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Gyer^yószentm iklós. Vezette: ^ agy . 
Székelykeresztur: Lovasa — Keni, _N agrT

— Pálffy, Bo-koir, Demeter — Péter# 
Elekes, Nasry, Veress, Benedek.

Gyergyószentmiklós: Zakariás 7-  üsor« 
dás, Bereek — Kovács, Meggyest, Kiben
— Csergő, Farkas, Kassai, Paiavits,
^Egyenlő ellenfelek, a hazai csapat te
hetetlen csatársora miatt vesztett- A. 
15. percben Nagy. a 19.; percben Veress 
lövi a vendégek góljait. Szünet után 
nagy a hazai csapat fölénye. A  16. perc
ben Kassai 2:l-re javít, dte aztán újból 
a vendégcsapat ér el gólt Veress révén.

KORÁNYI JÁTSZIK JOBBHÁTVÉDET!
Nincs változás a magyar csapat —  németcsapatban Miller a balhátvéd Tökéletes rendben, percnyi pontossággal utazott a magyar csapat Becsből Kölnbe

Kiküldött munkatársunk távbeszélő]elentése Kölnből

Köln, április 5.
Ilyen rövid idő alatt talán még 

nem is tett meg magyar válogatott 
olyan színes, tarka utat, mint a Bu
dapest—Köln út volt. Budapestről 
ugyan egyórás késéssel indultunk, 
de ez nem okozott bajt. Bécsben 
Mindjárt a megérkezés után meg- 
vacsoráztak a fiúk és lefeküdtek. 
Bécsben tudtuk meg, hogy milyen 
pontos, percről percre kidolgozott 
uúriiüsort állítottak össze számunk
ra a német labdarúgó szakhivatal 
vezetői.

C sütörtökön  este B écsb en  a  bécsi 
v ezetők  társaságában  a  m a g y a r  v e 
zetők  eg y  k ávéh ázba  m en tek , ahol 
a z  éppen  B écsben  ta rtózk od ó  bo lgár 
labd arú gó  vezetők k e l ta lá lk oztak . 
Gervay József, a  m a g y a r  kü lönit- 
B iény ú ti v ezető je  eg y  b o lg á r  d iá k  to l
m á csolásáva l m eg beszélést fo ly ta 
tott a  b o lg á r v ezetők k e l. K iderült, 
h o g y  a  b o lg á rok  nem  m á ju sb a n , ha
nem  június 8 -ára  v á r já k  a magyar 
csap atot S zófiába . U g y a n a k k o r  já t 
szana ott a  m a g y a r if jú s á g i v á lo g a 
to tt  i s  a  b o lg á r  ifiv á log a to tta l. V i
szon t B udapesten  ezen  a  n ap on  z a j
lana  le  a  M a g y a rorsz á g  B ) — B u lg á 
ria  B ) m érkőzés.

Bécsben a fiúk jól aludtak. 
Bél 6-kor volt az ébresztő. A  szálló
ban. költötték el a reggelit. 7.05-kor 
indult a vonatuk Bécsböl tovább. 
A  német labadarúgó szakhivatal 
előzékeny intézkedése révén négy 
nagy fülke állott a magyar fiúk 
rendelkezésére. Vonatunk percnyi 
pontossággal indult és percnyi pon
tossággal haladt át minden közbeeső 
állomáson. A gárda az étkezökocsi- 
ban ette meg az ebédjét és a vacso
ráját és noha éppen hústalan nap 
volt, a kosztol kielégítőnek találták. 
Passauban ebéd után, továbbá Nürn- 
bergben, Würtzburgban és Frank
furtban leszálltak a fiúk a vonatról 
és öt-ötperces sétát végeitek a 
pályaudvaron, hogy izmaikat kissé 
felrázzák.

Este %11-kor érkeztünk meg Kob- 
lenzbe, ahol teljes sötétség fogadott 
bennünket. Xandry dr, a német 
szakhivatal vezetője azonban a sö
tétség ellenére is megtalált bennün
ket és szokott kedves, közvetlen 
modorában üdvözölte a magyar 
csapatot és annak vezetőit.

A szállóba való megérkezés után 
a fiuk hamarosan lefeküdtek. A ma
gyar és német vezetők pedig egy 
kis megbeszélésre ültek össze. Ez 
előtt

Xandry dr néhány érdekességet 
közölt velünk:

63.000 néző fér be a kölni stadionba.
53.000 jegyet már csütörtök estig 
eladtak. A  mérkőzés német időszá 
mítás szerint délután 3 órakor (bu 
dapcsti 2 órakor) kezdődik, azért, 
mert sokan nanduinak át Kölnbe 
vidékről a mérkőzés megtekintésére 
" azt akarják, hogy a vidékiek

még a sötétség beállta előtt vissza
térjenek otthonukba.

Von Tschammer und Osten biro
dalmi sportvezér is megérkezett 
Kölnbe a szombati nap folyamán.

Itt van már Escartin Is, a mér
kőzés spanyol játékvezetője.

Escartin csütörtökön repülőgépen 
érkezett Stuttgartba és onnan vona
ton jött át Kölnbe.

Kijelölték a mérkőzés két part
jelzőjét. Az egyik Steckmann, a 
másik Trompetter.

Elömérközés is lesz. Két Hitler- 
Jugend válogatott fog játszani egy
más ellen.

A. magyar és német vezetők tár
gyalásának eredménye:

ősszel Budapestéit les* a 
magyar—német visszavágó mér

kőzés,
A magyar szövetség kérte a mé- 

wietekst, hogy az Ifjúsági vilsgatsét- 
jukat is küldjék el Budapestre r
magyar ifiválogatott ellen. Erre t 
kérésre azonban nem kapott hatá 
rozott választ. Ebben az ügyben a 
Hitler-Jugend vezetőjével kell tár
gyalni az MLSz-nek.

Gervay József tolmácsolta Xandry 
dr előtt a Ferencváros kérését, hogy 
a Vienna és az Austria teljes csapa
tával jöhessen húsvétkor Budapest
re. Ezt Xandry dr határozottan 
megígérte.

Fábián József szövetségi kapitány
n7ri1.t o  Tincrtr

régi formájában várja vendégeit. 
Erről bárki meggyőződést szerezhet. 
(Meg is győződtünk róla.)

A gyors ebéd után 2 órakor már 
elindultunk a stadionba egy kis ed
zésre. 3 órakor már mezben volt az 
egész társaság.

Húszperces futás és gimnasztika 
után tízperces labdiaedzés kö- 

kezett a remek, de feltűnően 
nedves gyepen.

A pálya különben 70x110 méter, tehát

es

közölte, hogy
Korányi lesz a jobbhátvéd

és így az eredetileg is tervezett ösz- 
szeállításban játszik a magyar csa
pat.

Koblenzböl reggel indulás. Min
denki lenn van a szálló halijában 
már menni kellene a vonathoz, ami
kor észreveszik, hogy

Sáros! III. és Bodola hiányzik. 
Rohannak fel a szobájukba, hát 
mind a kettő édesdeden alszik. 
Éppen annyi idejük volt, hogy gyor
san felöltözzenek és már robogtunk 
is ki a pályaudvarra. A  vonat pon
tosan 10.43-kor indult — éppen hogy 
elértük.

12.08-kor érkeztünk meg Kölnbe. 
A pályaudvaron meleg fogadtatás. 
Ott voltak a német szövetség veze
tői. A  szállodában Czindrich Egon 
itteni magyar konzul látta ebéden 
vendégül a magyar csapatot, a veze
tőket és a német labdarúgás veze
tőit. Német és magyar nyelven üd
vözölte a megjelenteket. Közben 
egyperces néma felállással adóztak 
a német hősi halottak emlékénak.

Ebéd után nekiestünk a kölni la
poknak. Az egyik újságban

Köln főpolgármesterének üd
vözlő cikkét találjuk.

Szeretettel köszönti a magyar esa 
patot és mindazokat a szurkolókat, 
akik eljöttek a mérkőzésre. Kijelen
ti, hogy Köln 'a régi kedéllyel és

B o m b a s i k e r t  a r a t  a legjobb m a g y a r  v e r s e n y u t ó
ahlckotybetétes J é ^ I R P L A Y  1 9 4 1
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elég nagy, lehet rajta mozogni ele
get és szélsőkre játszani.

Edzés után rövid taktikai meg
beszélést tart Fábián kapitány. Az 
alapvető utasítás az, hogy

laposan kell játszani.
Ezen a „bilUárdasztalon“ lehet. 
Különben az utasítás ugyanaz, mint 
Belgrádbaa. Hátul Polgár irányit, 
elöl Lázáré a vezényszó. Az össze
kötök ne húzódjanak nagyon hátra, 
legyenek mindig készen arra, hogy

lyukra fussanak. Fűzi gyakran 
cseréljen helyet B odolával, hogy a 
német védőket megzavarják. Ha 
11-es lesz, azt Z sen gellér  rúgja.

Meleg fürdő és a német gyúró 
szakavatott munkája fejezi be az 
edzést. Utána az innen 50 km-re 
levő Wupperthal-Elberfeldbe megy 
a csapat. Ott vacsoráznak, este 
varietébe mennek és csak délelőtt 
jönnek vissza Kölnbe.

B. Mattanovich Béla

Fűzi II
BLASz-ból — Kölnbe!

A FIFA szabályalkotó
bizottsága 
Kölnben ülésezik

Kőin, ápriKs 5.
Szombaton u M  x  FIFA szabályalkotó 

bizottsága ülést, tart a te-rvbetvett s»a- 
bálymódiooltásról, a-moly a szabályos és 
szabálytalan lökés új rendezését tár 
gyazza. Az ülésen a következők vesznek 
részt; Bauwens dr (német). Delaunay 
(francia), Van Dyek (belga). ^Eacartin 
(spanyol).

B. M. E.

Korányi sérülése — 
bogáresípés

Köln. április !>.
Korányi sipc-sonija a Budapest—Bécs 

úton é »  méc később is erősen fájt. Nem 
tudott másra gyanakodni, mint arra, 
hogy a fájdalom onnan származik, hogy 
szerdán a villamosra szálltában meg
ütötte a sipcsontját. Pénteken még ér
zett fájdalmat, szombatom már semmit 
és akkor már maga is arra kezdett gya
nakodni. hogy a látható és múló „sérü
lés”  nem ütéstől, hanem csípéstől kelet- 
kezelt.

Kölnben a. szövetségi kapitány orvos
hoz vitte a válogatott hátvédet és az 
is megállapította, hogy csak egyszerű 
csípésről van szó. Bejódozta a helyét és 
kijelentette, hogy Korányi bátran játsz
hat. Korányi meg is igért-e, hogy bát- ran fog játszani. íg y  a magyar csapat 
összeállítása változatlan.

A játékosciere ügyében még nem tör
tént döntés, ez csuk vasárnap délelőtt 
történik meg. Fábián kapitány szeretae, 
ha lehetne cseréim, de a játékosok min
denképpen úgy mennek ki a pályára 
hogy végi* kell játezaeiok x  mérkőzést,

&  H . B .

M i l y e n  r e n d s z e r b e n  
j á t s z a n a k  a  n é m e t e k ?

Köln, április 5.
Xmndry dr ügyvezetővel beszél

getve feltettem neki a kérdést:
— Milyen rendszerben játszik a 

német csapat f
Xandry dr csodálkozva néz rám, 

kis vártatva így szól:
— Nálunk nincs már rendszer- 

probléma. Herberger, a birodalmi 
edző már nem is beszél ilyenről. 
Annyira magától értetődő, hogy 
milyen rendszerben játszik a német 
válogatott. Csak rá kell nézni az

összeállításra: ahol Rohde a közép
fedezet, ott csak kullancsról lehet 
szó. De nmei is szükség, hogy 
beszéljünk a rendszerről addig, 
amíg el nem következik az az idő, 
amikor újra megváltoztatják a 
lesállás szabályát és új rendszert 
kell majd keresnünk. A régi német 
birodalom területén csak a bajorok 
azok, akik még vitáznak a rendszer 
fölött, másutt mindenütt együntétü- 
ség uralkodik.

B. M. B.

Streitle helyeit
Miller lesz a balhátvéd 
a német csapatban

A német válogatottak Wupperthal- 
Barmenben tartózkodtak és csak 
délután jöttek be Kölnbe. Xandry, a 
német labdarúgó szakhivatal vezető
je a következőket mondotta az ösz- 
szeállításról:

— Minden marad a régiben, csak 
Streitlét kell nélkülöznünk, ö  ka
tona és nem tudtunk részére szabad
ságot kieszközölni. Helyettese a 
drezdai Miller lesz. Az összeállítás 
egyébként a következő:

Klodt (Schalke) —  János

(BSV 92), Miller (Dresdner 
SC) —  Kupfer (SC Schwein- 
furt), Rohde (Eimsbütteler 
XSV), Kitzinger (Schweinfurt)
—  Hanreiter (Admira), Hahne- 
mann (Admira), Walter (SC 
Kaiserslautern), Schön (Dresd
ner SC), Kobierski (PSV Ber

lin).
Tartalék: Jahn (Regensburg) ka

pus, Gellesch (Frankfurt) fedezet. 
Willimovski (Chemnitz) csatár.

B. M. B.

títiéd fái ?..,
— Ki fél, Terefere úr és kitölt
— A magdolnavárosi ökölvívó 

csillag fél a főiskolai világbajnoktól. 
Legalábbis azt beszélik. A  vasárnapi 
válogatóra megint összepárosították 
őket, de a magdolnavárosi ifjú 
megint kifogásokat talált ki. Ez
úttal már harmadszor nem állna, ki 
a főiskolai világbajnok ellen. Tűi — 
tényleg nem lép ellene szorítóóa...

■— Miért félne tőle?
— Azt mondják, nagyot üt!...

BANK KUBA MÉRKŐZÉS
Mezőgazdák—Hitel 3 :2 (1:1). Tatai-üt. 

Vezette: Tölgyesi. Nehéz győzelem. Gől- 
lövö: Károly (2) és Horváth, illetve Jávor 
lr Ok

A SZENT LÁSZLÖ-VÁNDORDIJÉRT 
a III. fordulóban ma a következő mér
kőzéseket játszák a csapatok:

Losonc: Losonci áll. g,—Váci Kegyesr, 
gimn.

Pápa: Pápai bencés f t— Sümegi áll. ff.
Kiskunhalas; Kiskunhalasi ref. g.—Sze

gedi kir. kát. tképzö.

E g yen ru h á t, 
p o lg á r i ö ltön yé

előnyös feltételek 
mellett késeit

Hagy Kálmán
IV., K ossu tO  E -u . •
(Saját ház) Tel.: 1-836-53
A l a p i t l a t o t t :  1899•
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NW PENGŐS PÁLYÁZAT!
jr A heti Irt pengő rendes díjas kívttl

ta s
peaáSsiYUÍ! heti jugaion*

a Ferencváros—Austria mérkőzés kapcsai:

jOrszágosTíppelőBaínokság 8.1
I Beérkezési h-a tűri illő: április 12. 13 óra I 
1 Ki (név«zerint» vagy a Ferencvárosi 
J icöxépcSalára. az Austria hatssélsője, I 
| siti.) rúgja atz, első eoU^ a Ferenc-» 

város—Austria mérkőzésen?

Ferencr.—Ausfcria, vég«. •<»*•-»

Fer&ncv.—Austria. I- í.

Ferencv.—Vienna, végre.

Fereaev.—Vienna. I. ?. e. •••«?•<

WMFC— Austria, vége. **..*:..

WMFC—Aufltria. I. f. a,

WMFO—Vwnna, végre.

‘WMFC—-Vieraia. I. f. «.
Pótverseny: A pontversenyóe «?ak |
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt ver- f 

senyt dönt el.
Kolozsvári AC—DiMAVAG *

Bástya (Kokyzsr,)—DiMÁVAS 

Bp. amatőr I. A)—Szentes 

'Bp. amatőr B)—Cegléd *♦••**

Kév* ............ ............ ............ .
Lakhely*

0 t « :  ............. ....................... ..........
A beküldő alávett magát a feltétetek-1 
nek. Miuden szelvényhez ép és fór* 1 
Kálómban levő használatlan 10 filléres | 
bélyeget kell mellékelni. Aki boton-* 
kint ötnél több szelvényt küld. kö

teles ide keresztet (csillagot) tenni;

Vereségek változatai
M ily en  so k  körülm ényből a d ó d ik  
egy válogatott m érkőzés eredm énye

Fegyelm ez a BSzKRT
A BSzKRT szokásos pénteki edzőéről

* Dérül teke n kívül Szaiay is hláriyzett. 
A ’ villamos csapat a barátfi-áiffos mérkn- 
oésföro éppen olyan leliviisnaorétescnkfc- 
«?-ül, mint a .legkomolyabb bajnokijára 
és ."e®ert Szaiay nem ász la meg szárazon, 
igazolatlan távolmardá-sát. ,

'-ir- Szaiayt nem visszük el Győrbe, — 
mondta Kutrucz János, a kék-sárgák ed- 
z6je. — Ha tényleg olyan fontos dolga volt. 
nfeár személyesen akár távbeszélőn beje
lenthette volna. így a fiatal Maly került 
be a csapatba. . , ...

•A BSzKRT a következő csapattal áll 
kt az ETO ellen: Wattay — Monon yi,
jja ly  — Kovács II. Balogh I>- Sz#cli. —r 
Mészáros, Tánezos, Kovács I, Gráf, S®abo
Ili*

MA REGGEL INDUL A GAMMA KÉT
os apata sz m kS m h é uvarra  és

KOMÁROMBA
.A Gamma ma, vasárnap két csapattal 

vondégfizcrepel vidékem Az egyik csapa
ta Komáromban, a másik pcilifc Székos- 
f ;;bérváróit játszik. A Komáromban sy.e- 
répto csapat így áll fel: Havas —■ Ná
das.’ Szilváéi — Király, Gyulai, Kovács 
-4 V árad í, (X*eh* Á dá :p. T u ra y II, 1 lá
vái; A székesfehérvári Álba. Regi a ellen 
ef, a csapat játszik* Ifitda — Pásztor, 
Síiébeni — Magda., Borhy, Kemény — 
Fodor. Fekete, Toldi. Takács. Gébért. A 
két cea-pat tagjai a kísérőkkel együtt 
vasárnap reggel indulnak vidékro.

A FERENCVÁROS MA KŐBÁNYÁN VENDÉGSZEREPEL
A Ferencváros ma délután fél 4 órakor 

Kőbányán játszik a halomutcai pályái.' 4 
ÍJrSC csapatával.

— A hiányzó válogatottakat és sérül
teket — mondotta Kohut Vilmos edző — 
ár. FTC játékosaival pótoljak. A csapat 
így áll fe l:Yadnai — Waldinger, Tátrai — Nagy II, 
Yelkei, Hámori — Thurzó, Sárosi dr. 
Jakab, Finta, Ortutai.

>  á l  ,  tervünk — mondotta még az 
edző---,, .hogy a második félidőben vál, 
tortái un 1. az összeállításon.

A mérkőzés után a eégcsapat a Ferenc
város és FTC játékosait, valamint vezetőit, 
uzsonnán látja vendégül.
MÓLNAK IGNÁC BEMUTATÓI KISKUN

FÉLEGYHÁZÁN ÉS CSONGRa DON 
Molnár Ignác szövetségi ed_z5 ezen a 

héten csütörtökön Kiskunfélegyházán, 
pénteken pedig Osongrádon bemutató
edzést tartott. Mind a két helyen délután 
4 pályán volt edzés, majd este elméleti 
és filmbemutatót tartott Molnár edző

— A  két városban olyan érdeklődést 
tapasztaltam, amilyenre nem is szární- 
fottam — mondtál Molnár Ignác. ■ — 
Zuhogó esűbei; az egész diákság- a teljen 
tanári karral együtt megjelent a Pályán. 
A diákok a nagy eső ellenére pompásan 
végezték a megmutatott gyakorlatokat. 
A két város sportvezetőt mesélték, hogy a. 
közönség részéről állandó a sport iránt 
az érdeklődés és a mérkőzéseken mind 
nagyobb számban jelenik meg a közönség.

