ö K K É !
M i áss, ami örökké tart ? Termé- 

pgetesen a szerelem!
De ebben a filmben a szerelem  

„féltő, szenvedélyes, vad indulat 
gyötrő, kom or" (Edmond R osta nd  
szavaival élve), pokoli tűz, amely 
félelmetesen lángol a sötét skóciai 
pziklák között, a lapos tájon...

Babonás varázs, ördögi átok, 
mégis örökké tart, mert —  igazi 
szerelem!

A  történet erősen emlékeztet 
Strindberg Júlia kisasszonyára. A z  
prikisasszony és a lovászfiú sze
relmét azonban itt elfogadhatóvá 
teszí, h o g y  együtt nevelkedtek. A z  
Mfikisasszony egyébként a filmen 
felesége lesz egy úriembernek, 
miután a lovász kivándorolt Am eri
kába. De a tűz nem aludt ki... A  
férfi visszatér, gazdagon, boldogta
lanul, bosszúszomjasan... A  nő előbb 
kai meg s a férfi megátkozza öu- 
jmagát...

Megszállott emberek, megfogant 
átkok, kísértő szellemek vannak 
ebben a filmben, de a környezet a 
legfantasztikusabb dolgokat is való
színűsíti. S a  n éző  é lm én y e  id eg e
sítő. megrázó é s  fe le d h ete tlen .
* ifi

'X lovász: I.awrence OUvier. A  
legnagyobb angol Shakespeare- 
szinész. E z az egyetlen amerikai 
film je. (Angliában több filmen sze
repelt, azok közül az „A hogy tét 
szik " jutott el hozzánk.) Filmen is 
olyan, mint színpadon: csupa kiasz 
szikus erő, lendület és tömörség. 
Tökéletesen érezteti az alak féléi- 
metességét és ellenállhatatlan csá
bító hatását.

A z  urikisasszony: Merle Oberon. 
Szelíd és vad, ijedt és elszánt. N agy
szerű. Egyik-m ásik jelenete mélyen 
belevésődik a néző emlékezetébe.

A  többi szereplő is mind kitűnő 
Cpl- D . Niven), különösen emlékeze
tes a három gyermekszereplő ala
kítása és M ay Robson, aki egy- öreg 
dajkát játszik.

v i l A@m A r k a i
RÓBERT 8TOEZ ÉS HAT,MAY 

TIBOR BUDAPESTEN
H abm ay Tibor, a  kiváló magyar 

fi lm komikus vasárnap délben Buda
pestre érkezik. Vele együtt jön Ró
bert Stolz. a világhírű bécsi zene
szerző, aki m ár .többízben járt .M a 
gyarországon. Mind a ketten abból 
az alkalomból érkeznek hozzánk, 
hogy legújabb filmjüket, a „M éltó
ságra asszony"-t hétfőn bemutatják 
Budapesten. Ez az új bécsi film  Bé- 
keífi István és Stella Adorján világ
sikert aratott vígjátékából készült.

ÚSZÁS
FISOK VÍZILABDA v i g a s z d ij

Tegnap délután a, Császár-fürdőben a.z 
alábbi KISCX vízilabda vigaszdíjmérkö- 
zéseket Játszották:

Wérböt-zi g-—Kegyesrendi g. 5:2 (3:4)- 
Vezette: Percnyi dr. — Werbőczi:
Stolpa — Mohos, Kövesd! — Gergely — 
Balogh, Forgács, Weinborger. — Kegyes- 
rendi: Ágoston — Schütz. Fejér — Nagy 
— Csík, Szabó, Horvátovich. — Az emel
kedő formájú Werbőczi biztosan gyűrte 
maga alá. a visszaeső piaristákat. — Gól
dobó: Balogh 3. Forgács, Weinberger, 
illetve Horvátovics és Fejér.

Mátyás p.—Rákóczi ffc. 4:2 (2:2). Vezet
te: Perényi dr. — Mátyás g .: Melczer 

Zolnai, Zsidó — Bernjén — Kun. 
Hockstcck. Kovács. — Rákóczi fk .:  Né
meth — Noyoiha I.. Lösh — Alidéi — 
Horváth. Szellet-, Novotha II. — Az óvá3 
alatt kiálló Mátyás g. szerencsés játék
ban győzött. — Góldobó: Kovács, Zsol
nai, Bernjén, illetve Novotha I. és No
votha II.

BJBrn Borg résztvett egy Stockholmban 
rendezett versenyen és 3 IOO méteres 
gyorstiszásban l:0!.l-es idővel győzött- 
Tekintve, hogy a. világhírű svéd verseny
ző már több, mint három hónapja nem 
volt edzésben la finn háborúban önkén- 
teaként harcolt), ideje egészen kiváló,

Hvegee dán világba,vnoknő igen kényel
mesen úszott legutóbbi versenyén. -KW 
méteres pryorstísiásbsrn 5:24.3 mpero alatt 
győzött. Hvegcrtő! ez az idő elég gyen
ge. (Legjobb eredmóDyo ezen a távon: 
5:06.3.)