KOLOZSVÁROTT
érdekes mérkőzés kerül ma sósra. A Báa. 
tya a kerületi válogatott csapat ellen 
játszik. A DiMÁ'VAG elleni mérkőzésére 
készülő Bástyának nagy erőpróbája lesz 
á mai mérkőzés. A kerületi válogatott a
légjobb összeállításában szerepel. A  két 
csapát így áll fe l: Kerületi válogatott; 
Tyukodi — Marton. Hancz — Pünkösdi.

' Szeréiül, Bokor — Fábián, Erid, Palocsay, 
T ip p -R u m  Bástya: Bereezki — Medve,, 
gxtfcá — Lófóncíd.' Engl, Bédl -  GJejm 
r.éh. Hódy, oroszt. B aka*.'A  raérxSztót 
Farkas vezeti.
V .......... ■ ..... .................. . »

* t e  Álba. ftogia Klnb
húsvétvasáreapra egy SzéKesfeher- 
várott lejátszandó hírverő mérKö- 
zdsre NB I. vagy NB n . osztályú 
budapesti kerületi egyesületet, keres 
a feltételei sürgős közlése mellett

Wj serleget ajánlott fel _a szófiai fő
polgármester a Berlin—Szófia .mérkőzé
sekre. Az előző serleget három győzelmé
vel Berlin csapata nyerte el végleg _ 

Ferger ITI sérülése miatt nem játszik 
a Biidakalászhan. __

Sehosták II- Schosták IV  háiVédpar 
intsük, az tHCC-hea*- Kefcnfőlá _ e&an.

Itt állunk újra egy idegenben el
döntésre váró válogatott mérkőzés 
előestéjén. Újra elfog bennünket az 
örök vágy: eltalálni a mérkőzés
eredményét!

Az itthonülök azonban nem is 
gondolnak ilyenkor arra, hogy mi
lyen sokfajta körülmény szokott 
közrejátszani egy-egy mérkőzés 
eredményének kialakulásában. Álta
lában mérlegre szokták tenni a la
tolgatok a két csapat játékerejét — 
felbecsülve a csapat tagjainak ké
pességeit, formáját — és ehhez 
hozzácsapják a honi pálya előnyét, 
vagy az idegen talaj hátrányát és 
— felírják a jóslatot.

Pedig mennyivel több azoknak a 
körülményeknek a, száma, amelyek 
sokszor döntő mértékben közreját
szanak egy-egy ilyen eredmény ki
alakulásában, Vegyünk csak sorra 
néhányat!

Am ikor több ok is 
közrejátszik

Tudjuk jól, hogy a labdarugómér- 
közés végeredményének kialakulása 
több körülménytől függ. Ritkán }ór
ául élő az, hogy csak egyetlen moz
zanat billenti jobbra, vagy balra a 
mérleg nyelvét. Általában tehát 
több indító okot lehet megtalálni az 
eredmény mögött. Persze, a győzel
met könnyen elkönyveljük, az okokat 
azonban rendszerint vereség esetén 
kutatjuk.

A több körülményből . kialakult 
nagy vereségek között kétségkívül 
az olaszoktól elszenvedett 5:0-ás ve
reség vezet. Amikor 1930 májusá
ban Budapesten nem is szerencsésen 
összeválogatott, nem is a legjobban 
előkészített, a rendszeres játék gon 
dolatától is irtózó magyar váloga
tott rátalált az erfeje teljében levő 
olasz válogatottra. Arra az olasz 
válogatottra, amely akkor már ha- 
tározottan kialakult rendszerét igen 
jól begyakorolta. Taktika, rendszer, 
erőnlét, gyorsaság, küzdöképesség, 
mind az olaszok oldalán volt meg
található. így  alakult ki a súlyos és 
emlékezetes vereség.

A sérülés
mint .döntő körülmény, nem egyszer 
jelentkezik a vereség okai között, 
Mindenki emlékezik az 1933 október 
22-én az FTC-pályán lejátszott olasz
magyar mérkőzésre, amely végre 
azzal a reménnyel kecsegtetett, 
hogy megakaszthatjuk az olaszok 
diadalmenetét és amikor Cesarini és 
Korányi összecsapásából már a já' 
télf 15. percében Korányit tört láb
szárcsonttal kellett levinni a játék
térről. A 10 emberrel küzdő magyar 
csapat l:0-rá kikapott. ' Hiába' volt 
Polgár hősies hátvédjátéka, a csonka 
magyar csatársor' már eleve meddő
ségre volt kárhoztatva.

A rossz összeállítás
is sokszor szerepelt már a vereségek 
főokaként. Ezzel a megállapítással 
azonban óvatosan kell bánnunk, mert 
a jónak vélt összeállításnak rend
szerint nem volt meg a próbája, 
Csak feltevések alapján lehetett ar
ról beszélni, hogy A jobb lett volna, 
mint B. A  magyar válogatott ered
ménysorozatában azonban találunk 
nem egy ilyen mérkőzést, amely ál
talános megállapítás szerint az el 
hibázott összeállítás miatt ment 
veszendőbe. Ezek közé tartozik az 
1920 novemberében Budapesten í 
arányban elvesztett magyar-osztrák 
mérkőzés, amelyen a válogatók 
Orthot kihagyták a csapatból. Sőt, 
amikor Potya lemondása következ
tében mód nyílt arra, hogy az össze
állításon javítsanak, akkor sem gon
doltak Orthra, akire akkor valami
lyen állítólagos kijelentése miatt 
neheztelt a szövetség.

A rossz utazás
is elégszer szerepelt már a csapat 
rossz erőnléte és ennek folytán a 
vereség okai között. Nem is olyan 
régen, 1939 tavaszán történt, hogy 
a magyar válogatott csapat Rotter
damban játszott. Előző Vasárnapon 
Lille-ben szerepelt a magyar profi- 
válogatott és ennek fele künn ma
radt, a rotterdami csapat másik fele 
azonban Budapestről utazott ki Hol 
la adtába. A hibás előkészítés foly
tén a budapesti csoport csak rengő- 
t-eg áf-SBállássalr éjszakai útmog&to- 
kitisml, e »  izgalmaktól és a..hossáú 
Utazástól elcsigázottan érkezett Rőt 
tér daruba. A z  eredmény ismeretes: 
csatáraink mintha ólmot hordtak 
volna a cipőjükben, erőtlen, bágyadt 
volt a kapuelőtti játékunk és simán 
kikaptunk a hollandusoktól.

A gyenge játék
sem hagyható figyelmen kívül a ve
reség okai közül. Persze ez csak 
akkor feltűnő, ha nem várják. Ami
kor 1934 áprilisában felutazott

magyar válogatott Becsbe, általános 
bizalom kisérte a csapatot. Senki 
sem mert volna gondolni 5:2-s vere
ségre. És mégis bekövetkezett, A 
fedezetsornak két olyan kiválósága, 
mint Láky és Szaiay, váratlanul 
gyengén játszott. Ez bizony emberi 
dolog. Márpedig az ember nem gép, 

futballista sem. Hiába játszott 
olyan sokszor olyan kiválóan előbb 
is és azután is a magyar labdarú
gásnak ez a két kiválósága, azon a 
napon csődöt mondtak,

A rossz játék bújt meg a bécsi 
1927-es 6:0-ás vereség mögött is,
amikor a Borsányi •— Lutz II — 
Gbitz összeállítású fedezetsor rop 
pánt össze, Jiszda, Rappan, Wcsscly 
és Horváth pedig ontották a gőlo 
kát.

Az elbizakodottság
okát is megtaláljuk a történelem 
lapjain, Gondoljunk csak arra, hogy 
biztos győzelem tudatában indul
tunk a párisi olimpián az Egyiptom 
ellepi mérkőzésre és hogy csak a 
3:0-ás állásnál kezdtünk komolyan 
küzdeni, amikor már későn volt.

De az . elbizakodottság segítette 
yőzelemhez még a világháború 

előtti időben azt hirtelen összekap
kodott Hojtasch—Wantschura-féle 
osztrák válogatottat, amely az első- 
vonalbeli bécsi játékosok sztrájkja 
miatt kelt útra Budapestre. Jött 
nevettek rajta és — győzött.

II. félidő 46. percében beívelt góljá
hoz, amely az addig 2:2-re álló mér
kőzést hirtelenül — és a szabályos 
időn túl — vereséggé változtatta át 

játékvezető órájának hibájából. 
Balszerencse volt az is, hogy 1935 

novemberében — amikor Milánóban 
2:2-re. állt a magyar-olasz mérkő
zés az EK döntőjében — Titkos 
Pali nagy helyzetben leadott lövése 
alsíklott a kapufa mellett.

Sok minden kell ahhoz tehát, hogy 
egy mérkőzést megnyerjünk. A já
ték dicsőséges bizonytalanságán csak 
az javíthat, aki minden tekintetben 
a legjobban felkészül, megtanul min
dent, ami a játék lényegéhez tarto
zik, játékát mindig korszerű szinten 
tartja. Ezzel szállíthatja le a vélet
len szerepét egy mérkőzés eldöntésé
ben a- legkisebb mértékre . Ahogy 
bölcs elődeinek mondták: Fortuna
szekerén okosan ülj!

II bajnokság á llása
Budapesti kerület

T. osztály 
Északi csoport

A taktika
ered-is közrejátszik néha . egy-egy 

meny kialakulásában.
örökké emlékezetes marad ebből 

a szempontból az 1932 tavaszi bécsi 
osztrák-magyar válogatott mérkő
zés. A Nemzeti Sport tudósítója 
már szombaton este megtelefonálta 
Budapestre és a lap vasárnap reg
geli számában meg is jelent, hogy 
Meisl új taktikára határozta el ma
gát. Nagy titokban arra készítette 
elő az osztrák csatársort, hogy a. 
akkor még csak Angliában hasz 
nált „W“ -alakzatban játszék. Sinde 
lárt előre tolták a mi két hátvédünk 
közé, Gschioeidl és Schall pedig mint 
háj,ravont összekötök r ingáztak «  
védelem,; és a támadas közi. "A húzás 
sikerült,. %:2-re kapptt ki a. megza
varodott magyar csapat. A  „megle- 
pett“ szót azért nem használhatjuk 
mert a Nemzett Sport vasárnap reg
geli száma vasárnap délben már 
Bécsben volt és a válogatott csapat 
vezetői és tagjai egyformán elolvas 
hatták. már az ebédnél, hogy Meisl 
csapata miben töri a fejét.

A nagyobb játék- 
kultúra

azok közé a vereségbeli okok közé 
tartozik, amely nem hagy maga 
után fájdalmas érzést. Amikor 1936 
decemberében Londonban 6:2-re in
téztek el bennünket az angolok, 
vereség nem fájt. Inkább talán csak 
az a mód fájt, ahogyan azt elszen
vedtük. Nem tudtuk nagyobb küz 
delemre kényszeríteni az angol 
együttest.

A játékrendszer
hiánya általában lefokozta váloga 
tott csaaptunk ütőerejét, de különö 
sen védekezni tudását. Már a játék 
őskorában is ismeretes volt az ellen 
fél játékosainak lefedezése, ami 
WM-rendszer lényege a védelem fel 
adatában. A párisi világbajnoki dön
tőre mégis a mi „ szabad“ futbal- 
lunkkal álltunk ki. Az olasz csapat 
két összekötője, Meazza és Ferrari 
téljesen fedezetlenül sétálgathatott 
fel és alá a pályán és készíthette 
elő egyik veszélyes támadást a má 
sik után. A rendszer nélkül játszó 
magyar védelem a lelkét tehette 
játékba, eleve verve volt már.

Bs ha minden vág, akkor is sok 
szór közbejön

a balszerencse
Erre is van példa r— nem is egy 

— a magyar válogatott történelmé
ben.

Klasszikus ilyen példa *  Zsák 
által beszedett gól 19SB október 
4-én, a magyar-spanyol mérkőzésen. 
A  spanyol csapat nagy ellenfél volt, 
de mégis " meg kellett volna nyer
nünk azt a mérkőzést De ha abbéé 
indulunk i? ki, hogy a csatároknak 
nem sikerült a góllövés, • akkor is 
legalább a QtO-ás döntetlen lett volna 
Igazságos. 8s ha valami ritkán lá
tott bombagóllal szerezték volna 
meg a spanyolok győzelmüket, talán 
könnyebben elviseltük volna a vere
séget. De így, hogy egy vérszegény, 
már kivédettnek látszó lövést enge
dett be a keze között egyik legna
gyobb kapusunk, ez fájt.

És mit mondjunk Cesarininek 
1931 december 13-án Torinóban «

1. Elektromos II 15 13 1 1 76:23 27
2. HAC 15 10 4 1 43:25 24
3. UMSE 15 8 3 4 48:27 19
4 PSC 15 8 1 6 25:37 17
5. SASC 15 7 2 6 38:31 16
6. Föv. TKör 15 4 6 5 27:41 14
7. BTK 15 4 5 6 30:36 13
8. URAK 14 4 4 6 30:30 12
9. RÁC 15 4 ?, 8 29:55 11

10. MFTR 14. 3 4 7 36:42 10
11. MSC 14 2 6 6 38:48 10
12. M. Turul 15 4 2 9 22:38 10
13 M, Előre 15 4 1 10 29:36 0

Déli csoport
1 FSC 15 11 2 2 34:18 24
2. Gázgyár 14 11 1 256:1923
3. BF.AC 15 11 1 3 50:26 23
4. KFC 16 7 5 4 43:34 19
5. BMTE 15 8 1 6 47:30 17
6. P. Juta 15 6 3 6 24:34 15
7. UFC 15 5 4 6 40:35 14
8. FSE 14 . 5 3 6 39:45 13
9. ETC 15 5 2 8 21:30 12

10. KTC 15 5 1 9 22:39 11
11. Tipográfia 15 2 4 9 24:36 8
12. M Posztó 15 2 4 921:38 8
13. MAFG 15 3 Í 11 12:49 7

Keleti csoport
1. SAC ’ 16 11 4 1 40:17 26
2. WSC 15 10 2 3 40:21 22

. 3. KSC 16 10 2 4 45:33 22
4. SzNSK 16 8 3 5 45:38 19
5. KSSE 16 8 3 4’ 24:21 19
6. SzFC 15 8 — 7 29:27 16
7. Köb. AC 16 7 2 7 36:46 16
8. KAC 15 7 1 7 39:28 15
9. DSE 16 6 3 7 29:34 15

10 BSzKRT II 16 6 1 9 31:37 13
11. MA VÁG II 15 6 — 9 33:49 12
12. SzRTC 15 3 3 9 14:31 9
13. Fiit.ex* 24 2 2 20 11:34 6
» Törölve.

II. osztály
Északi nioiiort

1. WoSC
2. J üta
3. UTSE

-4. M, Pamut II
5. TLK
6. TSC
7. VI. kcr. SC
8. B. Magyarság
9. ZAC

10. FMTK
11. UVASC
12. Pannónia
13. VÁC
14. Compactor

15 12 1« 10 
is  in
15 10
16 9 
16
16
16
15
16 
16 
13 
16 
16 ■

1 53:10 36
2 44:17 24
3 44:26 23 
3 45:22 22 
3 46:23 22
7 56:47 17
8 47:35 16
6 33:29 15
7 50:47 13
8 27:39 :13
9 30:36 10 
8 23:35 9

3 2 11 29:63 8 
----- 16 13:101 —

2.
4
3 
2
4 

8 1 
8 — 
5 5 
5 8 
5 8
3 4
4 1

Deli csoport
I. 33 FC 16 12 3 1 71:22 27
2. OTE 16 12 3 1 66 :24 27
3. EIK 16 12 2 2 49:27 26
4. Gamma SzSE 15 11 1 3 58:23 23
5. LoSC 15 8 4 3 36:28 20
6. PATE 16 8 3 5 46:51 19
7. Cs. MOVE II 16 7 4 5 48:32 18
8. BSC 16 5 2 9 24:52 Í2
9. NISE 16 4' 3 9 16:38 11

10. KAOE 16 5 - 11 44:66 10
11. GSE II 16 2 4 10 26:47 8
12, Sz. Juveivtus 16 3 2 1123:49 8
13. KSC 16 2 »>o 11 23:51 7
14. Ganz II 16 3 A 13 28:48 6

Keleti csoport
1 Kistext 17 13 2 2 70:30 28
2. KEAC 17 10 4 3 37:29 24
3. Postás II 17 10 2 5 50:37 22
4. PeMTK II 17 9 4 4 47:44 22
5. Testvériség II 17 10 7 50:34 20
6. KMTE 17 7 5 5 48:36 19
7. KTSE 17 6 6 5 36:40 18
8. FVSK 16 8 2 6 31:40 18
9. RTK 16 6 5 5 31:22 17

10. Kalmpos 17 5 5 7 29:36 15
11. BTC 17 5 5 7 20:43 15
12. Spárta 16 3 5 8 21:34 11
13. Függetlenség 17 3 21226:67 8
14. Taxi* 26 2 3 21 23:27 7
• Törölve.

H íj osztály
Déli csoport

1. VKSE 12 9 2 1 52:16 20
2. NJTC 12 7 4 1 37;23 18
3. Szondi 11 8 1 2 48:21 17
4. SzTE 12 7 2 3 49:27 16
S. HEAC 11 5 2 4 27:14 12
6. BBFC 11 5 1 5 44:26 11
7. KAFC 12 3 2 7 28:39 8
8. Siketek 11 3 1 7 19:38 7
9. OSOS 12 I 3 8 13,53 5

10. Gyömrő 12 1 — 11 9:69 2

1. Hungáriái!
2. FTSC II
3. B L K II
4. BRSC II
5. BVBC II
6. SzACII
7. Vasas II 
*. ZSE rí
9. NSC ir  - 

10. KTK II 
U. VUMfcoesi II

Keleti csoport
15 12 2 
15 13 —
is a 3
15
15
16
H
14
15
14
15
u

1 3 
7 1
6 3 
6 2
7 — 
5

1 64:19 26 
3 54:20 
3 31:21 21
5 44:36 17 
7 36:33 15
6 30:36 15 
6 34:26 14

-  ,7 27:30 14 
1 9 33:50 11

12. MTKIX IS. III- k- Árpid SE XI 14

5 — 9 28:41 JO 
4 2 9 24:40 lí> 
3 — Jl 36:51 « 2 I 11 21:49 5

t i ts M  csoport
1. Vízmüvek
2. RESC
3. Uránia
4. P. Kemény
5. BAC
6. M. Textil
7. JIKSE
8. Fodrászok
9. Főv. A lt*

• Törölve.

Il
i i
11
H
11
11
10
10
IS

9 2 
9 1 
8 1 7 1 
6 — 
4
i i i  — 
i

-  51:13 20
1 Í4:15 19
2 41:17 17
3 31:17 15 
5 43:32 12
7 13:26 8
8 11:49 3 

-  9 10:56 2 
2 13 20:29 4

8 ,
I Beérkezési haíáridlő: április 12, IS ára 

Ki tnévEzerict, v a g y . a Ferencváros 
i középcsaíára, az Aiifitrva balesélso^e, 
! stb.) rúg-ja a« el só *?oU a Ferenc

város—Austria mérkőzéséin

! Ferenev.—Austriffis vége,

I Ferenci—Austria. L 

| Fereucv.—Vienn-a, vég5©, 

i Ferencv.—Vienna, I . í»

WMFC—Austria. vég®,

WMFC—Austria. X, t, a, í 

I WMFO—Viienna, vege,

WMFC—Viciraa. T, t. é.
Pótverseny; A pontversen yb® esak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak híutver' 

senyt dönt el.
Kolozsvári AC—DiMÁVAG

Bástya (KokxcsnrJ—BiMÁVAG .**.2*0-*.

Bp. amatőr I. A)—Szentes

Bp. amatőr B)—Cegléd *••***• •*

Név* »••••••*•*•••••••* #»*••'**<*•*
Lakhely* tM*»í»8**««*««»«****, !*,M**

Forgács Balotrli IT tiaP.iárnnjal 
lea ■* BSzKRT «. Törekvés) eilan.

áll

Utoa; ....< .............................................
A beliii'rlö aláveti macát » feltételek
nek. Minden szelvényhez ép é«^ for 
galomban levő használatlan 10 fillér 
bélveaet kell mellékelni. Aki beben- 
kint ötnél több szelvényt küld kö

teles ide keresztet (csillagot) tenni: J
DUNA—TISZAKOZI ÍCKUULET 

I, osztály
Váci SF.
Váci RF 
Cinkotai TK 
Ce-gjiédi VSE 
Vice-séxi SC 
Tsaea tini ki ősi FC 
Tolocdi USC II 
Rákoscsabái TK 
Alapú SC 
Érdi PUE 
Moii-oii SE 
Gödöllői I liEsztergomi MOVE 
Ercsi ESE

ÉSZAKDUNÁNTŰLI KERÜLET 
I. osztály

14 11 1. 2 41:21 2.1
14 10 1 3 44:20 21
14 í) 2 3 38:25 20
13 (i 4 3 38:28 1G
13 6 3 4 42:27 15
12 6 2 4 20:26 14
J2 6 1 5 35:26 13
13 6 1 6 23:30 13
14 4 3 7 31:27 11
13 5 8 28:38 10
14 4 1 9 25:47 9
14 3 2 9 26:41 8
13 3 1 9 32:40 7
03 2 2 9 22:33 5

Hubertus 
Fűzfői AK 
II. kor. SC
Hajmáskor 
Győri AO 
Kinizsi
DACSiórokl SE 
Komáromi AC 
Soproni SS® 
Előre KT 
Haladás II  
TSC IT 
Unió TE

17 11.
17
16
17
17
17
17
15
16 
16 
17 
16 
17 
16

4 62 
l 31 
4 46 
li 40:
6 42
7 SÍ 
6 35
6 23:
«6
9 37
7 36 
fl 34 
9 20

•-iá
33
29
IS
IS
IS
17.1«
II
1.3
13
13
13

TELJES CSAPATÁVAL UTAZOTT ATS 
ELEKTROMOS DEBRECENBE

Szombat délután 14.05-kor a keleti 
pályaudvarról indultak ®1 a bordő-sargáie 
Debrecenbe a DVSC elleni Matryar Kupa 
mérkőzésre. Kovács Dezső ár vezetésével 
a következő játékosok utaztak el; Bakon, 
Pákozdi, Ónodi, Pázmándy, Gajdos* 
Pálinkás, Rózsáit. G. Tóth, Szcndröctl. 
Fckecs, Buzássy és Kállai.

p r é m , MINT JÁTÉKVEZETŐ
Halmáskéren vasárnap a Fűzfői AK IT 

3:1 (4:0) arányban syőriitt a HSE IX 
elten. Góbiivá; Hajdú (3), iW. Gulyás. 
A  mérkőzés II, o. bajnoki találkozó volt. 
A mérkőzést Pr-ém Móric, a Sabaria volt 
kitűnő válogatott hátvédje vezette, Prém. 
most tette le a játékvezetői vizsgát «  m  
volt az első hajno-ki mérkőzése. Keju'O'riU 
működött, inép: a HSE vezetői is nagyon 
dícsévlé'k, jóllehet a hajmáshéri csapot 
veresége-1' szenvedett,

-< ♦ >
A hódmezővásárhelyi Toldit kizárták a.3

alföldi kerület II. osztályú bajnokságé: 
bőt, mert a Kisteleki TE elleni bajnoki 
mérkőzésére indokolás nélkltl nem á,b 
lőtt ki.

A  Soproni VSE Győrött játszik vasár
nap a GyAC-cal. Ez a mérkőzés még le -  
ke te átengedéséért jár a gyöidenkok. 
Sopron másik NB I t  csapata, a S1AO 
csak edzést tart vasárnap. Az tüzesen a 
II. csapat lesz az ctltoni’éL.

A Kolozsvári AC ma Déscn játszik 
barátságos mérkőzést a DSE vet. Húsvét- 
kor a KAC és a Bástya a DiMAVAC-ot 
látja vendésUI- A legjobb vidéki NB- 
csapatot nagy érdeklődéssel várják, 
Kolozsvárott.

A Postásban Bódog, .Ludwig, Gombos 
és Schubert sérült meg vasárnap. —■ Főleg 
Bódog sérülésének tulajdonítom — mert-' 
dotta Héthelyi László, a Postás inté
zője —, hogy vasárnap vereséget szen
vedtünk. Most a rendelkezésünkre álló 
heteket a sérültek gyógyíttatására fogjuk 
fordítani. A legközelebbi bajnoki mérkő
zésünkön a Zugló ellen ni ár nem lesz baj 
a csapat körül.

A WMJTÜ ma valószínűleg a kővetkező 
összeállításban all fel a Nagybánya ellen: 
Szabó — Káliéi, K i* — Négyes!, Gere, 
Szaiay — Kökk. Devecscri, Szabadkai, 
Harangozó, Pintér. Ha Devccaeri és 
Pintér esetleg nem kap szabadságot, 
akkor amatőrök szerepelnek helyettük.

Váltósa* az ifjúsági és kölyökbajnpkeág 
máj játékvezető küldésében.. If jutóéi 
bainoVág. I. osztály. Béli. csoport: 
FefcrK—in , kér, Árpád bffi, Bmébé't- utea, 1L Marosi. Keleti csoport. DBB-̂  KSC elmarad. Kölyökbajnokság. i l  « j  
port: WMTK—PeMTK, Csepel, ’.VmTR 
új pálya. 2, Sárost Imre. IV, csoport: 
KAOEJ—BSzKRT, Soroksári út, 1 PÓsá- V. csoport: KSSE—RTK, Győmröi-út. 1L 
Sáedf.

Scpsiszentgyörgyön közös edzést̂ ] készült a vasárnapi bajnoki mérkőzésére 
a Textil és a Corvin, A közős edzés bizonyára hasznára vált a Corvinnak. 
A Textilnek egyelőre nincs kapusa, ennek ellenére is nagy győzelmet várnak 
hívei a Gyergyószentmiklfwi S® meccsén, A Corvin, otthon jtászik a Cstk*
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r Mmer re jár ess ember, mindenütt 
ftcí hallja;

—- Hej, a,s a belsöhármasí
Sopánkodnak az emberek, hegy 

Wüsi fiaiul, Toldi öreg, Berecz nőm 
’tieg körültekintő, Zsengellér na
gyon, is körültekintő, Bodola nem, 
tud fejelni, Turay Ú csak fejeim 
tud, Cseh Matyi túlságosan puha, 
Szabadkai túlságosan kemény, Ki- 
esély nem bírja az iramot, hamar 
szúrást kap és így tovább.

Mindenkinek van valami eredeti 
ötlete arra vonatkozólag, hogy ő 
kit nem tenne be. Ha, azt kérdezik 
tőle, hogy kit lenne be, akkor aggó- 
üalmasan sóhajt, hogy: nuszáj
annak Paksról lenni?.

Hát nekem van egy ötletem! Mi- 
’jjunk ki belsöhármas nélkül.

Ha nincs hsIsithármasunk, ne eről
tessük. Addig nyújtózkodjunk, 
ameddig a takarónk ér. Ha nincs, 
nincs. Aki nem tud arabusul, ne be
széljen. arabosul.' Akinek nincs bel- 
tóhármasa, ne tegyen úgy, mintha 
lenne. Hagyjuk üresen, a három, 
'belsőcsatár helyét Kölnben. 'Legyen 
se néma, tüntetés.

így aztán abban, is biztosuk lehe 
'tűnk-, ‘hogy nem pepecselnek, el majd 
mindent a középen,. Kénytelenek 
lesének a esélsöcsatd toknak labdát 
adni. Ma aa egyetlen mád, amellyel 
él, lehet, érni. a szélsőkre való játékot. 
Gondoljunk arra, mennyire meglepő
dik majd a, német kullancs. Nem 
less kire 'ráadnia. ’Sppen úgy fogja 
keresni a magyar középcsatárt, 
mint ahogy Fábián kereste,, asas 
vitéz Ginzery.

Ha győzünk., akkor annál nagyobb 
«  dicsőségünk, .mert nyolc emberrel 
vívjuk ki.

Ha kikapunk, akkor végre nyu
godt lelkiismerettel leírhatjuk; bel- 
söbármtrs nélkül játszottunk.

Kapitány úr! öné a tipp!
Böfe MtAL

Nem lehetünk derűlátók
a ném et-m agyar előtt sem. 
a kitűnő német csapattal szem
ben már a döntetlen is siker 
lenne a B í r ó t  és K i s z e l y t  
nélkülöző magyar tizenegynek

ITTHON:
Érdekes mérkőzések a M agyar K u p áért:
DiMÁVAG—Törekvés, DVSC—ElektromoSj Nagyváradi AC—Kispest, 
Tokod—M. Pamut, Tatabánya-—SalBTG

Birő m á r  liazament
M iklósinak 
csontrepedése v a n ..,

‘ O ^ M arügő csonttá hamar befond, 
ilttotidhatná a. eportközmondAs. Néhány 
lappal ezelőtt Tné?r "Bíró, a BbzKIRT ..eles 
hátvédje magas lázzal ment be a. szana
tóriumba, és most — már bent sincs. 
Csütörtökön felvágták, b. lábsebét, alapo
san kitisztították, kötést kapott ra és 
azzal, már küldték is haza. Csak. kötözésre 
kell bejárnia.

— Most mar lnit.vuba.iom sínes 
tnondta nevetve a. kitűnő válogatott 
sőt ha a. szerencsétlenségben egy kis 
rmrcnrirm is lett volna és előbb üt ki 
Tatjain ez. a nyavalya. talán Kölnben mar

TenisspályahiSlök e  S a  d  6  k«
Délután 3—5 között 

István -ét 2 8 . i. 1 4 . szánt.

Játszhattam volna. Hódé sebaj, ba, talán 
büsvetkor nem. de rákövetkező botén a 
fial a dás ellen már biztosan játszom.. . .

Azért Miklósi sincs fából faragva Ez 
SWtűnik abból a néhány. szóból, melyet 
Szombaton Miklósival váltottUKK.

— Mi H baja? .  n „
€ sontrepedesem nőssé a

Stülso részen * - ' .— Akkor jóidéig nem jáfezliftl' .  . «
•— Dehoaryisnens- Együtt fogok beszaJJni

Biré Sanyival. Már1 a SaLBTC ellen sem 
Nrolt rendben a. lábam. Most ugyanarra, a 
helyre kaptam rúgást és méffís vesig- 
5áts/,ottam vele a mérkőzést Nem olyan 
■veszélyes a dolog. A  Ifaladas ellen, mar 
én is ott akarok lenni • «„

KOilREKT c s ík o s
D1VAT6LTÖNYÖKGauder

« M t é l
VfL, BrasébeMcCrűt 4. i

Caólarány-siám ítás
helyett
a Magyar Kupában 
elért helyezés

Zászló András dr érdekes javas
latot nyújtott be a. szövetséghez. A 
javaslatában azt ajánlja, hogy a, jö
vőben ott, ahol a gölaxány dönti el 
aa elsőség, vagy kiesés kérdését, te
hát elsősorban a Nemzeti Bajnok
ságban, a gólarány helyett a Ma
gyar Kupában elért helyezés dönt
sön. Az a csapat, amely jobb ered
ményt ért el a Magyar Kupában, 
azé legyen az előny egyenlő pont
szám esetén. (Például tavaly, ami
kor a Ferencváros és a Hungária 
egyenlő pontszámmal állott az NB- 
tabella élén, az elsőséget, a. bajnok
ságot az döntötte volna el, hogy 
hielyik csapat ért él jobb eredményt 
a Magyar Kupa küzdelmeiben — 
ha ilyen lett volna az elmúlt bajnoki 
Évben.)

A Miskolci VSE vasárnap »• hatvani 
lefutásokat látja vendégül. A  barátságos 
mérkőzésen több játékost is kipróbálnák 
a  miskolciak.

A. Szombathelyi FC csütörtökön kétka- 
edzömérkőzést játsj&ott a* második 

JgapatávaL Vasárnap a szombathelyi ke- 
.j -̂skodfe.Fmi iskola válogatott csapatával

im ám & se r n & m m  m  &&£*

Aggódva várjuk & Kölnből j&vS 
két: vájjon a nehéz körülmények között 
megszületett magyar válogatott meg- 
állja-e°a helyét nagy ellenfelével, a; né
met válogatottal ölemben? A sors nem. 
'volt kegyes hozzánk: két olyan játélcos
nem játszhat, a kölni magyar csapatban, 
akire biztosan számítottunk, akiket a ma
gyar csapat legbiztosabb pilléreinek te
kintettünk. Ha ez. a .k ét játékos .játszott 
volnrij sokkal nagyobb bizakodással néz
tünk volna a kölni mérkőzés e l é m i n t  
így, íg y  inkább csak a virtusban3 az 
akarásban* a híres magyaros 'lelkesedés-, 
ben bizakodhatunk. Nagyon-nagyon sze« 
retnökj ha a magyar csapat kivágná a 
rezet Kölnben, de tisztában vagyunk 
azzak hogy ez milyen nehéz dolog.

Itthon Magyar Kupa-mérkőzések,, egy  
NB 11 mérkőzés, két Szent Korona Kupa
mérkőzés és barátságos mérkőzések sze
repelnek ct, labdarúgás műsorán, A Ma* 
gyár Kupa-mérlsözéseknek különös jelen
tőséget ad az a körülmény, hogy az ax 
amatőr csapat, amely legtovább jut a 
Kupában3 megnyeri a Gór in t hi-án-díj at és 
jutalm.nl egy  osztállyal feljebb kerül 
bajnokságban, i l l e t v e h a  a bajnoki év 
végén kiesésre állna* akkor nem, esik ki-.

Kérdések és kétségek
Nem voltunk derülátók a belgrádi 

jugoszláv-magyar előtt sem és nem 
lehetünk derülátók a, kölni német
magyar előtt sem. Az okok nagyjá
ból ugyanazok, mint akkor voltak, 
sőt még szaporodtak is azóta, fitró 
Sándor egyik Igen erős oszlopa volt 
csapatunknak Belgrádban, most 
azonban nélkülöznünk kell védel
münknek ezt a pillérét. A  magyar 
válogatott egyik gyenge része a 
belsöhármas volt Belgrádban, mert 
hiányzott belőle az erélyesen har
coló, kapuratörö és jól lövö csatár.

A kapitány remélte — és nem ok 
nélkül —, hogy Kiszelybcn megta
lálta azt a játékost, aki termékeny
séget vüiet meddő belsöhármasunk- 
ba. Sajnos, ez a remény sem vált be, 
Kissely — sajnálatos körülmények 
miatt — nem utazhatott Kölnbe. Vé
delmünk tehát meggyengült, csatár
sorunk viszont nem erősödött Bel- 
grád óta. Ez bizony nem szül okot 
a derűlátásra. A  kapitány nyugod
tan megállapíthatja, hogy nincs sze
rencséje. Legalábbis — egyelőre!

Igen sok kérdésre kell jói felel 
Diölc válogatottjainknak, ha azt 
akarják, hogy győztesen liagyhas 
sák el a kölni pályát. Kérdés pél
dául, hogy Csikós olyan biztoskezü 
és biztosszemü őre lesz-e a magyar 
kapunak most is, mint a genovai 
olasz-magyaron volt. Ha úgy fog 
bizonytalankodni, mint a Ferencvá
ros legutóbbi meccsein, akkor már 
ezen a ponton is baj lehet.

E pillanatban, amikor ezt a cikket 
írjuk, még nem ismerjük a váloga
tott végleges összeállítását: . még 
nem tudjuk, hogy játszik-e Korányi 
és hogy ha nem játszik, akkor mi
lyen megoldást választ a kapitány. 
Annyit azonban máris megállapít
hatunk, hogy a, szélsőhátvédek 
egyike sem jelent tökéletes megol
dást. Korányi már „nem mai gye
rek" és ha meg is van a nagy ru
tinjai, az utóbbi időben nem, láttuk 
öt -meggyőző formában játszani. 
Nem túlságosan megnyugtató az 
körülmény sem, hogy Korányi az 
utóbbi-időben bálhátvédet játszott 
csapatában. Minden más helyre való 
átnyergel és némi zökkenővel jár. 
Noha Korányi azelőtt jobbhátvéd 
volt, most valószínűleg 
érezni, hogy hosszú idő 
zéphátvédet, hol pedig 
játszott, fis ne feledjük 
hogy amikor Korányi jobbhátvédet 
játszott, akkor még más rendszer
ben futballozott a magyar váloga
tott!

Polgár igen megnyugtató meg
oldás középhátvédben, de már ke
vésbé aa s zél»óhátvédben. Más do
log a. szélsőt fogni és más a közép- 
csatárt, Polgár az utóbbi idők során 
tökéletesen beleidegződött a kullancs 
szerepébe és ennek a szerepnek ta
lán legkiválóbb képviselője volt 
kontinensen. Nem egészen biztos 
azonban, hogy jobbhátvédben is ilyen 
jól fogja végezni a dolgát. Félni le
het attól, hogy néha-néha elfeledke
zik új szerepéről és behúzódik kö
zépre.

Kispéter á nagyon tehetség*# 
újonc, aki a legnagyobbak közé tar- 
jtózhat m m 1* m s& m *  Etííaa

tesz szert most azonban féltenünk 
kell öt az idegen környezettel szinte 
szükségképpen járó lámpaláztól. .Fé
lünk attól, hogy hiába fogják neki 
mondani „játssz úgy, mintha a sze
gedi Bognár ellen játszanál, vagy 
mint a Gamma-beli Váradi ellen". 
Halmreiter és Háhnemann nagy híre 
semmiesetre sem lesz idegcsillapító 

szolnoki hátvéd' számára. Arra 
nem is merünk gondolni, hogy mi 
lesz, ha a ravasz, ötletes bécsi jobb 
szárny felfedezi Kispéter gyengéjét 
— azt, hogy nehezen fordul. — és 
■laposan ki is használja.

Lázár ég Sárost Hl oszlopa lehet 
magyar csapatnak. Minden képes

ségük megvan hozzá. Ha azonban 
az összekötőjükkel nem törődnek 
eleget, miként azt a kis Sárost tetté 

legutóbbi budapesti német-magya
ron, akkor meg fog ismétlődni a 
Hahnemann-eset. A  nagyszerű 
Hahnemann, a. német csatársor vi
lághírű csillaga egymaga megver
heti a magyar csapatot. Reméljük, 
hogy a lehiggadt és a rendszert 
immár teljes meggyőződéssel játszó 
Lázár jobban fog vigyázni Ratine- 
mannra, mint annakidején a kis Sá
rost, mert ezen a ponton a mérkő
zés sorsa dőlhet el.

A  csatársorban biztos pont volna 
két szélső és Bodola. Azért mond

juk a „volnát“ , mert Kincsesről az 
az érzésünk, hogy belgrádi sérülése 
nem múlt el egészen nyomtalanul. 
Márpedig sokat nyom a latban, hogy 
Kincses bátran, lendületesen, kapura- 
töröen játszik-e Kölnben, avagy fé
lénken, a lábára vigyázva igyekszik 
minél hamarabb akárhogyan meg
szabadulni a labdától, amint azt a 
Válogatottak szerdai edzömérközé- 
eén csinálta. Bodola remek harcos 

nagy kaszás, de a válogatott

meg fogja 
óta hol kö 
balhátvédet 
él azt sem,

pat otthon, meg ms, hegy á mieink 
hosszú, fáradalmas utazás után ju
tották a mérkőzés színhelyére, a né
met fiuk pedig edzőtáborban ké
szültek . a mérkőzésre!

Semmi, de semmi okunk a derű
látásra!

Csák akkor győzhetünk, ha. »  
magyar csapat lelkesedésben, 
akarásban, btizdenitudáshan ön

magát múlja felük 
Ha csak a pillanatnyi erőviszonyo
kat és a két csapat mellett, vagy 
ellen szólő körülményeket mérlegel
jük, akkor nem várhatunk mást,
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mint német győzelmet. A  magvas 
csapat győzelme meglepetés lenna< 
Sőt, talán még a döntetlen is.