Balllntijn Bea, a sokatigórő norvég 
hölgyÚBZÓ 100 méteres hátúszásban 1:22.5 
mperces idővel új norvég csúcseredményt 
állított fel. A régi csúcsot 1:23.5-ös idő
vel szintén ő  tartotta.

Cramnt II. meghalt A „nagy Gramm” 
öccse, Cra-nim Albert a közeirmiitbafú í ti - 
dőgyuHadásban meghalt. A  szemüveges 
nyurga fiú nem volt nagy teniszező. Az 
utóbbi években azonban szorgalmasan 
versenyzett., a mieink is; jól ismerték. .Az 
egész riémet te-niszsport és egyesülete a 
berlini Rottweiss-Club gyászolja. A nagy 
Gramm, Gottfried valószínűleg öccse ha
lála miatt: nyin indu.it a római olasz te
niszbajnokság o-n-

VfVAS

Három versenyBudapesten:
X. osztályú tőrválogató 

II. osztályú kardcsapatba jnokság 
II. osztályú, női tőrverseny

Ritka. változatos vívó műsora lesz va
sárnap Budapestnek. A vívás rajongói 
válogathatnak a különböző versenyek 
között. Lesz kard-, tőr- és höJgyverseny.

Legérdekesebbnek a RÁC rendezésében 
sorrá kerülő, idei harmadik tőrválogatő 
ígérkezik. Az eddigi két válogató is 
nagy küzdelmeket hozott, a mosani ver
senyre pedig valamennyi vívó legjobb 
formájában áll ki.

Mnszlay, Hát&zeahy J., Bedö, Gen'emch 
és Dnnap közül bármelyik megnyerheti 
a versenyt. A pillanatnyi }obb formán 
fog eldőlni a verseny sorsa. Mellettük 
még a követkézéi versenyzők, juthatnak 
a döntőbe: Palónz, Homorődy, ZircSy,
Gözsi dr és Boy dr.

A versenyt, a kevés indulóra való te
kintettel (csak 18-an .neveztek be) dél
előtt 9 órától folytatólag fogják vívni a 
RÁC Ferenc József-téri vívótermében.

Érdekeis^ég szempontjából alig marad 
el valamivel a II. osztályú kardcsa.pat- 
bajnokság a t.őrválogató mellett, izga
lom tekintetében pedig fölül is fogja 
múlni azt.

Mint már megírtuk, tavalyról a 
Sparta és az • Elektromos TE csapata 
még nem vívta le a II. osztályban való 
bennmaradásért menő mérkőzését. Most 
a Sparta értesítette a rendezőséget, hogy 
eláll a küzdelemtől,, mert csapata tele 
van betegekkel és Így az ETE csapata 
maradt benn.

A nyolc csapat a következő összeállí
tásban veszi fel a küzdelmet:

Hungária VŐ: Somló, Robinson, "Lá
nyi, Kosa, Komjáthy, Klaber. Menczel.

DAC: Molnár. Somogyi, Lemhényi,
Marosi. Kádár, Kovácsy.

BSzKRT: Oerevich T., Sárvári, Hajdú, 
Oida3r, Felbán.

BBTE: Gönczy, Hellerbach, Gömöri,
Keresztes, Tllly E„ Tilly J., Mikla.

M TK : Strausz, Hamvári, Rostás, Ká- 
nitz, Dietz, Lichtmann.

ETE: Geőcze, Zuna, TValter, Monos-
toi-y, Berty.

FTC: Jele, Zöldág, Nagy, Kurucz,
Gajdacsik, Bakó.

Ganz TE: Kerekes, Rajz, Radnai,
Goldschmldt, Enlerth, Avar és Jákfalvy.

Az összeállításokat tekintve a BBTE-t, 
a HVC-t és az ETE-t kell, legefősct?b' 
nék tó.rtanunk, Á papírformára azon
ban egy-egy kirobbanó na gy forma 
könnyen rácáfolhat. A többi csapát kö
rülbelül egyenlő erejűnek látszik. Nagy 
küzdelem lesz az alsó régióban is.

A versenyt a Műegyetemen bonyolítják 
le délelőtt 9 órától.

A harmadik versenyen a hol gyufán*- 
pótlás csap össze. Ebben a versenyben 
úgyszólván lehetetlen jósolni. A Mo.rva- 
lits testvérek, Kovács, Hzilvássy, Gere- 
vits Tiborné és Machovits látszik a leg
esélyesebbnek.