Ha mondjuk 10 szelvényen tippsfe 
hetnénk a mérkőzésre, akkor körük 
belül így oszlanának meg a tipp* 
jéiuk: S szelvényen jósolnánk dón* 
tétlent, S szelvényen magyar győ
zelmet, 4 szelvényen pedig német 
győzelmet!

Nagyon örülnénk a magyar győze* 
lemnek, sőt a döntetlennek is, S 
valószínű eredmény azonban józan 
számítás szerint kisarányú nemei, 
győzelem.

Jóslatunk;  Sri Németorssig 
vára.

Jfk

II Magyar Kupáért vívandó 
mérkőzések:

Debreceni YSO  
Elektromos

szempontjából sokkal hasznosabb 
lenne, ha erősebb ellenfelek ellen 
kellene játszania a nagyváradi csa
patban. Merész átmenet — mondjuk 

a szatmárnémeti védők után 
nyomban a német válogatott hátvé
dek ellen játszani.

Zsengcllér képességeit ismerjük. 
Ha hagyják őt élni, altkor nagyot is 
játszhat, ha . azonban ráállnáit, 
akkor szinte teljesen kikapcsolhat
ják a. játékból. Akár Kitzinger, 
akár GeUesch lesz Zsengellér őrzője, 
igen nehéz szerepe lesz a magyar 
jobbösszekötönek és nagy kérdés, 
hogy Zsengellér valóban a szellemi 
vezére, irányítója, esze lesz-e a ma
gyar csatársornak. Ezt a szerepet 
szánta ugyanis a kapitány Zsengéi- 
lérnek!

Fűzi a kérdőjelek kérdőjele. Az 
újonc, középcsatár az ismeretlenség 
homályából került élő. Kétségtele
nül tehetséges játékos ö is, mint 
Kispéter, kétségtelen, az is, hogy kö
zépcsatártehetségeink nem igen 
nyüzsögnek a válogatottságért, de 
az is kétségtelen, hogy Fűzi igen 
nehéz feladat előtt áll Kölnben. 
Mondhatnék azt is: erejét megha
ladó feladat előtt. Örülnénk, ha Fű- 
sível megoldódnék a magyar közép- 
csatárválság, ez azonban igen. két
séges.

A  német válogatott erejét nem 
kell bővebben ismertetnünk: a köz
vetlen védelemben rutinos, kemény, 
jól rúgó játékosok vannak. Talán 
csak Rhóde, a középhátvéd játszott 
gyengébb formában az utóbbi idő
ben. Kúp jer és Kitzinger, a két szél
sőfedezet a kontinens legjobb já
tékosai közé számít. A  német csa
társor legerősebb része a bécsi 
jobbszárny. Hanreiter és Hahne- 
mann Siudelaruák, Cxekiceidlne-k: é« 
a többi hajdani bácsi nagyságnak 
raéltő utóda. A  baJscámy is kitűnő. 
Talán esak Waltér, a középcsatár

Ha a debreceni vat-svtagot SearrSigi for- 
mijukki.1 reradelkeaén-ek most is. gk-kQr 
naá-ron. nehéz be-lyzote len no xr Elek
tromosnak és egyáltalán nem volna bi
zonyos. hogy a. latorcautoal gárda bizto
san nyeri a mérkőzést. A DVSC-n azon
ban a visszaesés jelei észlelhetők: esa-k 
döntetlenül tudott végezni Bp. Vasutas
sal, a Perecessel ■ de a MAVAG-g.al szem
ben is csak nehezen-mentette meg az 
egyik, pontot . -r- ■ a. saját pályáján. A 
DVSC-vel ellen létben aa Elektromos fel
jövőben vám. ügy láts-zik, végre megta
lálta támadósorát az Elektromos és most 
már'több bizalommal néz a. további baj
noki küzdelmek ebé. Mivel azonban a 
kieséstől senki sem érezheti m-agát tel
jesen biztonságban, az Elektromos is 
erősen pályázik a Co-rinthian-dí jra,
amelynek meg-nyorcsa azt eredményez
heti, hogy akkor is bent marad az NB 
I-ben, ha netán ki is esnék belőle. Ez.

körülmény, valamint a latorcautcaiak 
erősen javuló formája aura mutat, hogy 

DVSC számára ezen a mérkőzésen nem 
■tere-m- babér. Az Elektromos — -ba-nem 
is fölényesen —, '  de biztosan, nytör ide
gen pályán is.

Jóslatunk: 4:2 az Elektromos javára.

Tatabánya—SalBTC
A tatabányai ceiapat erősen hasonlít a 

Tokodra* Salát, otthonában minden, csa
patnak: veszélyes elilonfele. Komoly eikor 
az ellenfél számaira, ha a lelkes és im-Ry 
harci készséggel rendolikoso Tatabányával 
szemben! ■— Tatabányán — meg ‘ tud 
birkózni-. A  SalBTC kétségtelenül jobb, 
mint az NB' Ill-bah  játszó Tatabánya, 
noha az utóbbi időben nem nagyon je
leskedett a tarján i csapat. (A Szegedtől 
például Salgótarjánban kapott ki.) A 
Tatabányáról tadmink kolil azt is, hogy 
elég jó l áll csoportjában, az NB III. 
Nyugati csoportjában, amely általános 
vélemény szerint az NB I I I  legerősebb 
csoportja. A  Tatabánya jebem/tegr. a 6. 
ugyan, die a második helyezettől mind
össze 4 pont választja el. A z első he
lyen az ÚTÉ áll és az ÚTÉ az NB U-be 
jutás szempontjából nem. számit. A 
SalBTG még mindig erősen, tartalékosán 
fog játszani és íg y  nem lesz valami 
könnyű dolga, végeredményben, azonban 
tartalékosain is .győznie kell.

Jóslatunk: 2:1 m SalBTC jurára*

Magyar P am u t- 
Tokod

Minden n Tokod mOTIoeE mól ezen a
mérkőzésen, még akkor is, ha arra gon
dolunk, hogy a Tokod az elmúlt vasárnap 
nem a legjobb formában' játszott az 
Elektromos ellem. A  Tokod védelmében 
és a ■ fedezetsorában azonban vasárnap 
sem volt különösebb hiba. támadósoráról 
pedig már régebben tudjuk, hogy csak 
otthon veszélyes igazán. A  mostani mér
kőzést azonban „otthonában”  játsza a 
tokodi csapat, hiszen, az esztergomi pálya 
a Tokod második otthonának tekinthető 
Itt verték el alaposan, a Törekvést is a 
tokodiak. Az NB IXI-bai' játszó M- Pamut 
komoly csapat, de a Tokoddal szemben 
nem jósolhatunk neki sikert 

Jóslatunk: 8:1 a  Tokod ja v á n .

Nagyváradi AC— 
Kispest

MSsiHcéé véfotatott játékosai Bél
től áü ki erre■* mérkőzésre: a Nagyváradi AC Xedolê  a Kispest Rinciri
nélkül. Körülbelül egyformán gyengült 
tehát meg előéletben- a  két csapat

döntetlen is elegendő lenn* a tovább- 
jutáshoz, hiszen a szabályok szerint dönv 
tfctleu esetén a nem pályaválasztó egyle-í 
jut tovább.

Jóslatunk: S :l a NAG j&T£m»

DiMAYAG—Törekvés
Kétségtelenül ex lesz «- legnagyobb 

mérkőzés ma a Magyar kupába®, 
A DiMAVAG-nak a Ferencváros Ás az 
Újpest kiválása után komoly esélye van 
arra, hogy megnyerje a Magyar Kupát 
— és meg is akarja nyerni —. a,Törekvés 
viszont kupaküzdelmekben való .16 szerep-* 
lése révén akarja elkerülni az NB I-ből 
való kiesést. Ha a Törekvés lesz az az 
amatörcsapat, amely legtovább marad 
„állva** a Magyar Kupában, akkor meg
nyeri a Corinthian-dijat éc nem esik ki 
az NB I-böl, hanem jutalmul — akár, 
mir.t tizenötödik, csapat is —- bent marad. 
A két fontos érdek összeütközése nagy 
harcot ígér. Nehéz megmondani, hogy a 
két csapat közül melyik nyeri a, mérkő
zést. .A DiMAVAG jobb együttes, mint 
ellenfele és ezen az alapon a mérkőzés 
esélj’esének látszik. Számításba kell 
azonban vermünk, hogy a DiMAVAG 
Torán és Berecz helyén tartalékot fog 
szerepeltetni. Igaz ugyan, hogy mindkét 
tartalék kitűnő játékos. A  Törekvés sem 
állhat ki a legjobb csapatával, hiszen, 
sérültjei neki is vannak. Ha nem la 
számítjuk előnynek a diósgyőriek szem
pontjából a hazai, pályát, akkor is a 
kitűnő csatársorral rendelkező DiMAVAG-

l t e t o
/ /  /

BaarwMHUH
bán kell látnunk a mérkőzés győztesét. 
Ámbár — kupamérkőzésről lévén .szó — 
minden* lehetséges. Nem volna túlságosa# 
meglepő a Törekvés győzelme sem! 

Jóslatunk: 2:9 »  DUMA VÁG javára.

Az NB II
csak a székelyföldiek ’j’acsaaa-aik:, -Rf-'tefc. 
jes forduló vám műsorom.

Egy Szent Korona 
Kupa mérkőzés

is lesz vasárnap: Békéscsabán a MOVSM 
válogatott és a Körös-vidék válogatottja 
méri össze erejét. A körösvidékiek HZ 
esélyesek mind a nagyok, mind pedig a® 
ifik mérkőzésén.

A barátságos mérkő
zések közül

kettő emelkedik k i: a, Peren ccároa—
DrSC és a WMFC—Nagybányai SE mér- 
közés. Különösen a csepeli mérkőzéfl 
ígérkezik érdekesnek, hiszen az Erdély 
Kupéban: annakidején a WMFC csak 
döntetlent tudott elérni a kitűnő nagy
bányai csapattal szemben. Ennek a dön
tetlennek köszönheti a WMFC, hogy 
tovább jutott és — végül meg is nyerta 
az Erdély Kupát.

mondható gyengébb pontnak ebben a
tánjadósorban. Art hisszük, hogy 
WaZter nem fog túlságosan sok vizet 
zavarni, akár Polgár, akár a. Gam- 
ma-Tóth lesz a középhátvédünk. 
Walter igen technikás játékos, de 
elég puha és nem kenyere a kullancs 
elleni játék. Egészben véve a német 
csapatban sokkal kevesebb a bizony
talan pont, mint a magyarban, fis 
jusson eszünkbe az is, hogy mi 
játszunk, idf^enpen ég a német csa-

hiányát, mint a nagyváradi csapat Hódo
lóét. A kispesti támadősor. m otorja és 
esze Kincses, a másik négy csatár általá
ban együttvéve sem jelent annyi veszélyt 
az ellenfél, kapujára, mint a  válogatott 
iúbbszélső. A NAC-ban más a helyzet: 
Bodolán kívül is akad még benne három egészet: jó csatár: *  bét Kovács
Spieíoian n. A Kispest nagyváradi támadó- 
sóráhan nem sokat látunk. E z a támadó- 
sor aligha fog  boldogulni a nagyváradiak 
kitűnő fedeaetsorával és védelmével szem
ben. Meglepetés volna, ha a Kispest 
jutza tovább, bár a Kispestnek már a

Részletes műsor
Válogatott mérkőzés

MAGYABOBSZAG—NéMETOBSZAG 
Köln. Vezeti: Escartin (spanyol)

Magyarország: Csikós _  Koránvi. Kis* 
Péter — Sárosi TIL Polgár. Lázár —1 
Kincses, Zsengellér, FúzL Bodoia. Gyet* 
vei.

Németország: Klodt — .Tanét, MiWejj
— Kupfer. Rhode, Kitzinger — Han
reiter, Hahnemann. Walter. Schöaj, Kobier-ski.
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Magyar Knpa<mérkSzés
fi BEBKfXENI VSC—EEEKTROMOS 
F Debrecen, 4. Vezeti: Horváth J . dr.

DVSC: Koródi — Csókái, Erdei I, — 
321 ek, Gere, Ignácz — Kristóf, Szabó, 
jSidlik, Küieki, Nagy.

Elektromos: Bakon — Pakold!, Orto&y 
Pázmánciy, Gajdos, Pálinkás — 

•Pozsáli, G-„ Tóth, Szendrődi, Fekecs, 
Buzássy.

TATABANYA! SC—SalBTC 
Tatabánya, 4. Vezeti; Kékesi.

TSC: Vojc3ek — Nagy, Libnig Szabó, 
HdíVdl, Dolina — Penderik, Takács, 
Németh. Pailag. Jancsák.

SalBTC: Szabó — Gáspár, Tímár — 
-Kiss. Maros, Kohut — Balázs, Csuberda, 
Jeaöfi, Laczkó, Trenka,

BiM A VÁG—TÖREKVÉS 
Diósgyőr, 4, Vezeti; Harangozó. 

DlMÁVAG; Gáspár vitéz Bohus. Fel
földi — Kalocsai, Sós, Barta — Füzér, 
•Róhn. Fazekas, Barna, Turbéki.

Törekvés: Kiss I — Dőrinczy, Bánkuti 
Szües, Kónya, Garamszegi — Zörgő 

^Pusztai), Készéi, Kiss XI, Déri, Császár,
M. PAMUT—TOKOD

Esztergom, 2, Vezeti* Rónai. 
MPSO: Bárd — Dóra, Garamvölgyi — 

Híres, Jakab, Dömök — Krasznai, Varga. 
Pál falvi, Vida III, Papp.

Tokod; Barak — Kecskés, Sárdi I I  — 
JCitscees I, Mészáros, Varga. — Pozsonyi, 
Harsány! II, Gárdonyi, Hevesi, Tóth.

NAGYVÁRADI AC—KISPEST 
Nagyvárad, fél 4. Vezeti: Thomas űr,
N AC; Várd a i — Sebők, Molnár — 

Krasznai, Juhász, Deményi — Kovács II, 
Kovács I, Spielmann. Mihók, Halátai.

Kispest: Vécsey — Monostori, Olajkár II 
*— Hidasi, Szabó II, ödry  — B'erényi. 
JJtic&k-a, Nemes, Beké, Titkos.

Szent Korona Knpa
MOVE vál.—Körösvidéki Tál., Békés- 

(Csaba. 4. Vezeti: Nagy L.
MOVE if j.  vál.— Köriisvidéki ifj. Tat, 

Gyula, 4. Vezeti: Énekes.
NB II. osztály
Székelyföldi csoport 

S«. Törni—Marosvásárhely! TE, Szász- 
aógev,

M M TK - Hargita (Székely udvari: elv)
Marosvásárhely,

GySE—Textil (Sepsiszentgyörgyi, Gyér*
gy őszen tmiklós.

C«rvÍH—Csíkszeredái TE, Sepsiszent
györgy,

Éremmérközcs
WMFC—Nagybányai SE, Csepel, 4. Ve- 

fteti: K. Nagy,
Budapesti kerület

I. osztály
Északi csoport. ITRAK-PSC, URAK-p., 

4. Mizacy. — MFTIÍ—H A C, Népsziget, 2. 
Barabás. — M. Turul—BTK, Népsziget. 4. 
Ligeti. — Elektromos—MÁV Előre, Lator
ca-utca. 4. Csák. — SA8C—MSC, Sasha
lom, 4. Lantos. ‘— RÁC—Föv. T[vür._ Rá- 
kospnlota (Levente-p.). 4. Figyelmesi.

Keleti csoport. KAC—KSG, Kispest, 4 
Závury. — SzNSE—MÁVAG, ÁLlami-
tólep, 4. Amíódy. — SAC—SzRTC, Sorok
sár, 4. Hunfalvi. — Köb. A.C—WSC. Jíag- 
lódi-út, 4. Dankó. — KSSE—-SzFG, Gyiim.- 
TŐi.út, 4. Kőhalmi,

Déli csoport. Kelenföld—’UFO. Bogyó-u., 
4. Dobronai. — jBEAC—MAFO, Lágymá- 
71 yos, 4. Rudas. — FSE— FS'O, Soroksári- 
út, 4. Mácsay. — BM TE-KFC, B üde fok, 
4. Kocsis. — Magyar Posztó—P„ Juta, 
Csepel, 4. Matisz.

II . osztály
Északi csoport. Juta—WoSC, Fáv-u„ 4, 

Gárdonyi. — TLK—ZAC, Béke-utca, 2. 
Ágostom — VI. kér. SC—M. Pamut, 
Béke-utca 4. Újvári. — TSC—B. Magyar- 
eág, Tatai-út. 4. Gondos. — Compaktor— 
PMTK. Béke-utca, 2. Berdó. — VÁC— 
UVASO, Szénit László-tór, 4. Csaba.

Keleti csoport. Kalapos—BTC, Simor-n.. 
4: Ifi. Magyar- Postás—Testvériség, Lóver 
eenytér, fél 2. Erdélyi, — Fér. Vasutas- 
KMTE, . Gyáli-út, 4. Mátrai, — Spárla- 
PeMTK, Simor-u.. 2. Fehér. — RTK- 
Fiiggettaneég, Rákosszentmibálly, 4. Ha
tás. — Kistex—KEAC, Kispest, 4. Mol- 
dováuyi.

Déli csoport. OTE—BTK. VörösvéTi-ut, 
4. Micskei. — GSE—LóFC. Albertfalvai, 
4. Bross. — PA.TE—GSzISE, Tataí-út, 2. 
Neme&béri. — KAOE—‘11 FC, Soroksári
ét, 2. Jánosi. — Nagytétény—Keleavölgy, 
Nagytétény. 4. Kacsai. ,, — BSC—Ganz, 
Nagyszombat-utca, 2. I f j. Láng. — S>z. 
.1 uvcníus—Cs. MOVE, Negyezőinb3t-utea. 
4, Kárpát.

III . osztály
Keleti csoport. PTSC—Hungária. Pasa- 

Téti-út, 4. Budai. — Hálókocsi—B. Vas
utas. Eei-dcssy-telcp. 9. Thuróczy. 
BLK—Vasas. Vári-út, ». Dezső. — Z S E -
III. kér. TVK, öv-utca. fél 4. Benedek. 
-  BRSC-KTK, Rákosfalva. 2. Dr. 
Márkus,
TARTALÉKCSAPATOK BAJNOKSÁGA

I. osztály
Északi csoport. URAK—WoftC. URAK- 

2*iya, 1. Maiké. — Juta—11AO, Fáy-utea, 
fél L Földvári, — VI. kér, bC—BTK, 
Beke-ntca, 12. Kálfei- — . UTE—Fov. 
TKör, ilogyeri-út, fél 9. Kiss Zs.

Keleti csoport, Kistext—KSC, Kirpcet, 
3. Dobos. — WMJTC—M AVAG. Csepel. 10. 
Kocsis. -  FTC—KMTE, Foriuyák-n,. 1. 
Gerléi. — SAC—Sv-RTC, Soroksár, 2, 
Horváth- — Fér. Vasutas—WSC. Gyáli- 
Ot. 2. Komonat. — KSSE—Szi-'C. tíyöm- 
*<5i-tít. 9. Bérénj(L

Christmann megérkezett,-hétfőn lesz 
az első edzés a BEAC-pályán

S zom baton  délután  a  M A S a  veze 
tői részéről F a rk a s  L a jo s  d r  fő t it 
kár, H ep p  ífe ren c d r  szövetség i k a 
p itá n y  és V adas  Iván  k özp on ti szak 
fe lü g y e lő  v á rta  a  k e le ti pá lyau dva
ron  Sepp C hristm annt, a ném et do
b ók  szövetség i ed ző jé t, a k it a ném et 
szövetség  a  m a g y a r  d ob ók  ok ta tá 
sára  h árom  hétre  átengedett,

C hristm ann  ném et pon tosságga l 
m eg  is  érkezett. N a g y  öröm m el üd
vözölte  a  ré g i ism erősöket. G yorsan  
a  szá llására  v itték  és leü ltek  vele, 
h o g y  m eg b eszé ljék  itten i m ű k ödésé
nek  m ű sorát.

H am arosan  kiderült, h o g y  C hrist- 
inann kü lön böző  ok ok b ó l n em  ra jon g  
a zért , h o g y  a  rú du grókkal is  fog la l
k o zzék . E z  —  szerin te  —  szé tfo rg á -

cso lőd á srá  vezetn e , ele m e g  S im pson  
után  ú g y se m  tud  ú ja t  m ondan i. A  
M A S z ezért ú g y  is  in tézked ik , h o g y  
a már ö ssz eh ív o tt  rúdugrók Simpson 
felügyelete mellett dolgozzanak és 
C hristm ann legfeljebb „több szem 
többet lát“  alapon tegye meg meg
jegyzéseit.

H elyesnek  ta lá lta  C hristm ann  a s t  
az intézkedést, is, hog-y a, d ob ók  n em  
elsőren dű  pá lyá n , hanem  <$ B E A G -  
pá lya  m e lle tti  r é ten  ed ssen ek . E z  
szerinte N ém etorszá gb a n  is  íg y  van  
és eleinte k örre  sem. lesz  szü k ség e , 
h o g y  a  d ob ók k a l fo g la lk o zz é k . A z  
előadások  ta rtá sa  n em  n a g y o n  v o lt 
Ínyére, m e r t ő  elsősorban  g y a k o rla ti 
em ber, d e  a zért „b eszé lg e tő  m o d o r 
b a n " ezt is  szívesen  vá lla lta . E n n ek  
m eg fe le lően  a z  első  ed zés  h é tfő n

délután 3 órakor less a BEAC--pálna 
melletti réten.

C hristm ann  e lm ondta, h o g y  fe le 
ségén ek  n yolchón apos g yerm ek e  
van , kü lönben  ö t  is  e lh ozta  voln a  
m a g áv al. O tthon legu tób b  T rippe, 
W o ta p ek , W ö llk e  és B on g en  edzett 
a, k eze  a la tt és n ag yon  e léged ett a 
fo rm á ju k  a lakulásával. A  m a g y a r 
dob ók n a k  C hristm ann  vélem énye 
szerin t a z  a  h ibá juk , h o g y  nem biz
to sa k  a, dolgukban  és csak néha 
sik erü l e g y - e g y  dobásuk.

S zom orú  h írt is  h ozo tt : G ersch ter, 
a  n ém et fu tó k  (e lsősorban  H a rb ig ) 
k ivá ló  edzője , e g y  edzésen rendkívül 
sú lyosan  m eg sérü lt: gyom rá n a k
d obta k  e g y  ka lap ácsot. C sak  v é r 
átöm lesztéssel s ikerü lt m egm enten i, 
de m é g  m ind ig  n incs tú l a  veszélyen .

monyon, „ ------------  „ „ „ „ÍOki-út, 4. Ughy. — Gázgyár-33FC. 
AmrinniTO. TO. Bánáti. — Mafryar Posztö 
—Cs. MOVE, Csepel, 12. K . Nagy L.

II. osztály
B*Mki enoport- M ITR—P3C* Népsziget, 

18. Harcos. — Túrni—Uránia. Népwiget, 
*. Sitír 1. -  TSC—B. Magyarság, Tatai- 
» t  l l  Kopbázi. -  FodTiisz—UTSE, Béke-
utca, 10. Fraknoi. — RÁC—RESC3, Ra- 
imvpalou (Levente-p.). .2. lábKun.

Déli csoport. TipoKTü I m —Szond y. íumor- 
user. negyed 1. Komaromi. — Kalapos—

—P. Juta. Zágrábi-út. 9. Mészáiros. 
Vasutas-bajnokság

Testvériség—Celldöinölk, Tstoá-át. 4,
léOiribos,

Vaantfts Hiúsági bninokMor 
B. VasBtas—-Hatvani VSE, Síónyi-át. 4.

Verébé’ y.
Barátságos niérké*é*rk 

Feeencvárss—DrSC. Halom-utca, fél 4. 
Ősz <tr.

ATLÉTIKA
Iglól asért nem in(tuf a Thootk'a ver- 

seóyvn. meri ö rcn ifzi az eíCtte döKtásrt 
feriHö KISOK mezeit. Kálöwbeft_ jsapímt* 
kéisser edz és A .bajnokságra <á akarja 

.érni. tearjobb, fo m á já t , i -  r< f i

A kerületi meze* bajnokságok Nagy kazd£lneket vánMk
a tömegsport fegyé&em

Még idejében vetődött fel az a gon
dolat, hogy az idei kerületi mezei 
futóbajnokságokat (és az országos 
mezei bajnokságot is) a MASz ve
zetősége által tervszerűen müveit 
tömegsport szolgálatába állítsák. A 
tömegek nagyarányú megmozgatá
sát a leventék vezetői segítségével 
tudta csak a MASz elérné és eléggé 
meg nem becsülhető támogatást ka
pott a haderőn kívüli testnevelés 
irányítóiban. Az ö érdemük lesz, 
hogy a ma hét városban döntésre 
kerülő kerületi mezei bajnokságok 
indulóinak száma előreláthatólag 
jóval felül lesz majd az ezren! Olyan 
szám ez, ami eddig csak vágy
álmainkban szerepelt.

Csepelen
á pestvidéki kerület atlétái találkoz
nak. A  főváros közelsége okozza, 
hogy itt csapnak majd össze a leg
jobb futók, köztük az országos baj
nokság pályázói is. A felnőtt csa
patversenyben a Testvériség, egyé
nileg Farkas, KiUmann, Nemes, Mol
nár, az ifjúsági csapatversenyben a 
Testvériség és az MPeTSE, egyéni
leg Villási emelkedik ki,

Miskolcon
az északi kerület atlétái gyűlnek 
össze. Itt neveztek legtöbben a ver
senyre. A  felnőttek között Apró, 
Neményi és Baranyai a legjobb, 
csapatban pedig a GyAK, MVSC és 
DiMAVAG. Az ifjúsági verseny -ren

geteg nevezője közt nem lehet meg
jósolni a győztest. Talán a gyöngyö
siek közül kerül ki.

Pécsett.
is hatalmas tömegeket gyűjt össze a 
céltudatos hírverés. Itt a. felnőtt baj
nokságban az állandó győztes V a ss  
é s  a PÁC lesz elöl, az ifjúságiak te
kintetében teljes a bizonytalanság. 
A  pécsiek atléta-kongresszussal is 
összekapcsolják a bajnoki napot,

Debrecenben
is sok a jelentkező. Itt Rács DEAC 
a valószínű győztes a felnőtt bajnok
ságban. A  többi verseny sorsa bi
zonytalan.

Székesfehérváron
is eddig még nem. látott tömegek 
neveztek. A  felnőtt bajnokságban 
J á ték os  ellen már fiatalok is harcba 
szállnak, a csapatbajnokság sem 
biztos a TSC részére, mert az RSE 
is felkészült. Az ifjúsági bajnokság 
tömegversenyét nehéz lesz lebonyolí
tani,

Kolozsváron
lesz a legkevesebb induló. A  leven
te-egyesületek itt még nem működ
nek és Így csak a társadalmi egye
sületek indulására lehet számítani. 
Az egyéni győzelmet nem lehet el
venni K iss  Györgytől, aki az orszá
gos bajnokság 4 km-es futamának 
is egyik elsőszámú pályázója.

A MAC és Szabó Miklós 
a Thomka-verseny 
esélyese

A  Rákoson vasárnap délelőtt fél 
11 órakor rendezi meg a BEAC 
Thomka, Áron emlékére kiirt mezei 
versenyét. A z idén szokatlanul nagy 
az érdeklődés az atléták körében a 
verseny iránt és a BBTE és a Test
vériség kivételével a bajnokság pá
lyázói is teljes számban elindulnak.

Az egyéni elsőség az eddigi ered
mények alapján Szabó Miklós és 
Németh között fog eldőlni. Formá
ban Németh előrehaladottabb, erőn
létben azonban Szabó Miklós sokkal 
jobban áll és nem tartjuk valószínű
nek, hogy Németh iram közben le 
tudja őt rázni. Ebben az esetben pe
dig Szabó hajrája érvényesül. Nem 
tartjuk esélytelennek Csapiárt sem, 
a tavalyi bajnokot, Ezen a héten 
igen sokat leadott.

Természetesen a többi egyesület 
Versenyzői is beleszólnak a küzde
lembe, de mi mégis csodálkoznánk, 
ha akár Eper, Híres, Zaltay, akár 
Esztergomi vagy Margittal meg 
tudná előzni az első két, sőt első 
három MAC-istát. Ez már valószí
nűvé teszi a MAC győzelmét a csa
patversenyben is. A  fokozatosan ja
vuló Kálmán fi, a visszaesését kihe
vert Rátonyi pótolni tudja Iglóit is 
és valószínű, hogy küzdelem után 
bár, de a MAC nyeri a versenyt az 
UTE és a BSzKRT előtt.

A  Thomka-verseny előtt a KISOK 
rendez mezei versenyt a Rákoson. 
Ezt valószínűleg Ver öcsi, a BESTE 
futója nyeri.

%  dánok szeretnék *  oétn*te.Tc elleni 
váltogatott vifMialnk it angusxtua 31-tSI 
július 2T-tc előrehoz®!, mert augusztus 
végén Norvégiát .látják vradéstBl. .Ügy 
látszik, a liánok is halmozni akarják a 
mérkőzéseket, mert *  Stockholmból Viea-ssmtsárS marra* csapatot is mesrhivták. 
Ez a mérkiraíiB -ptéü- aíÛ b* Jöhet júliua 
21—® előtt.

HORVÁTH AZ 51 MÉTER FÖLÖTT?
Diósgyőri tudósítónk jelenti, hogy a 

diósf*rüíi atléták közül a Qhthrtmmn- edwksekon Horváth Vilmos. Hava* és Tokár vesz részt. Horváth é* Havas, a közlés szerint, máris* kitűnő formában 
VB*. Utóbbi állandóan 34 méter fölött dobál, Horváth pédi-g edzésben diszkosz. 
sz#l hildobla már az üt métert. (Az eír szágos een-es Remei-7 50,‘18-a-s eredménye.

MEGBESZÉLÉS LESZ A  MASZ-BAN
kedden este 7 órakor. A  meg-bests'éláse.n 
a -leventék versenyzési, igazolási és 
egyéb ügyiéit fogják az -i I Le téke^ckkel 
végérvényesen elintézni.

Vasárnapi tornaműsor
Budapest: Kerületi női egyéni és 

csapatbajnokság, 9 órától a pasa
rétiúti tornateremben; a VII, LE 
országos tomaversenye, 4 órától a 
hemádutcai iskola tornatermében; 
a VHI. LE tornaünnepélye, fél ll*kor 
a Városi Színházban.

Szolnok: Az álL gimnázium torna- 
ünnepélye.

a mai KTT terepíornán
A KTT mai, vasárnapi tereptor

nájának színhelye a nagyrákosi gya
korlótér lesz, ahol szigorúan ver
senyszerű keretek között csapnak 
össze a versenyzők. A  torna tizen
egy óra tájban kezdődik, gyülekezés 
féltízkor a Kálvin-téren.

A rákosi gyakorlótér helyenként 
meglehetősen ázott, viszont homokos 
szakaszai meglehetősen mélyek. így 
nem lesz nehéz olyan terepet kije
lölni, melyen a terepesztés minden 
fortélyát alkalmazni lehet.

Az Óbudai TE 
salakpályáján tartanak 
ma edzést a RESC 
kismotorosai

Ma délután fé'l 3 ár ni rajttal 3 fu
tamból álijó edzést tartanak Óbudán a 
RE-SO kism-otorosaS. Kiss János tzak. o. 
vezető, főtitkár a hót folyamán, meg
beszélte az OTE.val részletes program
jukat. Meg tárgyalt a »  rendelkezésükre 
bocsájtott pálya ügyét és a futamok 
időbeosztás! kérdését. A  mai edzés rend
je.: két 30 körös előfutam utam a két 
futam . 4—4 helyezettje ismét 30 körön 
áll rajthoz a döntőben- Szép kiizd-e-lnn 
várható a döntő futamban.. Érmek való
színű résztvevői ezek Jeazhek: Vág ári,
dr Zsótér, Petrányi, Szabó, Pék és Lo
vász. Ha Fodor ie elindul „rakétáján", 
meglepetést okozhat. Úgy hiirtik, hogy 
Vi*r_ és Petró is részt vesz a RESC mai 
edzésén. Vendégeket 3zív*esen lát a szak
osztály vezetője.

Kőt nagy név szerepel a motorsportok 
veszteségtábl’áján. Emesto Ganuaguari, a 
világhírű olasz motorcsónak versenyző, 
több osztály világcsúcs birtokosa, mint 
repül őföhadnagy hősi halált halt a görög 
harctéren. Matteo Ceirat.-o, a hajdan nagy
sikerű olasz Ceirano-versenykocoik ter
vezője 71 éves korában Torinóban el
hunyt. Ceirano egyike volt az autó
versenysport úttörőinek.

Az USA 1940. évi gépkocsibajnoka: B®x 
Mays. A pontszerző versenyeken Mays 
1225 pontot szerzett. A további helyezések 
a következők: Wilbur Shaw I0o0, Rose 675, 
Horné 625, Thorne 450. Swanson 375, 
Wearne 325 és Briske 280 ponttal. Mays 
egyike az utóbbi évek legsikeresebb 
Pály-ayersenyzőinek: négykerékhajtású
Millerén tökélyre emelte a i.yaktörő 
amerikai pályaversenyzést.

BIRKÓZÁS
NagykórBsöa m ottani MOVE országos

II . osztályú birkózó versenyt rendes. 
A  versenyre több, mint félszáz nevezés 
érkezett.

Minden tornaviadalon kell 
egy rossz szernek lennie!
Péter Miklós a stuttgarti magyar-német 
tornaviadalról

liSáPjtfvátb sfum

TomászválogatottunK pénteken 
délután érkezett vissza Németor
szágból. Tornászaink a németektől 
elszenvedett kisarányú *—t idegen 
környezetben és idegen szereken 
„győzelemmel felérő" —i vereség 
után Bécsben a Konzerthausban 
nagyszerűen sikerült bemutatót tar
tottak csütörtökön este. A  stuttgarti 
mérkőzésről és a bécsi bemutatóról 
Péter Miklós, a magyar válogatott 
művezetője a következőket mon
dotta:

— Kiadós utazás után érkeztünk 
Stuttgartba. Két tartalékkal álltunk 
ki, a verseny előtt mégis bíztam a 
mieinkben. Nem tartottam kizártnak 
a csapat győzlmét. Az első győzel
met a németek ellen! Igaz, tudtam, 
hogy a német csapat is tartalékpsan 
álf fel. Tavalyi csapatukból hiány
zott Stangl, WiTly Stadel és Gőggel, 
Azt reméltem, hogy a mi fiatalfliink 
jobbak lesznek, mint cus ismeretlen 
német fiatalok.

,(— Mi okozta a vereséget T)
— Mindig kell egy gyenge szőr

nek lennie! Ezúttal a korlát nem 
sikerült úgy, ahogy sikerülnie kel
lett volna. Egyik versenyzőnk a  má
sik után hibázott. A hibák olca nem 
t&jpseu a versenyzőkben pglt^ bár

nem á smkalUm szerben is. Valami 
egészen rövid korlátot állították a 
németek a porondra s esen á mieink 
mozgása néha „nem jött ki“ . Pedig 
ha esen a szeren csak a papírfor
mának megfelelően- dolgozták volna 
versenyzőink, megnyertük volna a 
viadalt!

(— A' többi számban hogyan 
ment?)

— Nynjtőn és a lóugrásban a ne
metek a várakozásnak megfelelően 
jobbak voltak. Fiatal, előttünk isme
retlen versenyzőik is olyan szop 
testtartással mozogták a nyújtón s 
úgy ugrották a magas ló fölött, 
hogy csak ámultunk mi, vezetők. Jó 
a német tornász-utánpótlás! Mü- 
szabadgyakorlatban győztünk, de 
győzelmünk csak egészen kisarányú 
volt. Ennek az oka nem az volt, 
hogy a mieinknek nem ment, hanem 
mert a németek —- nagyot fejlődtek 
ebben a számban!

A bécsi bemutatóról beszélt aztán 
Péter Miklós. Elmondotta, hogy a 
magyar csapat hatalmas sikert ara
tott a zsúfolásig megtelt Konzert
hausban. A  német válogatott hiá
nyos volt s az ottlevöknek sem si
kerültek úgy a gyakorlataik, mint 
például Stuttgartban. ,

Hatalmas biM£S&sot!ü®í 
i§éi» ii SírtsÉié e s s  

anntöi®n«eisi mr-mmm
A m á r n egyed ik  hete fo ly ó  orsz&i 

g o s  b irk ózó  csa p a tba jn ok sá g  _ m á i 
a  dön tők h öz érk ezett. A  döntőbb 
n é g y  csapat, k erü lt: a  B . V asutas.
W M T K , T örek v és  és  B S zK R T . -A 
n é g y  csa p a t a  dön tő  e lső  ford u ló  jód 
bán  a  k öv etk ező  összeállításban  csa g  
össze : W M T K — B S zK R T , B VSQ —a
T ö rek vés .

Mindkét m érk őzésen  hatalma# 
h a rco t várhatunk. A  W M T K  is, m eg  
a  B . V asutas is  jo b b n a k  lá tsz ik  
ellen felénél e g y  hajszá lla l, ez  azon* 
bán  egyá lta lán  n em  je len ti azt, h o g y  
a  k é t  csa p a t m e g  is  n yeri a  m érkő* 
zését. Elég- egy ik -m ásik  b irk ózó  p í t  
lanatnyi. kön nyelm űség, e g y  sérülés, 
v a g y  ba lszeren cse és  —  m áris  k ika* 
p o tt  a z  esélyes.

A. m érk őzések et aj: N T E  szentMa 
rá ly iu tca i tornaterm ében  ta rtjá k  
délután  5 őrá tóh

Javulnak »  finn súlyemelők. Fiunor*
szagba,n még eg’észen gyerekcipőben jú» 
a súlylem elősport. Egyik-másik súlyc-ss*. 
poriban, azonban máris egészen figyelem- 
i-érnél tó eredményeket ériek el. A. rn-o9t 
megtartott bajnoki verseny győztesek 
Pehelysúly: O. Kun isi 225 kg. Pehely^ 
súly: V. Lehtiuen 254* kg. Könnyűsúlys
J. Tokoskor 2S7.5 kg. Középsúly; E, 
Veoretisola 315 kg. Fólncbézsúly: J. Veié 
lerno 335 ka. Nehézsúly.: P. Lehtkuea 
349 kg.

VÍVÁS
Elmarad a vitéz Gömbös Gyulír-erniélr. 

verseny. A  HTVK rondmistí-go ellialáTóB* 
fca, hogy a szombatra és vasárnapra ki* 
tűzött versiHnyt nem talrtja meg. A  ver
seny újabb napját k&iőbb fogják ki* 
tűzni. ________

KÉZILABDA
Wonke Rndoilufira, a Koszurü-csapatoJt

nagyszerű szervezőjére újabb, ha lehet 
még nagyobb feladat vár: a kézilabda 
női utánpótlás megszervezése. Erre vonat
kozólag most folynak a tárgyalások as 
MKESz és a kitűnő szakember között

Nagy II, a tehetséges fiatal csatár 
helyet kap a MAFC csapatában vasárnap 
a BSzKRT elleni bajnoki mérkőzésen.

Az Elektromosnak eddigi csak férfi- 
csapata volt. Most nagy szervező munka 
folyik a bordó-sárgáknál női kézilabda 
-sapat megalakítása érdekében.

A Ko. X  bejelentette az MKESz-teJt 
hogy nevét K. Kőbányára változtatta.

Bakiknak BSzKRT izomrostszakadása 
van. Csapata nélküle áll ki ma a MAFO 
ellen.