Ezt a versenyt a PSE rendezi, a 
Dob-utca 75. szám alatt lévő tornater
mében.

KERÉKPÁR

Háromszázan 
* . Szolsiolc fe lé ! . . .

T eljesen  nyílt a Buda* 
pest—S zoln ok —Buda
pest 170 knt»es táv
versen y  sorsa

Istenes János emlékének áldoz ma a 
kerékpáros világ. Istenes János emléke
zetére száll ma nyeregbe több, mint 300 
kerékpáros, hogy a Budapest—Szolnok— 
Budapest városok közötti 170 km-es 
terepszakaszon küzdelmével, eredményei
vel hódoljon ..Jancsinak’ *, a felejthetetlen 
magyar bukösisakosnak és országúti 
bajnoknak, akit egy tragikus véletlen 
szólított el 1938-ban az élők sorából.

A Tipográfia mindent elkövetett, hogy 
ez a torna méltó legyen’ címéhez. Lelkes 
hírveréssel elérte, hogy több, mint 300 
indulót tud nyeregbe ültetni, akik a kis
pesti országút 10.400 méteres kövétől 
kiindulva a Pestszentlőrinci—Vecsés— 
Üllő — Monor—Pilis—Alberti-lrsa—Cegléd- 
bercel—Cegléd—Abony—Szolnok vár.iház 
és ugyanezen az lítvonalon vissza 170 
km-es távon tízosztályfutamos versenyt 
vívnak. A cél is a kispesti országút 
10.400 méteres kövénél lesz. Külön 
mezőnyben 6.30 órakor indulnak a vezér
osztályosok, 6.50 órakor a II. osztályú 
tábor, a III. osztályúak 7.10 órakor, a 
IV—V. osztály 7.20, illetve 7.40 órás kez
dettel 100 km-es távon mérik össze az 
erejüket, a szeniorok 50' km-es távon 
csapnak össze (7.15 órai indítás), az ifjú
ságiak 60 km-es csatát vívnak (rajt. 
7 órakor), a vaskerekesek három osztálya 
50, illetve 30 km-es futamokban méri 
Össze erejét

A torna főesélyese i&íeö Ferenc, az 
MKSz múlt vasárnapi idénynyitó nép
ligeti 100 km-es tornájának megérdemelt 
győztese. Ez a jóslás azonban' korántsem 
jelent bizonyosságot. Az elmúlt vasár
napi verseny nem szolgál zsinórmértékül 
a mai 170 km-es viadal számára. A kör
pálya s majdnem fele annyi távolság 
egészen más követelményeket kíván, mint 
a mai Budapest—Szolnok—Budapest ver
seny. mert ez ingaterepével sorozatos 
meglepetéseknek lehet szülője. Ilyenkor 
idényelején sok váratlan robbantás zavar
hatja meg a mezőnyt, az esélyl esőknek 
dús aratást hozhat a bátor, rajtaütés- 
szerű kezdeményezés s így az ered
mények kialakulása is fejtetőre állíthat 
mindent.

Ha küzdelemben gazdag lesz a mai 
verseny, akkor főképpen a remek formá
ban levő Erősáré kell figyelnie a mezőny
nek. Mellette Nótás is vihart keverhet. 
Ha viszont egyenletes lesz az iram, 
akkor dicsnek komoly félnivalója van 
Karakttól, akinek villámhajrája már a 
Népligetben is tapsot kapott. Karaki 
még idényelejei formában van, de a jeles 
BSzKRT-ágyű minderre rácáfolhat.

Izgalmas összecsapást Ígérnek az egyes 
osztályküzdelmek is. Ezek közül a leg
több érdeklődés a fiatalok szárny- 
próbálgrtásai felé fordul.

BIRKÓZÁS
m a i  b ir k ó z ó , é s  s ú l y e m e l ő  m űsor

Budapest: országos súlyemelő csapat-
bajokság, 6 órától az NTE-tornaterem
ben.

Cegléd: Kecskemét—Cegléd válogatott
birkózó mérkőzés.

Miskolc: az MVSC országos II. osztályú
birkózóvers-enyc.

Rákospalota: a város hirkózóbajnokeá- 
gai, délelőtt 10 órától az István telki fő
műhely kaisziaótormében.

— — — —g» «

Rákospalota birkózőbajnokságának elő- 
merkőzései tegnap esté kezdőitek cl az 
istvántclki főműhely kaszinóíérmében- A 
mérkőzéseket ma délelőtt 10 órától foly
tatják. A bajnoki versenyen a legjobb 
magyar birkózók indulnak.

áp rilis  2 3 : görög -róm a i 
b irk ózó  ba jn ok ság

A jövő vasárnap kerül megrendezésre 
Magyarország 1940. évi görög-római bir
kózó bajnoksága. A hétfői nevezési zár
latig több, mint száz elsőosztályú ver
senyző jelentkezésére számítanak. Külö
nösen a vidék vonul fel nagy számban 
és a vidéki versenyzők közül nem is egy 
olyan van, aki jogos várományosa a baj
noki címnek. (A ceglédi Gáli. a győri 
Fi nyák, a debreceni Tará.nyi és a tata
bányai Monos). Egy. bizonyos: . akárki 
lesz egy-egy súlycsoportban a bajnok, _ a 
.győzelemért nagyon meg kell dolgoznia, 
mert a reggeltől estig tartó versenyen 
legalább tízszer kell győznie annak, aki 
bajnok akar lenni. A nagy érdeklődéssel 
várt versenyt a Nemzeti Tornacsarnok
ban rendezi a birkózó szövetség.

Elegánsn iát
Gauder-nél

E r s s é h e S -k ö r ú ft  4 .
Telefon: 1 3 0 — 8 5 4 *

IFJÚSÁG
A KISOK MEZEI BAJNOKSÁGA

ma délelőtt ti órakor lesz a KISOK- 
pályán. A  több, mint száz nevező között 
az idén nincsen olyan, kiemelkedő klaez- 
szis, mint volt tavaly Zoltáy és a ver
seny teljesen nyílt. A tizes csapatvev- 
sen3r alakulására is nehéz jósolni. Talán 
a budapesti ós a gyöngyösi mezőgazda- 
sági középiskola és a debreceni _ állami 
gimnázium tud kirukkolni a legjobb át
laggal. SzcTetnők, ha azután a legjobba
kat az országos ifjúsági bajnokságban is 
rajtnál láínók, —• ha már az együttes 
rendezés nem valósult meg.

A BUDABEvSTT KERÜLETI LEVENTE 
MEZEI BAJNOKSÁG

ünnepélyes keretek között ma délelőtt fél 
11 órakor kezdődik a Rákxsou. A leven tő
ségnek az atlétikába való bevonulása 
még nem olyan nagyarányú, mint annak 
lenni kellene. De nincs messze az idő, 
amikor ebbe a testedzési és honvédelmi 
szempontból is olyan fontos versenyág- 
bam nem 100—150, hanem 1000 és még an
nál is több futó indul cl egy versenyen 
A mai viadalon az ifjúságiak csoport 
jában az év valamennyi ifjúsági mezei 
versenyén elsőnek befutó Stefanovios, a 
felnőttek között a tehetséges Kálmán fi 
végez majd elől. A csapatversenyben a 
legnagyobb tömeg közül válogató VII. 
kerület az «>élye?-.

SÜLYEMELÉS
EZER KILÓN FEI.CL AKAR EMELNI 

A MAC!
Ma délután reiuWik a eiitj-cmnlő csa

patbajnokságot a Nemzeti Tornacsarnok
ban. Az idén nagysEabÚsú versenynek 
ígérkezik a csapatok találkozása. A log- 
cdólyc-sebb ezúttal is a MAC, noha tavaly 
nem egész húíoin kilóval maradt «1 a 
bajnoktól- Most azonban a grlffnia 
darafiok tanyáján biztosra veszik a győ 
z.clm-et. — Erről egyébként Ambrózi, a 
többszörös bajnok így vélekedik:

— Tavaly nem volt szerencsénk. Vagyis 
inkább ül-dözütt bennünket a balsors. 
Hiába emeltem csúcsot, mégsem tudtunk 
elsők lenni. De most ne.m tudom elkép
zelni, hogy elveszítsük a bajnokságot. 
Tavaly a DÁG csak két és fél kilóval 
tudott meigolözni beműünket. Azóta csa
patunk 15, sőt 30 kilóval javult. Ezt 
pedig aligha tudja utánunk csinálni -a 
DAC. Szeged néni veszélyes ránk, az 
UTE pedig most nincs együtt.

A verseny 6 órakor kezdődik az NTE 
tornateremben.

TEN ISZ
Gallnernc legyőzte Jávorit, Jnsifs meg

verte Topp Mártát. Szombat délután a 
MAFC-pályán tartott szövetségi edzésen 
R modenai női mérkőzésre készülő hölgy- 
keret teljes számmal megjelent. Gallner- 
íié jó játékkal meglepő biztosan győzött 
Jávori ellen 8:1, 6:1 arányban. Jusits 
javuló formában 6:5, 7:5 arányban
győzött Popp Márta ellen. Az egyes 
myrkőBőjek utón Gallnerué, Jusits a 
Topp, Jávori pár ellen Gallnerné, Po->p a 
Jávori. Jusits pár ellen és végül Gallnér- 
né. Jávori a Jusits. Popp Márta páros 
bllen játszott és nyert egy-egy szetet.