SOK KÉRDÉSBE VAB FELELETET
a kézilabdázók növekvő tábora, a vasár
napi bajnoki fordulóban, A mindéit 
csapatot egyformán érdeklő kérdés az, 
hogy a mai fordulóban milyen meg
lepetésekkel szolgál a játékvezetés? Múlt 
vasárnap a, büntetödobások tömeges meg
ítélése kápráztatta el a szurkolókat. 
A . mai fordulóban, reméljük, a javuló 
játékvezetés teszi majd próbára hasonló 
módon k szemidegeket. Részletes kézi- 
labdaműsor:

I. osztályú férH: MTE—TJTE: SikerOl-éu 
mint tavaly legyőzni az MTE-nek saját 
otthonában, a lila-fehéreket? Ha az UTB 
nem küzd teljes erővel, akkor igen. 
(Hajdu-utca. fél 5. Bognár). BTC—VÁC: 
Hogyan végez .az újabban, kullancs- 
reudszerbcftt játszó BTC a támaidóstíliutió 
VAC-cal? Ha a lefogás nem lesz túl- 
kemény és túlsók a büntető, akkor győzni 
fog. (Fehér-út. 3. Pusztay). MAFC— 
BSzKBT: Bcválik-e a MAFC megfiatalít 
tott védelme és tániadósora? Ha igent 
akkor ja j a tartalékos BSzKRT-nak! 
(Bertalan-utca, fél 10. Berecz.) WMTK— 
Elektromos; Milyen ellenállást tanúsít a 
fiatal csepeli csapat a bajnok ellen? 
(Csepel, WMTK-stadion, fél 11. F3N 
desdy). BLE VII—W ackcr: Lesz-e vasár
napra klasszis kapusa a birodalmi csapat
nak? Ha nem, akkor legalább egy tucat 
gólt kap a VII. kerületiektől. (Aréna-út, 
fél 5. Szabó).

II. osztályú férfi: Kistex—BTK : A*
alsóbb csoportok legjobb öszecsapása lesni 
(Kispest, üllői-űt, fél 11. Sághe-lyi). 
Kath. BE—BEE IX  (Amerikai-út, 4. Csé- 
fay). Lampart—Magyar Fosztó (Stwokeári- 
út, fél 9. Kacson). Széchenyi—Piaristáit 
(Zágrábi-út. NJTC-pálya, negyed 2. 
Soproni). III. osztályú férfi: Kistex— 
BTK (Kispest, ttllöi-út, 9. Ilobronay), 
Magyar Posztó—MAFC (Csepel, Vám
mentes-pálya, 3. Czigány). MTE—DreHSO 
(Hajdu-utca, 2. Berecz). Szövetségi díj* 
BEE VII—Wackcr (Aréna-út. 9. Egri). 
MTE—UTE (Hajdu-utca, fél 4. gzöUösy). 
BTC—VÁC (Fehér-út, fél 5. Pállá). 
WMTK—Elektromos (Csepel, WMTK- 
stadion. háromnegyed 12). MAFC—* 
BSzKRT (Bertalan-utcá, negyed 9. Földi),

I. osztályú női: GSE—Kistex: Kiáil-e a 
Kistex e(TC a mérkőzésre? (Szó volt arról, 
hogy a botrány miatt feloszlatják a 
csapatot.) Reméljük, kiáll! (Budafoki-út*
S. Földi). Magyar Pamut—Ko, Habs. a 
Sikerül-e lefogni a Pamut-védelemneJc 
Kövért, a Koszorú-védőknek pedig Hor
váth Ilát, az ellenfél gólzsákját? 
Amelyiknek sikerül, az a csapat győ* 
(Újpest, Horthy Miklós-út, 11. BerdőN 
Magyar Posztó—Olympia: Kiáll-e teljes 
csapattal az „O ly ‘ ‘ a, bajnok ellen? Ha 
igán. akkor nem lesz séta a mérkőzési 
(Csepel, Vámmentes-pálya, három
negyed 6, Palvin). WMTK—AMÖí 
Sikerül-© megnyerni a WMFC—Nagy
bányai SE mérkőzés közönségét a kézi- 
labdasportnak? Nem hisszük, mert gyen
gécske az ellenfél. (Csepel, WMTK- 
stadion, 3. Sághelyi).

H. osztályú női I GSE—MTE (Budafokí- 
út. 2. Bognár). Magyar Pamut—Ko. Bru»» 
(Újpest, Horthy Miklós-út, 10, Soproni). Magyar Posztó.—Ko. Kelenföld (KFO- 
Pálya. Horthy Miklós-út. 3. Kuta-1). WMTK—Standard SC (Csepel, WMTK- 
stadion, háromnegyed 12. Kurucz). u b  Osztályú nőt: Ko. III—Ko. Elzett (Nagyszombat-utca, 10. Ménesi). HFcSC—Ko. 
KBE (Gubacsi-út, H- Hetényi). Kf Kőbánya—DSE (Fehér-út 9. Szántai- Szabó). Ko. Kispest—Budakalász (Kispest 
KAC-pálya, tél 11. Nagyváradi). Ko- 
IX— DreHSC (Kén-utca, 9. Cséfay). Óbuda* 
P—Ko. Habs, (N agyszom bat-u toa, TI. 
Mocsárt). IV. osztályú r Ko. Pest
erzsébet—Ko, Magdolnaváros (P«sfr' erzsébeti HBV-pálya, 10. Teli). GyASC— 
Napsugár (Pozsonyi-út, 12. Nagy). Ka. 
VI—EMERGÉ (Pozsonyl-űt, 1. HvdSdl). 
SSC—Ko. XIV (Pozsonyí-út, 2- PelríjÚ"
Budakalász—ŐSE (jjudaka'lása, 4, ÉS**
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Gyetvaival 'beszélgettem a délelőtt 

folyamán. A  csapat tagjai még nem 
tudják az összeállítást., csak este 
fogja nekik megmondani Fábián 
kapitány. Gyetvai megjegyezte:

—  H a é tb ő l  a  k ere tb ő l kell ö s s z e 
állítani a, v éd elm et, m indenki T óth  
Lajos ten n é k özép h á tvéd n ek  é s  a 
K orányi— P olgá r h átvéd párt jelö ln é.

Megkérdeztem Gyetvaitól, hogy 
mi a belső hangulat a játékosok kö
zött?

—  N em  olyan  jó , m int renő,esen  
szokott lenni. M intha e lv e sz te ttü n k  
volna valakit...

Nyilván K is ze ly r e  gondol. De néni 
baj! Régi tapasztalat, hogy minél 
borusabb a hangulat a mérkőzés ] 
előtt, annál jobb a mérkőzés után.

G yetva i elmondja még, hogy a nőt 
elején nagyon megijedt. Tífusz el
leni oltást kapott és két napig 39 
fok körül járt a láza. De azután ha
marosan lelohadt, és . már teljesen 
rendbejött a hét derekán. Csak az 
oltás helyét vakarhatta még a mel
lén,

B. M. R.

A ’z Újpest 
nagyen. k ö n n y e n  
v e t t e . . .

UjpgsS—D u n akesz i M agyarság
3 s I (2  s ©I

Megyeri-út. Vezette: Szőke JT- 
Mintegy 300 főnyi közönség' előtt a 

következő összeállításban jött ki a két 
Csapat: , ,  ^  . TT
- Újpest,: Sziklai — Futó, Balog- TI 
Nagymarosi, Magyar, Balog I — Ádani, 
Vidor, Pálya, Bcrzi, Tóth. .

I) Magyarság: Budavári — Szálai.
Szahin ~  Kiss, Kupi, Pánczél III t — 
Pálinkás, Forgács. Kakuk, Csuti, Fényi.

Az első percekben formás támadásokat 
Vezet az Újpest csatársora. A 15. percben 
Tóth remek lefutása után Bcrzi 20 métel
yül kapásból a hálóba bombáz. 1:0. Remek- 
támadás, pompás lövés.

Nem sokkal ezután- Pálya közelről a 
hálóba pofozza a labdát. 2 :0. A 32. perc
ben sajnálatos baleset történik: egy kava
rodásnál rálépnek Berzi lábára és a 
Játékos sántikálva hagyja el a pályát. 
Ugyanarra a helyre kapta a talpalast, 
ahol hat héttel ezelőtt törést szenvedett. 
A 40. percben jön be Széphegyi, ő lesz a 
balfedezet. Balog I a jobb-. Nagymarosi 
Pedj.g' balösszekötőbe vonul előre.
* Szünet után nagyon ellaposodik a 
5áték Az újpestiek nagyon félválltól 
Veszik az ellenfelet é» ez megbosszulja 
biagát A 10 percben Fényi közelről nagy 
lövéssel szépít, 2:1. Az újpesti csatarsm^ 
bán csak Tóth játszik jól. A lig lehet fel- 
Jaríóztatni, nagyszerűen rohermoz a Szép- 
hegyitől kapott labdákkal. A  ~9. percben 
Tóth 10 méterről hatalmas golt lo a Ica 
alá 8:1. Ezután Balog I-et glnhesolják, o 
hicmd valamit a játékvezetőnek, mire aa 
Jéküldi a Pályáról. Még egy Vidor mellé* 
iövéö és aztán vége is a gyenge mérkőzés* 
hek.

Az Újpestből a közvetlen védelem. Szép
hegyi és Tóth tűnt ki. A lelkes duna 
Részieknél Szalun. Kupi és Fényi volt jó.

Faiig fel de r Ferenc, az Újpest 
íratója: E dzésnek ez is  30 volt. A z  ellen  
•tői nagyon kom olyan vette  a játékot.

CÉLZÁS AKAR EZ LENN!?...
V a g y i  st

Ĉ cIo2®c a csatár, amikor kapura lő í
Ha a balszélső pompás beadását a 

berohanó jobbösszekötö egyből a 
jobb felső sarokba vágja, a lelátón 
tánaadó tapsviharban feltétlenül lesz 
olyan néző, aki elismerően mondja: 

— Jól megcélozta!
Nézzük meg egy kicsit közelebb

ről, hogy milyen is ez a célzás, mi
lyen a csatár lövéseinek a „szórása11, 
mikor lehet célozni és mikor nem.

*
Sindelart, a néhai nagy bécsi csa

tárt egyszer megkérdezték, hogy le
gendás ballábas húszméteres, felső- 
sarokba vágódó bombáit megcé
lozza-e, vagy pedig csak úgy vak
tában lövi. Sindelar válasza ez volt: 

Amikor futok a kapu felé, ter
mészetesen nem célozom meg a sar
kot, csak durván a kaput célozom 
meg. Ha. sarokra megy, annál jobb.

Szerény válasz, de több benne az 
igazság, mint a szerénység. A ked
ves, szerény Sindelar dicséretére le
gyen mondva, hogy nem akarta ma
gát mindenáron mesterlövésznek be
állítani, aki húsz méterről rohanás 
közben hidegen mérlegeli, hogy a 
jobb felső, vagy a bal felső sarokba 
irányítsa-e zúgó bombáját.

*
Először is állapítsuk meg, hogy a 

labdával való célzást nem lehet ösz- 
szehasonlítani a puskával való cél
zással. A céllövö fekszik, térdel, 
vagy áll, kivárja a legalkalmasabb 
piíánatot, visszatartja a lélegzetét 
megvárja, míg teljes szélcsend van 
satöbbi, satöbbi és akkor lő. És 
ami a legfontosabb: lövés közben
nézi, Idtjh a célt.

A  csatár nem látja. Mert a kaput 
nem a lövés pillanatában nézi meg. 
Megnézi akkor, amikor még nincs 
nála a labda, vagy pedig- megnézi 
labdavezetés közben. Akkor azon
ban, amikor lö, a labdát nézi. A  rú
gás pillanatában nem bámulhatja a 
kaput, a kapust, mert akkor csak 
véletlenül sikerülhet a rúgása.

*
Ha a csatár száguld, vagy egyből 

szúrja meg a beadott labdát, akkor 
valóban kénytetlen megelégedni 
azzal, amivel Sindelar is megelége
dett. Vagyis igyekszik eltalálni a 
kaput. Igyekszik úgy lőni, hogy a 
labda az legyen magas és lehetőleg 
valahol a két kapuléc között érjen 
el rendeltetési helyére. Általában a 
közönséget is teljesen kielégíti, ha 
egy kapásbomba kapuramegy. Ha 

"erős a lövés, gyakran nem is'kell 
helyezettnek lennie ahhoz, hogy gól 
legyen belőle. Egy erős lövés sok
szor a kapustól féíméterre is a háló
ba vágódhat.

Gondoljunk arra, hogy egy gyor
san mozgó labdát kell eltalálnia a 
csatárnak, nem szabad, hogy elhi
bázza, nem szabad, hogy 'a labda le
perdüljön a lábáról, megfelelően be 
is kell állnia a labdához, hogy azt 
ne vágja az égbe. Mindezen túl̂  még 
kapura is kell mennie a labdának. 
Valóban elég szép teljesítmény, ha 
a labda kapuramegy s ha netán a 
bomba a bal felső sarokban köt ki, 
ne veregesse saját vállát a csatár, 
hogy: „ éppen így akartam...'1 

&
A. lassú, helyezett labda persze 

lehet gondosan célzott, sőt annak, is 
kell lennie. Ha a csatár belsővel 
teszi a labdát kapura, annak bizony 
helyezettnek kell lennie. Ha gurul a 
a-labda, akkor helyezetten kell gu
rulnia. Ezt általában kedvező hely
zetben tudja a csatár elvégezni s a 
felület, amellyel megindítja a labdát, 
elég nagy.

Célozni kell akkor is, amikor 
valaki állítottból rúg. Még akkor is 
célozni kell, ha a labda erős lesz. Ha 
állított labdának fut neki a. csatár, 
akkor nem elég, ha éppen csak: a 
nagy kapu az Irány. A  csatárt az 
állított labda esetében nem érheti 
meglepetés, a labda nem. pattanhat 
el, az ő mozgása, nekifutása is 
pontos és a- célzásnak megfelelő 
lehet. Ha a csatár gondosan gyako 
rolja a célbalövést az edzéseken, 
akkor megdöbbentő pontossággal 
tudja szabadrúgásait irányítani.

*
Nyugodtan lehet célozni a. k#T>u tor

kában ifi. Ilyenkor kLesi annak a lolie- 
tósége. hogy fölé, vagy méltó mogy a 
labda. Vfoaont sok csatár a kapu torká
ból i6 ,,nagy gólt”  akar lőni, ki akarja 
szakítani a hálót s ilyenkor fordul ele* 
hogv a csatár két méterről is ind foló 
lőni, vagy belevágni a labdát a kairv>a. 
Ha a csatáruk egy csepp ideje is van, 
akkor irányítani . fogja a lövését. Mert 
a lövés is egy passz voltaképpen s azt 
éppen ágy keld irányítani, mint amikor 
a csatár egy játékostársához juttatja a 
labdát.

német— magyar labdarúgó mérkőzés, 
ahol minél több jó lövést várunk 
csatárainktól, az olvasó joggal kér
dezheti: célzás akar ez lenni ?. ... •)

Kői.

Jő, ha a csatár eltalálja az arany 
középutat. Jó, ha nem vagdal min
den lbdát cél és célzás nélkül, de 
fontos az is, hogy ne akarjon min
den labdát úgy megcélozni, ahogyan 
a céllövö versenyeken látja. Ne 
feledkezzék meg arról, hogy a cél 
lövő versenyzőtől nem veszik le a 
puskát célzás közben — nem sze
relik l e . .  .• De ha a csatár túlságo
san sokat töpreng azon, hogy jobb
sarok, vagy balsarok, a következő 
pillanatban már azon veszi észre 
mgát, hogy — ninc3 mivel céloznia. 

*
(Mivel vasárnap 1ixm éppen n

Kincsessé KluOi lemss 
és Hü sem niazÉlt
üag»®Éss,aiirsa 
a Kispesttel

_ Bőre Gábor módjára, már órákkal a 
romit indulása előtt kinn vo-lt a kispesti 
gárda a Kclrli pályaudvaron, hogy ón
ban utaznak Nagyváradra.. A I;o fai mi&ííjct'Onésn&k íl'/. volt az alw. 
JiOiry a Kispest esapíUáinak fél barom 
órakor kellett volna, indulnia a Nyusnn 
bilvaudvarról A fiák pontosan taLal- 
Itoztak is a jelzett, időben és helyen cs 
««ak később tudták - mw. hogy az na 
menetrend szerint a keletiről indul a 
vonat fél 5 órakor.,A ceapat erre e/épeu* „atnniozolt » 
fe lö li pályaudvarra é& várt koaol kot 
órát. A Keleti vároc.aarnokúban volt 
időnk aztán beszélgetni a Ivis<pest egyik
, -  Sokkal több tartalékkal utazunk — 
Kezdte beszédét a kispesti vezetrt —, 
mint ahogy azt eredetileg vartok. Nemes 
délelőtt azt telefonálta, hogy jön velünk 
fs pár perccel ezelőtt tudtak m e ; tőle, 
bojfy — nem lőhet. Szerencsénkre itt van 
Gáliul, Víg Is oz utolsó órákban mon
dott le. ö l  nem engedik cl a -hivatalából. 
Klueses válogatóit, ó ezért nem Jöhetett. 
* DntOssn annyi játékost viszünk, aineny- 
»yi kell a Játékhoz: tizenegyet..

A csapat — végignézve a fiukon . 
5«m is lehet, más: Veesel — Mcinn»tori, JJla.ikár II — Hidasi. Szabó II, Odry — 
herényi, TTlie«ka, Gállal. Boko. Titkos 
, —, A fióktól Jó játékot; várok. — raoíd- 

búcsúzóul vezetőjük — mert ha. a' tudunk, egy nagy lépéssel jutunK SjdfO a Magyar Kupa döntője felé. A 
NAO Igen kitűnő együttes és otthonában 
“Svcncson félelmetes.i A fiúk jókedvűen szálilmak fel a kocsi" ,va és két „avatásra" készül nek. Uhoska 
Cs Herényi a „soros'" újonc!

á OyorgyőszeutmiklóBi SB worgalmM 
■■ *3*á»Md készült a Testi! ellem mérko**- 

{’J'N. Blmóhyi sérülése Javult, vajderfnü- 
fíC bélyet kap a csapatba*'. Kassay Játéka 
bizony tálán, A  csapatot «eák ma. vasár- 

fléiaiett Állítják ös»s«,
ESZTERí IOMHíVJI

donepólyjs külaéaógek kSzepott* rajlilf 
M. Pamut—Tokod Magyar Kupa 

WA J.^Ő/08- A pályán ugyanis nugysza- 
levcnite iinucpély -és _ verseny konii

kis ország, de futbalksta 
n a g y k a f a l o i W p . .

Mit ír a „Kicker“ a magyar—németről?

SS,
jg-vpcryt fi azért mar ker o t»«n i 
oeüik, A. Tokod esatársM'át Gárdonyi 

irinyítani. mert a tokodlaknak 
Kía K|kerűlt új középesatárt szerezni ok. 
„ 4T* valtosds Ifi van a TÜSC összoál.lílá- 
.  “®,P- Hai-sányi TT ot hz orvos eltiltotta 
gg^ggjgőwSstől s ezért Kincses I  lesz a

A kölni válogatott mérkőzésről a 
nürnbergi Kicker „beharangozöjá- 
ban“ Beclter Frledebert dr így ír:

— Svájc... Magyarország... Svájc... 
Olaszország! Negyedéven belül négy 
ilyen súlyos erőpróba a kontinens 
legerősebb három, ellenfelével. Aki 

| Stuttgartban végignézte a Svájc 
elelni győzelmet, az könnyű szívvel 
utazik Kölnbe.

Olyan frissen, olyan jól játszva, 
olyan eredményesen

kezdte a német válogatott az új 
esztendőt. De azt mondhatnák, hogy 
Magyarország erősebb, mint Svájc! 
Várjuk csak meg Kölnt! Érzés sze
rint persze ezt a kis országot, de 
futballista nagyhatalmai a svájciak 
fölé kell helyeznünk. A múlt évben 
a svájciak alaposan kikaptak Buda
pesten. Tudnunk kell azonban, hogy 
a magyar válogatott jelenleg átépí
tés alatt áll. A taktikai átépítésen 
már átment, • még pedig látható 
haszonnak. Amióta a magyar csapat

feladta a szélsőkre állított^ te
hát védekezésre beállított szélsó- 

fedezetek rendszerét,
néni vesztett, el egyetlen válogatott 
mérkőzést sem. Az KB népszerű- 

[ sége is növekedett a Hungária 
kiesése ellarére is, mert a csapatok 
kanyar követték a válogatott, játék- 
rendszerit. Saját tapasztalatunkból 
tudjuk, hogy a magyarok ma már 
taktikai szempontból is megfelelő 

j magaslaton állnak, mióta szakítot
tak a régi alakzattal. Ma már Pol
gár a kullancs szerepét játsrn, Sárost 

í III, a befelé és előre húzódott közép- 
\ fedezet ma már a pálya közepét 
uralja anélkül, hogy az eUenfél belső 

: hármasával kellene küzködnie, ma 
már a magyar csatársor új tagozó- 

\ dósában még változatosabbá teszi 
[amiig-fis a vérében fekvő sokoldalú

kombinációs játékát.
A későbbiek sorná a magyar stí

lussal foglalkozik Becker dr és így 
ír:
’ — Vájjon mit értékelünk mi leg
nagyobbra a magyarok játékában?