A MOZIK MOSOK A:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V =  vasár

nap, n -  'A, f — tó, n -  % 
Bemutató moztlí

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034. 
t6, f8, fio. Sz. V-: f4 kor is. GüT Baba. 
(Szeleczky, Jávor.) 2-ik hét!
CASINO. Eskü-út 1- T.t 883-192. f6, 18, OO.
Sz. V.: fi-kor is. Jöjjön elsején. (Páger, 
Turay.)
CITY Vilmos császár-űt 36. T: 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gül Baba. 
(Szeleczky, Jávor.) 2-ik hét!
COKSO. Váci-utca 9- Telefon: 182-818.
f8, f8. no. Sz. V-: fl-kor is. Kísért a 
múlt. (Michéle Morgan.) 3-ik hét! 
DECSI Teréz-körút 28. T : 125-953. 6. 8,
10. Sz. V.: 4-kor is. Kár volt hazudni. 
(Dunne, Grant.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T : 189-543. 
5, n8. flO. Sz. V .: 3, n6. f3. hlO. Az ör- 
döngöo fruska. (Lane-növérck.)
HIEADÖ F1EMSZINUAZ. Erzsébet-krt 13. 
T .: 222-439. 10—34-ig folyt. Magyar-Ufa- 
líetro-Fox híradó. Első felvételek Dánia 
megszállásáról. Árvíz. A posta fejlődése. 
OMÓTIA. Kölcsey-utca 2. T. 130-125. ö. n8, 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Isten tenyerén. 
(Népi vígjáték.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098.
Í6, h8, hlO. Sz. V... f4-kor is. Örökké- 
(Merlo Oberon.) V- d. e. 11: Laknar bácsi 
matinéja.
ROYAD APOLI-O Eresébet-körüt 45. T: 
222002. n6. tS, hlO. Sz. V .: 4. 6. 8, 10. 
Oz, a csodák csodája. (Judy Garland.) 
5--k hét!
SCALA. Teréz-l:rt 60. T .: 114-411. n6. fS, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Tamás úrfi kaland
jai. (Mark Twain regénye.)
IIRANIA. Rákóczi-át 21. T-: 145-048 5. nS. 
flO. Sz. V .: h3-kor is. Gül Baba. (Sze- 
loczky, Jávor-) 2-ik hét! 28-án d. o. 11: 
Nyíri le : Hogyan dolgoznak a kémek! 

Utánjátszó mozik
BROADWAY, Káro!y-krt 8. T .: 144-212.
Í4, 16, 18, flO. V.: fÜ-kor. is. A vén lány. 
V. d. e. 11: Csak egyszer vagy fiatal.
CAPITOL. Baross-tér 32. T-: 134-337.
fii, hl, 3, n6, fS, hlO. Halálos tavasz. 
S-ilc hét!
CORVIN tniöl-út 40. T .: 139888. f4. f6,
f8, f:0- V-: fl-kor is. Semmelweis. V. d. 
e. f i i :  matiné.
ELIT. Szent Isíván-fcörút 16- T.: 114-302. 
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor is. Semmelweis. 
HOLLYWOOD. Beihlen-tér 3. T .: 142.455. 
13, h5. 7, nlO. V.: fi, b3, 5, n8. flO. 
Broadway szerenád. 2-ik héti V. d. e. 
nlt: Két világ szerelmese.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 1444)27.
11, 2, 4, 6. 8, 18. Texas II, (A száguldó 
fan lom->
LLOYD Hollán-u. 7/a. T.: 111994. 4, S, 8, 
10. V .: 2 kor is. Pénz beszél.
PALACK Erzsébet-körút 8. T : 221-222. 11, 
2, 4, 6, 8. 10. Váriak. 11-ik héti

SAVÓT Üllői-út 4. T.: 146Ó10. 3, n6, f8. 
!il0. V.: 1, n4, f6, h8, 10. A 4 toll. V. d. e. 
fii: Mr. Moto nagy játszmája. 
SIMPLON. Horthy Miklós-út 62.- T.: 268-909. 
« ,  fS, i8, flO. V.: tó-kor. is. Semmelweis. 
V ri. e- 11: Mövészmatiné.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T. 140-340. 11, 2. 
4, 6, 8, 10- Viktória királynő.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Oömbös-n. 11. T .: 855377. n4, 
n6. n8, nlO- V-: n2-kor is. Bercsényi hu
szárok. V. d. e. 11: A vadon lánya. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563. 
4. 6. 8. 10. V .: 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10. 
Csapda.
BÜDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500. 
fa, b7, 9. V.: f2, f4, f6, f8, flO: Opera
bál. V. d. e. fii: Az ón lányom nem 
olyan-
EIDORADÓ Népszínbáz-n. 81- T-: 133171. 
4, 5, 8, 10. V.: 2-kor is. Acélkaraván. 
Finnország lángokban.
HOMEROS, Hermina-út 7. T .: 296178.
h5, 7, flO. V-: f.\ fi, f6, f8, flO. A férj 
közbeszól.
IPOLY. C«áky-nica 65. T.: 292-626. f4, f6, 
f8. no. V.: f2-kor is. A férj közbeszól. 
V. d. e.: Márciusi mese.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T-:
134644. f4. f6, f8. flO. V.: f2-kor is
Asszonylázadás. V. d. e. Í10, 112: Cafó 
Moszkva.
OLYMPA Erzsébetókrt 28. T.t 4215SS. 11.
2, 4, 6, 8, lO.r Bercsényi huszárok
OTTHON. Beníczky-u. 3. T .: 146-447. n4, 
n6, a8, nlO. V,: n4-kor is A férj közbeszól. 
V. d. e. 10. fl2: ITrilány szobát keres- 
PATRIA Népszínház-u. 13- T.: 145673-
3. n6, f8,. hlO. V.: L n4, Í6, h8, 10. A 
4 toll. V- d. e. fii: Mr. Molo nagy játsz
mája.
PHÖNIX. Rákóczi-út 68. T .: 144-454- II, 1. 
3, 5, n8, flO. rygm alion. Finnország lán
gokban.
RIALTO Rákóczi-út 70. T .; 139-497 11,
1, 3. 5. hS. nlO. Sz. V .: 10, 12. 2, 4,
6, 8, 10. Asszonylázadás.

A  KADIÖ MŰSORA: 
Vasárnap, április 21.

Bnűapest T. (549.5 m): 8: Ébresztő. Szó
zat, Hanglemezek. — S-45: Hírek. — 10: 
Rofo.rróátna isiéntiszlclot (Ravasz László 
dr püspök). — 11: Egyháái éuok és szent- 
beszéd (Vid József S. J-). — 12-30: Bu
dapesti Hangverseny Yemekar. Vezényel: 
Fridi Frigyes. — Közben: Rádiókrónika. 
— 13-45: Hírek. — 14: Hanglemezek. — 
15: A. földmívetósügyi minisztérium
rádióelőadássorozata. - -  15-43: Perlis Pali 
ei-g-ányzenek-ar-a muzsikál. — 16-30: Az
árpácikori magyar falu. Slnkovics István 
dr eléndásn. — 17: Hírek magyar, szlo
vák és ruszin nyelve;:. — 17.15: Szabó 
Kakién jazzhármava, — 1.-45: Tamás

úrfi kényszermunkán- Mark Twain re- 
gényrészlele. Felolvasás. Bevezetőt mond 
Halász Gyula. —- 18.10: Melles Béla ze
nekar. Vezényel: Vincze Ottó. — 19.05:
Sportcredraények. — 10.15: Hírnk. — 19.25: 
Linz Márta hegedű!. zo-ng-o rakásé réttel.
— 19-55: A szarka- Irta: Szalay László. —
20.10: A csikós. Népszínmű 3 felvonásban. 
Irta: Szigligeti Ede. — Karva-siné: Nagy 
Teréz; Rózsi: Nagy Izabella: András:
Palló Imre rlr; Bence: Boló Elemér:
Márton: Pataky József: Ferkó: Egri Ist
ván; Torkoei: Looonezi Zoltúm; Georges: 
Radá.ny Dezső; Főbíró: Nagy Adorján; 
Asztolf: Apáthy Imre: Kis Bálint: Gár
dái Lajos. — 21.40: Hírek, sportercdiné- 
nyek, hírek szlovák és ruszin nyelven-,
— 22-10: A Magyar Revü Tánezencka.r,
jazz-rnüisora. — 28: Hírek német, olasz, 
angol és francia nyelven- — 25-20: Balázs 
Kálmán cigányzenekara muzsikál. — 
00.05: Hírek.

Budapest II. (834-5 m>: 11: Szalonölös.
— 12.05: Levente radiófelórn. ,— 15-05:
A Magyarországi Munkásdafegyléték Szö
vetsége kcpvise’.etébrn a „Budapesti Ha
ladás Dalkör". Vezényel: Kralovetz
Nándor- — 16.40: Pertis Palii cigányzene" 
kara muzsikái- — 19.10: Melles Béla zene
kar. Vezényel: Vincze Ottó. — 19-10: 
Kóma születése. Irta: Bercsényi Dezső dr-
— 3): Hírek, versenyeredmények, hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 20-25: Hang
lemezek.