— A zt hogy a magyarok labda
művészek és ugyanakkor élénk vér
mérsékletű harcosok — ebben ha
sonlítanak az olaszokhoz — azt, 
hogy a kombináciuós játék mesterei 
és ugyanakkor nagy egyéniségeket 
is ki tudnak termelni, azt, hogy vi
lágos rendszerben játszanak és 
ugyanakkor mégis meg tudják őriz
ni játékuk sajátosságait.

__ A magyar játékmodort nem le
het utánozni. Annyira sajátos ez, 
akárcsak a magyar nép jelleme és 
nyelve.

Mo3t áttér a Budapesten is járt 
Becker dr a magyar játékosnevekre 
és gyakorlati tanácsokat ad a német 
olvasók számára, hogy miként kell 
kiejteni a „nyelvtörő" magyar neve
ket.

A  magyar csapat képességeit 
vizsgálva arra a következtetésre jut 
Becker dr, hogy a magyar belső
hármas gyenge pontot jelem -.2 
együttesben. Majd Így folytatja:

— Vájjon es az a gyenge pont, 
amely bennünket a győzelemhez se- 
g itf Ne felejtsük el, hogy a szár
nyak nagyon veszélyesek, a fedezet- 
sor pedig új alakzatában ma, már 
sokkal nagyobb akadályt jelent a 
mi támadóink számára, mint a régi 
magyar fedeeetsorok.

A  továbbiakban mérlegre teszi 
Becker dr a német csapat tagjait is, 
majd így zárja le hangulatos cik
két:

— Mennyire irigyelik ma Kölnt a 
német városok ezért_ az élményért! 
A magyarokkal való találkozások

. mindig mesteri mérkőzések voltak;

ni egyve leg
Köln, április 5.

A kölni pályaudvaron hatalmas 
tábla fogadja a mérkőzésre érkező 
két. A kölni Gau üdvözli a játéko 
sokat, vezetőket és szurkolókat, akik 
a magyar-német válogatottra étkez
nek Kölnbe. _

Köln német győzelmet vár. De 
azért azt tapasztaltam, hogy félnek 
a. magyar csapattól. Amikor Xandry 
dr-ral beszélgettem kölni tapaszta
latairól, ezeket három pontban fog 
lalta össze:

X. A kölniek örülnek, hogy cgyal 
talán válogatott mérkőzés lesz.

2 . örülnek, hogy ez a mérkőzés 
Kőinek jutott, mert itt az utolsó 
válogatott mérkőzés 1938-ban volt. 
(Svájccal 2:2 lett az eredmény.)

3. Remélik, helyesebben bíznak 
abban, hogy a két döntetlen után 
végre elérkezett az idő, amikor a 
német csapat visszavághat a buda
pesti S:.t-es vereségért.

A mérkőzésen egyébként megjele
nik von Tschammer-Osten birodalmi 
sportvezér és Grohe, az itteni kör
zetvezető is. A díszpáholyban há
rom sebesült katona is helyet kap. A 
korán gyülekező közönség szórakoz
tatásáról zenekar fog gondoskodni.

A  magyar játékosok vitézkötéses 
zöld kabátja a fekete karszalaggal 
mindenütt feltűnést kelt. Az utcán 
találgatják, hogy olaszok, vagy 
oroszok vagyunk-e. Amikor meg
tudják, hogy ez a magyar váloga
tott csapat, akkor felcsattan a 
kiáltás:

— Schau kér, die XJngam.
Azután, kedvesen megkérdezik,

hogy akarunk-e győzni és amikor 
igennel válaszolunk, így felelnek:

— Mi is!
B . M . B.

V ÚJLAKAT! CSAPATOK BAJNOKSÁGA 
I. osztály

KroSC—KcSC S:2 <0:,2). Gyömrői-űt
Voaetle: Józ-sa. Óriási küzdelem, incsér- 
demrlt győzelem. Góllüvö; Boőez (21 és 
Szabó, illetve Bíró és Köves!. Szögit, 
illetve Kovácsot a játékvezető kiállította.

JSaSC—ÁltFoSC 3:2 (2:2) Állami telep. 
Vezette: Borop-kay. Kemény, izgalmas
küzdelemben győzött a HaSC, Góiiüvő: 
Bíró (21 és Maröthy, illetve Pulcsi (2).

VVMTK—IlrcSC 8:2 (5:0). Csepel.
Vezette: Goda. A WMTK a második
félidőben lefékezett. Góllövő: Hermáira
(4). Szőke (2) és Fritz (2), illetve 
Polgár (2),

KáSC—ChSC 2:1 (2:0). Fehérvari-út.
Vezette: Latorcai. Megérdemelt győzelem. 
Gőllövő: Klekot és Reiser, illetve Vörös, 

MnSC—EnSC 8:3 (3:2). Váci-út. Vezette: 
Selmeczt. A MaSC szünet után jó l játszott. 
Góllövő: Németh (4), Molnár (2) és Vlaiku 
(2, mindkettőt 11-esböl), illetve Sztrapek 
(ll-esből). Nádudvari és Bodnár. Bádert 
és Palástit, illetve Korr.ist kiállították.

KaSC—PreSC 2:1 (1:0). Gyömrői-út
Vezette: Dobronai. A KaSC jobb volt 
Góllövö; Láng- és Szoíinec, illetve Kaj 
dácsi.

AMSC—HFISC 3:3 (2:1). Váci-űt.
Vezette: Páldi. Gyenge játék, egyenrangú 
ellenfelek. Gőllövő: Zsídeir, Gercsényt II 
és Szentpéteri, illetve Lakatos (2, egyet 
11-esböl) és Mészáros (ll-esből).

HGOSC—JaSC 5:4 (3:2). Budafoki-ót, 
Vezette: Juhász S. Lanyhán játszóit a 
HGöí-SC. Góllüvő: Kiss (2); Enoph. Piri;, 
Csonka, Í1L Rolt&rrnehr (2), Le uko, 
Kroslik.

C s e p e le n  
nagy é rd e k lő d é sse l  
várj ék Nagybánya 

c s a p a t á t
A W ilFC szurkolók nagy őrömmel f«* 

gadták szerdán a hirt, hogry keayeö« csa
patuk vasárnap a Nagybányai bE-t lato a 
vendégül. Még csak nem is olyan egy
szerű barátságos mérkőzésen, hanem 
komoly tétért — tizenegy éremért —
menő küzdelemben! . ,

Nagybánya csapatat hírből mar igen 
jól ismerik a gyár városban. Meg pol 
emlékeznek, hogy karácsony másnapján 
csak ne-liezen tudott ollene döntettem 
eredményt csinálni a WMFC. Igaz, hogy 
az a mérkőzés Nagybányán volt...

— Reméljük, hogy idehaza győzni 
nak a fiúk, — mondogatták a szurkolok* 
— Bár a múltban nem volt valami nagy 
előny számunkra a hazai pálya, d© moat 
az,, utóbbi két mérkőzésünket mégis csak 
megnyertük itthon. Reméljük, hogy nem 
fog elmaradni a folytatás.. ..

A  mérkőzés iránti érdeklődés ■vafítUa- 
nul igen nagy. „

— Szép idő eseten r legalább öteref 
szurkoló lesz a mérkőzésen, — mondotta 
B-cncfí Ernő intéző. — Már előre ia bin- 
tositilalom őket, hogy nagyszerű mérkö* 
zést fognak látni. A , Nagybánya igen 
komoly játékerőt képviselő csapat, ante: 
Ivet például az Erdély Kupa mérkőzéséi 
során egyetlen egy NBrceapat sem tn- 
dött legyőzni! A  RSzKRT elten 1^3-et, 
a Szeged ellen fli&át, ellenünk pedig 
szintén 1:1-et értek el. Azt hiszem ewK 
után az eredmények után már nem 
kell külön dicsérnem őket.

— Bíznak most a tartalékos cstpatban7
— Hét bizony Korányi és Tihanyi P

nélkül egyáltalán nem lehetnek verme® 
reményeink. Be azért' reméljük, hogy a 
fiúk átérzik a mérkőzés fontoesajrat en 
mindent beleadva, győzelemre viszik 
színeinket. Nekünk különösen azért volna 
fontos a jó  eredmény, .hogy a jövő he
ten minél több szurkolónk kísérjen el 
bennünket a Húsvéti Torna mer kéjesei, 
re. Mert ott azután nagyop ki akarjuk 
vágni a rezet!----

A Pereces vasárnap a Kassai Tőrekvé*
csapatát, látja vendégül. A: bányászéigpat 
így áll fel: Marosvári — Székely, Vinnyei 
— Bokros, Halmos, Eorsányi — Futó II, 
Vízi, Jávor. Futó I. Érsek. A Pereeea 
egyébként ma tartja 19. évi közgyűlését.

tiS Z A S
Tizenkilenc vidéki ószó vfgs „részt. *

főváros ószóeryülekeastén _ a 3ovo heten. 
Marosvásárhely C. Nagyvárad 4, Kolozs
vár 4. láger 2. Szögűd, Nagybánya M 
Cegléd 1—1 versenyzőt küld Budapestre.

Németországban cél-tényképezőgepet 
fognak használni az úszóveruenyeken; 
Egy béesf mérnök ötletes találmányát 
most próbálják ki és ha hováb'k, már 
ebben az évben bevezetik a németor
szági versenyekéül a cél-féayképezó- 
gépet.

JÁTÉKVEZETŐ-JELÖLTEK!
Az úszószövclség újabb vízilabda já

ték'. e 7,u tő tanfolyamo.1 rendez, hogy • 
játékvezetői kar utánpótlását _ saéteáéba 
alapokra fektesse, Három, estén, ápnli* 
7„ 8. és 9-én fél 8 órai kezdotted sza
bói vmagvarázó előadó,ssorozat lesz a « ö z  
vétség hivatalé* helyiképéhon (Atspt- 
niány-u. 3. IX. sin.), majd a, hallgatok 
óimé. bti és gyakorlati vizsgán veMDCC 
részt. , . . .Jelentkezni a MUSz-ban jebet.

Hírek a Kassai AC-ból. Jávor felépült 
sérüléséből s legközelebbi már ő védi a 
KAC km púját. Pásztor esontrepedése is 
Javul Két hét múlva 8 is kijöhet a kór
házból. Rókhely a jövőben újra inkább 
atlétikai edzést fog folytat!,1. mint sem 
labdarúgó edzést. Gerelyvetésben újból az 
elsők között akar lenni. A KAC köz
gyűlésén Pllát József dr-t választották ajz 
egyesület elnökévé.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Nyíregyházi fogadók, Gidófalvy Pál dr

nem tagja a Vitézi Széknek.
Pcof Géza. Avar (Auer) István jelenlep 

_ Kaposvári TSE-beu játszik és annak
edzője is.

Asztali tenisz 
csapatbajnoki eredmények

Szövetségi dij, I. osztály 
Piaristák—MOVE Széchenyi 0:0i 

Lakatos dr 3, Sombor 2, Ruszti 2; 
Váradi 2 győzelem. A  MOVB _ Szé
chenyi csapatában Kertész, Téglás^ 
Lanthen játszott.

Piaristák—-Vízművek 9:2. Kacziáö 
dr 3, Sombor 2, Ruszti 3, Tápay dr 
1, illetve Fülöp 1, Mlhálkovits dr Új 
ífj. Erényi 0, Stolpa 0 győzelem,

VÁC—DTE 9:4. Sugár .3, Gáti 2, 
Zsolnai 4, Erlich 0, illetve ‘Meingaszt 
1, Herényi 1, Tamási 1, Wagner L 
győzelem.

VÁC—DSC 9:4. Benkö I 2, GrünJ 
wald 1, Temes 3, Zsolnai 3, illetve 
Kornai 1, Huszár 2, Kaukovszky 1,’ 
Maróti 0 győzelem.

Női
BTK—MOVE Széchenyi II Siti 

Oláh Évaj 2, Kemény 2, Sehönek 1, 
illetve Mayer 1, Hámori 0, Daróczi 
0 győzelem.

PSC—UTE 5:0. Vermesné 2, Kö- 
peczyné 2, Lászlóné 1, illetve Vas
tag 0, Dayka 0, Lászlóné 0 győze
lem.

Nagy küzd®Írnek
Magyarország asztali tenisz 
bajnokságaiért

Magyarország 1941. évi asztali 
teniszbajnokságaiért, pénteken a 
késő esti órákig folytok a küzdel
mek, Szombaton pedig mér korén 
délután kezdődtek a mérkőzések. 
Szükség is van a nagy iramra, mert 
a. sok induló miatt máskép nem tud
ják vasárnap estére befejezni a ver
senyt

Az eddigi mérkőzések során nagy 
küzdelmek voltak. Meglepetés nem 
igen akadt, egyelőre az esélyesek 
győztek. Eredmények:

Pérfíssryos. XII. osztály. Sugár—Beiv- 
nyi jn „ Pifichcr 2:0. Liptáh—
Pmuvótus 2:0, M c i n •, »*izt - Mad ad y 2:0,
Kcztyüfi—Adorján X 3:9, Ruxztf—Bognár
2:0, Kun—Büc.hter 2:0, Sucár—Sehwklor 
2:1. T5ron--Brvhus ju.. Baróti—Kéoza 2:0, 
Rr-rílaff—Umt'ák: 3:̂ .- Bcré-nvi—Trftkstos ár

2:1, Memgaszt—Keloraop 2:0, Hussfcr-4
Knszti 2:0. Kun— Kailyüs 5:1. Bm o—-Su
gár 3:1, Baróti—Siők« IX 1:0,
-S erén y i ’ :l, Kuo—Hustir 2:1. elJofij; 
l í :  Bren (S/atmam-ómoti)—Baroti DSC

•rá.--Pap. Schümr 3:#, I njoij—Habnor, rificbee 3 A
........... Táti.

íaTóil. Schwldfluw

— ,,, :_-Bniárt—,
váth~ErH«b. Sugár í:L Báród,, i 
dér—S*ó« XT, Lrfik*to» dr 2:1.
Bion—Bcrénji. Keítv" * * 
kefi—Kun. Kéeza 2:0,
Eu.vzti. Horváth 2:0.

*
Vasárnap délelőtt 9 ónkor a Piát ta

ták helyisé Kében a n (ii e:ryos, női páros, 
fői 11-kor a fórfinyycs I. osatály. férfi- 
páros I. osztály, vesyespáros ©Mmérkö-
?ő-eit játszók k.

Dólclutt 9 órakor a DSC-bán: fárfi-
eayrs I. TS) élőmérkózósei A dönjtíkod 
délután fi órako- a oíarUtilcnál jáité
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ÍÍYEPLABBA
Aa SzHC lemondta az FTC elleni rrtfr- 

kőzését. mert a vezetődé, g a .szerelést 
nem tudta kellő időre megszerezni. Az 
SzHC mai ellen fele az FTC, mint erő
vésztő megy tovább és a Széchenyi HC 
& .iövö héten, a vígaszdíjba-n indulhat.

A MAC-öól nem keviesebb, mint hat 
játékos: Becsei, Károlyi, Krcpueka dr. 
Hazák, Minden* és Ott a BKE-be lépett, 
A  MAC nehezen fogja pótolni őket, főleg 
Hazák és Ott-ot.

Vitéz Fodor az AHC-ból és Endrei az 
FTC-ből a BKE-bö lépett.

FAJT A HÚSVÉTI SERLEGÉRT
A gyeplabda csapatok nagyrészt befe

jezte az idényre való előkészületeit és 
ma már a Húsvéti Seriéi? elődöntőivel 
megindulnak a küzdelmek is. A  sor
solás szeszélye főiyIán a BBTE és az 
MHC már az elődöntő mérkőzévsek során 
találkoznak. A  BBTE—MHC (Pasaréti- 
ót, 10. Vezeti: Moser) találkozó nagy 
harcot és biztos budai győzelmet ígér. 
Jóslatunk 4:1. A  nap másik nagy küz
delme a MAC—AHC (Margitsziget. 10, 
Vezeti: László dr) összecsapás l-csz. Ez a 
mérkőzés két kemény csapat találkozó,!a. 
A  MAC ezúttal a győzelem kevés reraé* 
nvével száll harcba, mert három kilépett 
játékosát pótolni kénytelen Kétgólos 
AHC-győzelmet várunk. A BKE— 
PhHSE (Pasaréti-út, fél 12. Vezeti: Bu
sán kay dr) mérkőzés kimenetele teljesen 
bizonytalan. A  BKE most játszik elő
ször komoly küzdelemben, a PhHSE ta
vaszi előkészületei viszont nem voltak 
meggyőzőek. Tippünk kis gólarányú 
PhHSE-győzeleon.

Lesjobb ökölvívóink 
egymás ellen!

ökölvívó válogató 
a Fővárosi Nagycirkuszban

A  vasárnap budapesti sp ortesem é
nyei k özü l legérd ek esebbn ek  és leg 
izgalmasabbnak a  vá loga tóversen y  
íg érk ez ik  az E u róp a -b a jn ok sá g ra  k é 
szülő v á log a to tt  ök ö lv ív ók eret utolsó 
nyilvános szerep lése  az E B  előtt. 
Ezen a vá loga tón  a  h irtelen  m eg b e 
teg ed ett S zolnok in  k ívü l m inden 
számításba jö v ő  k ivá lóságu n k  elin 
dul, mint a z  a  p á ros ítá sb ó l is lá t
ható. H ata lm as és h elyenk in t igen  
izgalmas és szép  kü zdelm eket v á 
runk m inden sú lycsoportban . A  tét 
igen n agy , h iszen  a  versen yen  lá to t
ta k  a lap ján  v á lo g a t ja  ki S ulkó  B éla  
szöv e tség i k a p itá n y  a z  E B -n  részt
vevő ök lözők et.

A  v á log a tóv ersen y  pá rosítá sa :
L é g sú ly : P od án y  B V SC — -Kiss

5VM TK.
H a rm a tsú ly : B og á cs  W M T K —■

fieam piás  M P SE .
P eh elysú ly : F r ig y e s  B S z K R T —

C sa p og ya  M P SC .
K ön n yü sú ly : B en e  B V S C — K ocsis

B T K .
V á ltósú ly : Torma II B T K —-K orá

n y i M A F C .
K özép sú ly : C son tos  F T C — K a ss

M A V A G .
F éln eh ézsú ly : Jászai W M T K —

Varga, M A F C .
N eh ézsú ly : K o m o ly a  F T C — N a g y

B V S C .
A küzdelm ek este 6 ó ra k or  k e z 

dőd nek  a F őv á ros i N agycirk uszban .

A  Pestszentcrzsébeti LE ökölvívó cea-Sata vasárnap Tatabányára utazik és ott 
írverő mérkőzést vív az ottani levonták 

öklözőivei. A mérkőzést az újtelepi ka
szinóban rendezik meg.