Kassa Í259.1 m): 9: Egyházi énekek és 
szenlbes-zéd a Szent Orsolya zárda kassai 
templomából. (Jaszokszky József.) — 11: 
Beethoven: Leonóra, III. nyitány. Hang
lemez. — 11.15: Hírek. — 11-35: Magyar 
k-atonarfalok. Kárpáífalvy József előadá
sa hanglemezekkel-
Mai jelentősebb külföldi mii sor részek:
5 ó :Bécs; Kíváasághangversony-
6 ó: London: Lebár-est.
7-25 ó: Bakarest: Beethoven: Krisztus az 

Olajfák begyé®. .
7.30 Ó; Prága: Csajkovszkij: Omegin 0. 

operája.
».3í ó: Róma: Szimfonikus est.
14.15 ó: Stockholm: Beethoven VI. sziin-

fÓDliÚjfl.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivétel*- 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Bükk Szllárd-ntoa 4, 
— Telefon 132—499 é« 133-977. Levél
cím-. Budapest 73,_ Postafiók 42.

Főszerkceztő; Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Feleié* kiadó: Kaltsár létein.

Előfiretésl díj: Belföldre egy hóra P 
2-30, negyedévre 6-—. költőidre >. —
(Amerikába 10.—).

Nyom«to‘t ■ Stfdtnm Itt. körforgóié- 
teta. Felelő*: Gyfiry Aladár tgaacatA.

G YE P LA B D A
Révay gróf szövetségi kapitány ma caíd 

álíflja össze a válogatott keretet. A.; 
keret .28 tagú lesz és szerdán közös ed
zést tart a Margitszigeten. A szövetségi 
kapitány két válogatott csapatot áilít, i'cL 
A-t &  B-t. A két csapat Áldo-ióesütörtö- 
kön rosta-mérkőzést tart és ezután dönti 
a éaövrtségi kapitány a válogatott cssZ 
pat végleges összeállítása felől.
CSONKA BAJNOKI FORDULÓ LESZ 

MA!
A Lóversenytéren már nem lehet lm jf 

noki mérkőzést játszani. A pályaválasztó 
csapatok közül az SzHC nem tudott pá
lyát szerezni, ezért aa SzItC—AHC mér
kőzés elmarad. A másik pályaválasztó, 
az MHC a Margitszigeten szeretné leját
szani , az FTO elleni bajnoki mérkőzését. 
Egyelőre még bizonytalan, hogy az MHO 
meg tnd-e egyezni a MAC-atlétákkal a 
pálya szab-addátételében. Ha megkapja a 
pályát, akkor az MHC—FTC összecsapá
son nagy küzdelem várható. A  két csa
pat két ellentétes stílust képvisel. A  
Hokikhib szépen játszik, tetszetősen és 
egységesebb, mint ellenfele. A Fradi len
dületes '-együttes, különösen a védelme., 
jó. A mérkőzés sorsát az dönti el, bc-gT 
a zöld-fehér védelem mennyire tudja fel
tartóztatni az MHC támadósoráUiak a 
rohamait- Jóslatunk 3:2 az MHC javára.

MAC—Ilire (Margitsziget 9.30- Vezeti: 
Busieza). Nagy küzdelem lesz. Tavaly a 
IIHC erősen megszorította a kék-sárgád 
kát és pontot vet t . el tőlük. Az idogefa 
liarea l-esz oz a mérkőzés és az fog győzni, 
aki jobban bírja majd- az iramot. T'ipl 
piink: 2:2.

A II. osztályban az MHC. TI—FTO Its 
mérkőaéso-n. ha te játesik, a Fradi háromé 
gólos győzelimo várható,

TEKÉZÉS
Négyes csapat II. csoport

1. Előre A)' 12 9 3 18 539.5
2. Köb. Kasa. 12 8 4 16 516.9
3. Hűvösvölgy 12 8 4 16 516.3
4. Közt. Szöv. 12 7 5 14 504.8
5. MAVAG 11. 5 6 10 514.2
6. MW Rt 11 5 6 10 511.3
7. Kistex 12 4 8 8 505.6
8. Ganz 12 1 11 2 504.3

Nyolcas csapat I. osztály
1. Előre 9 9 0 18 394.9
2. WM A) 10 8 2 16 379.3
3. Köb. Kasa. 9 6 3 12 37811
4. MAVAG 10 5 5 10 368.2
5. Corvin 10 2 8 4 364.6
6. HÉV 9 2 7 4 355.8
7. Hűvösvölgy 9 1 8 2,354.4

Sportolóknak
„PARINA «m  ©CMM

UNICAL
CRÖSIT — FRISSÍT 1

Mtnden iohb szaküzlelben kapliiló!

FŐISKOLA
A Kassai FSC—DEAG főiskolai laBda-í 

rúgóbajnoki selejtező mérkőzést, április 
27-én ját.szák Kassán a KSC pályáján.

Kibővült a főiskolai labdarúgóváloga,  ̂
tott, keret. Az olaszok ellen készülődő 
főiskolás válogatott keretbe űiabb három 
játékost soróüott bé Fábián József szövet
ségi kapitány. Az új kerettagok úevo 
a következő: Kolozsi (KEAC). Szigeti
(BEAC) és Zentai (FTC). A diákválogfí.- 
tott labdarúgó keret kedden, szerdán 6& 
csütörtökön délután a BEAC-pályám 
edzést tart Fábián József és Mólnál* 
Ignác irányításával.

Április 30-ig le kell játszani a labda-1 
rúgó bajnoki selejtező mérkőzéseket, 
így döntött a M^JFSOK labdarúgónak**
osztálya.

A főiskolai labdarúgó kupa mérkőzések 
második fordulóját az olaszországi portya 
után játszák a csapatok.

KÉZILABDA
Csepel—Budapest válogatott női kézi* 

iabdamérközés lesz május 2-án Csepelen*
Sonnenfeld. II., az MPSC női csapata-* 

nak erőssége az Olympia elleni mérkőzé
sen súlyos térdsérülést szenvedett. Női 
válogatottunk egyik kitűnő tagja vált 
ezzel hosszabb időre harcképtelenné.

A németek ellen készülődő női kézi
labda válogatott első edzése pénteken 
került sorra a Goldberger SE-sport- 
telepem A lányok meglepő buzgalmáról 
tanúskodik, hogy a keret tagjai két 
játékos kivételével teljes számban kinn 
voltak. Rövid bemelegítés után Újvár/ 
Ferenc szövetségi kapitány játékvezetésé
vel kétkapus játék következett. A kísér
let’ csapat, csatársora — Végvári, Zsám- 
boki, Kövér, Kiss M., Kiss E. — jól 
mozgott és női viszonylatban meglepő 
önzetlen volt. A németek elleni csapat 
körvonalai máris bontakoznak, bár —* 
különösen gyorsaság tekintetében — mé£ 
sok a javítanivaló. Biztatóan játszott 
Molnár Mária a kapuban; ezenkívül 
Régelyi, Vörös, Hudra, a két Kiss., 
Kövér, Zsámboki — a valószínű csapat 
minden bizonnyal rájuk fog épülni. A» 
újoncok közül Zubek ragyogó játékosnak 
ígérkezik. Ujváry Ferenc szövetségi 
kapitány bizakodó hangon nyilatkozott 
az edzés után.
A BUE VII. VISSZALÉPÉSE FOLYTAT*
egy nagytudású csapattal lett szegényebb 
a kézilabdabajnokság mezőnye. A baj" 
noki összecsapásokon azonban ez alig 
látszik, sőt az egyik bajnoki esélye® 
kihullása után a csapatok határozottad 
nagyobb tűzzel és akarással vetik magu
kat a helyezésért folyó harcba. Uyed 
szempontból a mai, vasárnapi fordul® 
érdekesnek ígérkezik. -

BTC—MAFC: a tavalyi bajnok MAFG 
nagyon esélyes, de a két pontért alapo" 
san meg kell dolgoznia a fehérúti ,,kat" 
lan bán” . Döntetlen körüli eredményi 
várunk (Fehér-út, háromnegyed 
Szabó). Elektromos—BS/.KRT: a bajnok- 
jelölt Elektromos 6—8 góllal látszik 
nak, de az eredmény aligha 
majd a várakozást. . . (Latorca-uJ-ca* 
fél 11. Fötdesdy. Pj: Szurdai,
MTE—VÁC: mindkét csapatnak egyf'01 
esélye van a győzelemre. A harc na&y 
lesz, mert a győztes még második i» 
lehet! (Hajdu-utca, 5. Bobrovszky- 
T«akács) \

A II. osztályban pokoli küzdelem ^ét
kezik a bajnoki pontokért. .. Csupa 
egyenlő játékerejd csapat kerül össze é3 
Ilyenkor a hazai pálya előnye sokat szá
mít. Mi az előlálló csapatokat jösoljü* 
győztesnek: MPSC—WJfTK ^S?5,i'
Horthy Miklós-út, 3. Kovács. Dj; Tel » 
Takács). Wackcr— Széchenyi (Újpest. 
Horthy Miklós-út, fél 2. D|vúnyl), BTR. 
Kistex (Pozsonyi-út, 2- * -,T ^?hvr.Lségi díj: Elektrom os—BSzKRT (Latorca
utca, negyed 19. Egri), MTE— V̂Â
<Hajdu-utca. fél Fajeetej, BTC—MAI 
lí’ehér-út, tél 2. Palvin). Vitéz Pál Imre 
vándordíj: M. Posztó—MTE (Csenek
WMTK-stadion. negyed 5. Nógrádh 
Goldberger SE -MPSC (Újpest, Horthr 
Miklós- t, 10. Bognár).