• K i l e n c  n e m z e t
© 9  ö k ö l v í v ó t  n e v e z e t t  
a z  E B - r e
A n a g y a r á n y ú  nem zetközi versenyt 
április 29 és május 4 között a városligeti 
cirkuszban, rendezi m eg a MÖSz

A  n orv ég ok  k ivételével m á r az 
előzetesen  je len tk ezett n em zetek  
m ind elkü ldték nevezésüket, az á p 
rilis 29— m ájus 4 k ö zö tt  Budapesten  
m egrend ezésre  kerü lő  ök ö lv ív ó  
E u róp a -b a jn ok ség ra . A  ném et lapok  
je lentése szerin t a  n orv ég  szövetség  
k ét ök ö lv ív ót ak ar indtíani az E B -n : 
a  közép sú lyú  F ran z J ohan sen -t és a 
íé lnehézsú lyú  O lav H vid sten -1. A  
n orv ég  szöv e tség  h ivata los nevezése 
azonban  m é g  nem  fu to tt  be

A z  edd ig  nevezések  a lap ján  a z  a 
helyzet, h o g y  9 nem zet 59 ök lözöv el 
vesz részt a z  E B -n . (H a csa k  közbe  
nem  jö n  va lam i váratlan  esem ény.) 
A  nevezések  m eg osz lá sa  (a  m a g y a r 
ök ö lv ív ók a t m é g  nem  je lö lte  k i 
Sulkó  B éla  szövetség i kapitány, a 
beírt v ersen y zők  csa k  „v a lósz ín ű " 
r é s z tv e v ő k ) :

L ég sú ly  ( 7 ) :  O berm auer ném et, 
P aesani o lasz, S ch w ab  svá jci, Ste- 
vurka  szlovák , O. L ehtinen  finn , K a j 
F rederiksen  dán, P od á n y  m a g ya r.

H a rm a tsű ly  ( 9 ) :  W ilk e  ném et, A. 
P a ole tti o lasz, S ch m u tz svá jc i, S. 
K reu ger svéd, M atic  ju goszláv , 
H uuskonen  finn , S trba  szlovák , 
V ig g o  F red erik sen  dán, B o g á cs  m a 
gya r.

P eh e ly sú ly  ( 9 ) :  Graaf- ném et,
B on etti o lasz, B andié svá jc i, K . 
K reu ger svéd , M a g ica  ju goszlá v ,

P elkon en  finn , P au er szlovák , R o s - 
m usssn  dán, F r ig y es  m a g ya r.

K ön n yü sú ly  ( 8 ) :  N ü rnberg  ném et, 
R . Proxetti. olasz, H . A n dersson  
svéd, G uiilaum e svá jci, D ev cic  ju g o 
szláv, Y r jö  P iitu lainen  finn , A k a y  
szlovák , B ene m agyar.

V á ltósú ly  ( 8 ) :  H eese ném et, B o - 
ra cc ia  olasz, W eidm ann  svá jc i, E . 
A g ren  svéd, K aartinen  finn , S iladi 
szlovák , G. P etersen  dán, T orm a  II  
m ag yar.

K ö zép sú ly  ( 6 ) :  P ep p er ném et, B o - 
nadio olasz, B u rger svá jc i, N orén  
svéd, H reb ick  szlovák , C sontos m a 
g y a r .

F éln eh ézsú ly  ( 8 ) :  B au m garten
ném et, B a rca  olasz, M ü ller svá jc i, 
P er  E rik sson  svéd, H ladni ju g oszlá v , 
P u rh o finn , K uss szlovák , S zolnok i 
(v a g y  J á sza i) m ag yar.

N eh ézsú ly  (4 ) .-  H o ff  ném et, L atin i 
olasz, S tettler svá jc i, H om oly a  m a 
gyar.

A z  59 ök ö lv ív óva l e lőre lá th ató lag  
15 k ísérő  és 18 pon tozób író  is é rk e 
z ik  B udapestre.

= 0 8 0 =
Kiskunfélegyháza levente ököl vívóbaj- 

nokságát vasárnap remdi&zi meg a KLE. 
A  bajnoki versenyen az országnak csak
nem minden részéből indulnak levente 
ökölvívóink. Csaknem 100 résztvevőire 
sz ámí tanak Kiskun fé Ifógyházáru

KERÉKPÁR

Edzőtanfolyamotrendszeresít az MKSz
A kerékpárosoknak nem  l e s z  az idén 
külföldi edzőjük!

Az MKSz tavaly tudvalévőén Loreirvz 
Wi'fli volt német vágtázó és kétüléses 
bajnokot sz-orzö eltette szövetségi -edző
nek. Ezidén anyagi okokból a szövetség 
nem valósíthatja meg azt a szándékát, 
hogy ismét külföldi edzőt hívjon meg. 
Az MKSz éppen ezért úgy határozott, 
hogy ezidén külföldi /edző helyett magyar 
edzőkkel fok kísérletezni. Regi. érdemes 
versenyzőket hív meg o tisztség betöl
tésére e ugyanakkor edzői tantól .vamot 
lét ásít, hogy az új nemzedék néhány 
arra érdemes tagját e céluiaJk megfele
lően kiképezz^.

Országúti edzőül a szövetség, hír sze- 
rint, Bouskn. Rezsőt, Kozdont, Vida 
Lászlót és dali csőt szerette volna meg
nyerni. A  pályaedzői tkztöég betol tesérő 
nem hivatalos érte sütéseink szerint ■első
sorban Győrffv, Orczán és  ̂ Uliereczky, 
esetleg Bui’gliardt jött számításba. Kér
dés azonban, hoigy ezek között a veterán 
versenyzők között, akiknek legtöbbje 
inár régen szögre akasztotta a kerék
párt. akad-o olyan, aki szi vv el - léitekkel 
vállalná is ezt a nagy felelősséggel és 
gonddal járó feladatot. A  fenti névsor
ból tahin egyedül Győirffyről és Orczán- 
ról tudjuk, hogy; edzői munkája lelkese
déssel lenne átfűtve. Rájuk azért is ér
demes építeni, mert ők azok közé a ke

vesek fcöaó tjarrto/znak, akik egy pillanat
ra sem vesztették el kapcsolatukat a 
korszerű magyar kerékpár** porttal, ormi 
nem minden cdzó jelölt tel kapcsolatban 
mondható el.

Az edzőinvasok elméleti (szakoktatását a 
szövetség régi, kiérdemesült versenyzők
re kívánja bízni. Az MKSz-n-ek ezt az 
elképzelését nem tartjuk helycenek. 
Állítjuk ugyanis, hogy az egykor kitűnő 
képességű versenyzők nagyrésze kellő 
korszerű elméleti .tudás s a korszerű 
rendszerek, taktikai fogások, tehnikai 
berendezések ismerete nélkül legfeljebb 
érdekes és tanulságos versenycmlékekiet 
tud majd elmondani, ez azonban^ semmi
képpen sem elég arra, hogy az új edző- 
gárdát így szakszerű és alapos elméleti 
tudassa lássuk el..

Véleményünk szerint * tanfolyam ki
dolgozott, tantervét követaL Ennek a. tan- 
tarvnek megfelelően kalílene aztán ar. e l
méleti kiképzés rendjét megvalósítani. 
Ajánlatos volna,, ha a szövetség e  mun- 
ka tervével kapcsolatosam érintkezést ke 
resne az OTT-vel. vagy a Testmevölési 
Főiskolával. Ezeknek az előadásoknak 
főbb és általánosabb irányelveit aiz 
ÖTT-nek kellene miegszabnia és az álta
lános edzői tudáshoz fel tét leneül szüksé
ges elméleti tananyag össze-á Ili tásáb an

a TF-mek is a szövetség segítségére kel
lene leimre.

A  gyakorlati képzés szempontjából 
nincs megjegyzésünk. Helyesen teszi az 
MKSz, hogy az -e-tlző újoncokat versenyek
re és edzésekre meghívja és al kálin azott 
megbeszélésekkel érleli tudásukat.

Az MKSz péntekesti tanácsülésén is 
foglalkozott a magyar edzőkérdés-sel. Úgy 
határozott, hogy a vágta, az 1000 méte
res, a kétüléses, a páros és az üldöző 
versenyzők előkészítésével cs erőnlétben 
tartásával_ Győrffy Imrét és Orczán 
Lászlót bizza meg, illetve kéri fel. _ Az 
MKSz szerdán, vagy csütörtökön^ újabb 
ülést tart, ezen meghallgatja az újonnan 
kiszemelt edzők műnk a tervét és hajlan
dóságait.

Az országúti edzők kiválogatása tekin
tetében a tanács még nem hozott dön
tést. Mint hírlik, Jálies, Bouska, Kor
don és Szenes között keres a szövetség 
porfelhő-lovagjaink számára inegfeleiiő 
szaktudással rendelkező edizőt.

A BSzKRT 
és a Tipográfia mai 
30 km -es tehetség- 
kutató országúti ver
senyén közel 
100 induló rajtjával 
számolnak
Tömeges edzés és háziversenyek 
a gödöllői országúton

Ma, vasárnap reggel megindul az  
országúti idény gépezete. Egyelőre még 
nem hivatalos formában. Az egyesületek 
és a versenyzők a nagy húsvét vasárnapi 
összecsapás előtt még egy utolsó fel
készülő kísérletet tesznek, hogy lássák: 
hogyan is állanak a tavaszelői formák. 
A hagyományoknak megfelelően ebben az 
esztendőben is nagy a titkolódzás. Az 
egyesületi intézők az évad. küszöbén nem 
szívesen közük a nyilvánossággal a 
színeiket képviselők jelenlegi felkészült
ségét s így előreláthatólag a ma a 
gödöllői országúton lebonyolításukat váró 
háziversenyek egy része csupán edzés  ̂ for
májában zajlik le s az elért eredménye
ket nem is közük a nyilvánossággal, 
íg y  például a BSzKRT hivatalosan csak 
edzést bonyolít le a WMTK-val, a 
Tipográfiával, a Sólyom KK-val és még 
néhány egyesülettel szemben, amelyek 
vállalják a nyilvánossággal járó kockáza
tot és 50, illteve 30 km-es távon verseny 
keretében állítják egymással szemben 
színeik képviselőit. E tornák mindegyike 
a gödöllői országút szabván yszakaszán 
várja ma délelőtt a lebonyolítását.

A mai nap másik eseménye a BSzKRT 
és a Tipográfia közös rendezésben dűlőre 
jutó 30 km-es tehetségkutató országúti 
torna. Ez is a gödöllői országút szabvány- 
szakaszán közel 100 indulót állít a rajt
hoz. Ez a torna reggel 8 órakor kezdődik 
,a gödöllői országút 10 km-es kövénél, 
legtávolabbi pontja a Patkó csúcsa és 
célja ismét a gödöllői országút 10 km-es 
köve. E mérkőzésen minden olyan kerék
páros rajthoz állhat, aki eddig nyilvános 
versenyben nem indult.

A népligeti k iskö r helyeit 
a gödöllői országút szabvány* 
szakaszán bonyolítja le 
az MKSz húswétvasárnapi 
idénynyitó 100 km-es 
országúti versenyét
Megírtuk, hogy az MKSz idény nyitó 

országúti viadalát, hú svét vasárnapján a 
népligeti kiskörben, bonyolítja le. Ez Ji 
torna a hagyományokhoz híven a Ro-ssi- 
nelli Sllvio vándordíjért, az I—II. osz
tályú porfelhölovagokat ülteti nveregbo. 
A  többi osztályok részére a gödöllői or
szágút szabányszakászán kívánt a szö
vetség mellék futamokat lebonyolítani.

Ez a kiírás most megváltozott. A  bel
ügyminisztérium * nem engedélyezte a 
népligeti kiskörbe tervezett fővensőinyt 
és így ez a mérkőzés is a gödöllői or
szágúton várja lezajlását.

Remény van. azonban arrs, bogff jj
népi ligeti ver? eny néhány hót
mégis Lebonyolítható lesz. így vélik 
MKSz házatáján s valószínűleg a Tiporj
ráfi a eddig terep nélkül lévő országú u 
viadalát viszi majd ki_ a rendező egyc« 
eület a népligeti kiskörbe.

K O S Á R L A B D A
A kosárlabda rangadó csapatainak

SzeáUítása: BEAC: C-sányi Z., Stolpa 
— Csányi S. — R-ébay, Stolpa III. Csőre* 
Kocsis és Bácsalmási dr. —; BSzKRl 5 
Solymosi,. Kardom — Mogyorósi — Vei* 
kcy, Szamosi, Csere: Mátyási I„
VISSZAVÁG-E A BEAC A BSZKU T. 
NAK A MAI KOSARLABDABAJNOU 

RANGADÓN?
Az cVürkSztúlyií ferfibajnoksá.^- tavasul

IV. fónxl.ulóját ma, vasárnap .iátszák ® 
BBTE pasarétiúti toruaiosarnokábam. A 
foriduló legérdekesebb küzdelme mindeii* 
esetre a BSzKRT—BEAC rangadó leS& 
Vájjon képes lesz-e az elmúlt héten bp1' 
vúros lendülettel feltörő villamosíts 
győzelmét az egyetemi csapat megakada** 
1 yozu.i ? A meginduló ta vársz i hölgy ha.r 
no ki mérkőzések közül .a BEAC—Gainni® 
találkozó jcLe-n'ő-s. Az alsóbb osztályos 
műsorából Szé-p küzdelem várható  ̂
BEAC—BSzKRT másodosztályú bajnok* 
mérkőzésem.

A mai részletes műsor: 
BSzKRT—BEAC (vezeti: Baku és Hepp 

dr). Kemény mérkőzésnek Ígérkezik. A 
tavaszi fordulóban mindkét csapat ki" 
kapott már éspedig éppm akkor, amikor 
a legkevésbé számítottak rá élcsapataink* 
Ha a BSzKRT meg tudta őrizni az eb 
múlt vasárnapi formáját, akkor ^legyőz* 
betétién a BEAC számára. Ebből azon
ban nem szabad elhamarkodotta.n követ
keztetni. A  rangadó 7 órakor ke/zdődik*

I. osztályú női:
Gamma—BEAC (vezeti: Badacsonyi & 

Vel'kicy). A  vili ám tornában az egyik lóg* 
nagyobb meglep-etéis: a Gamma sikerek
ben gazdag szereplés-e volt. Az őszi fór* 
dulóban a 12 pont különbség volt 
csapat között, ma azonban már jóval 
kevesebb az ,,arány*’ a BEAC és a Gam
ma játéka között. A mérkőzés a Ma- 
-egyeteme-n kerül lóját szásna. Kezdető!
délelőtt II órakor.

Egyéb bajnoki mérkőzések:
MAFC-pálya: FV. ,o. férfi: 131-es cserk. 

—VaSC (Velkey és Badacsonyi), 9. —
III. o. női: Koszorú III—BEAC (Szomoff 
és Mészáros), 10. — NaMI A )—NaMl R) 
(Mészáros é̂s Detro), 12.

BBTE-pálya: II I  o. férfi: BBTE—BS® 
ÍKarrlOö és Kamarás), 4. —• II . o. női* 
BEAC—Koszorú X I  (Enyedi és Király)*

. .. IÍT__iíl vnuií-i ÍRníl.o,(»cBmíi 10(35. — BSzKRT—Olympía (Badacsonyi óí 
Enyedi). f>. — II. o. férfi: BSzKRT-- 
BEAC (Fazekas és Hepp dr), 8.

CÉLLÖVÉSZET
Néniet-svéd-finn lövész viadal rend-ezéí*

sét tervezték ebben a,z évben S védőig 
szagban. Német hírforrásból szárma^ 
értesülésünk szerint ez a verseny elrna- 
rad «  helyette Finnországban július ^  
13-án a finnek rendezik meg ezt a n’Ci7r 
zetközi Lö vészversen y t.

Kispnskaverseny Wannseebon A wanflJ 
se»*i olimpiai lövőpályán tartották az é# 
első nagyszabású kisöbű p u sk a ve rsen y  őt, 
A versenyben 90 csapat vett részt. A ver
senyben a Rciclis bairn I. csapata győ
zött 1258 körrel.

Pisztolyválogatóversenyt lőttek a BeH 
ün-schönholzi pályán. A válogatóverseny.'*
ben a világbajnok Krempcl győzött. M 
Dang, 3. Martin.

NEMZETI SPOHT
Megjelenik szerda és szombat klvStelí* 

vei minden nap. Szerkesztőség és kisded 
hivatal Bp. VIII., P.ökk Szilárd-utca f  
— Távbeszélő 332—499 és 1.33—977. Levél- 
cím: Budapest 72, Postafiik 42. — Postai 
takarék: 53.3GG.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé Láfizlfi,
Felelős kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra íl 

íi.~, külföldre 9.-*2.20, negyedévre 6.
Amerikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgása* 
pein. Felelős: Győry Aladár igazgató.

MOZI Rikító marina 
i salát tele teleién táncol
i „ K o r a  T e r r y " c im ű  ú j U fa - f i lm b e n

Az Uránia idei húsvéti újdonsága 
t ,,Kora Ten-y“  című különleges 
mgy Ufa-film lesz. Azért esett az 
gazgatóság választása erre a film- 
■e, mert az ünnepi műsorokra lehe- 
őleg mindig magyar vonatkozású 
ilmet tűznek ki. A  ,Jiora Terry“  
Tmszerepét Rökk Marika, az Ufa 
nagyar csillaga játsza. De nem csil
lán a címszerepét...

Kora Terry egy gyönyörű, komisz, 
izívtelen táncosnő. A  húga, Mara, 
eljes ellentéte Korának. Kedves, jő- 
:zívü, finom. Nem olyan feltűnő 
izépség, mint Kora, de sokkal bájo- 
abb. Kora ügyes artistanő, Mara 
gazi művésznő. A  két leány egyéb- 
:ént nagyon hasonlít egymásra, bár 
lara valamivel alacsonyabb, mint 
gyütt szerepel egy nagy mulató- 
gjrtüt szerepel egy nagy mulató- 
iely színpadán. Tánckettösük föje- 
enetében az egyik lány tótágast áll 
! másik fején s a magasból lecsüngő 
\veglapon táncol. Ez a mutatvány 
tkkor is rendkívüli lenne, ha Mara 
Perryt egy Rökk Marikához hasonló 
ainésznő alakítaná...

De mind a két szereped Rökk Ma
ika játsza!
Akik eddig azt hangoztatták, hogy 

lökk Marika remek táncosnő, szép 
iő, bájos jelenség, de nem igazi szí- 
tésznö, azok most valószínűleg sür- 
•ősen megváltoztatják régi véiemé- 
íyüket, ha meglátják, hogy milyen 
Ökéletesen érzékelteti Rökk Marika 
i két Terry-leány teljesen különböző 
•gyéniségét.

A  kettős alakítás technikai meg- 
ildása pedig — előbb leírt táncjele- 
íotted a csúcsponton — Georg Ja- 

\by rendezőnek és Konstantin Ir- 
em-Tschet filmfénykcpésznek cso-

Hazarepül
a „eaiMszes angyal 
első magyar fümjénett 
bemutatőiára

A „Balkezes angyal“  című vígjá
ték címszerepét Tabódy Klári ala
kítja. Tabódy Kláriról köztudomású, 
hogy Turay Ida nővére és hogy 
Európa különböző fővárosai közül 
Budapesten szerepel legritkábban. A 
Tabódy—Turay testvérpár — úgy 
látszik — szétosztotta maga között 
Európát: Turay megtartotta Buda
pestet, Tabódy kapta a többi fővá
rost. Tabódy Klári filmpályafutását 
is Bécsben kezdte, Berlinben foly
tatta és Budapesten még csak egyet
lenegyszer szerepelt a felvevögép 
előtt.

Nemrégen Rómából érkezett Bu
dapestre Tabódy Klári távirata, 
amelyben filmjének bemutatója iránt 
érdeklődött. A  hét elején megtávira
tozhatták a  választ: a ,fBálkezes
angyal“  a húsvéti ünnepi műsoron 
szerepel majd Budapesten. Ezt a 
táviratot Rómából Berlinbe kellett 
továbbítani Tabódy Klári után, aki 
tegnap már Milánóból üzente: „Re
pülőgépen érkezem a bemutatórak‘

A  gyorsan röpködő „Balkezes an- 
gyal“-on felül Jávor Pál, Mály Gerö, 
Szabó Gabi, Vaszary Piroska, Berky 
Lili, Makláry, Boray és Solthy ját
szik még főszerepet. A  filmet Rátho- 
n y i  Ákos rendezte.

Berlini híradó
Óriási sikerrel mutatlak be pénteken 

este az Ufa-Palast am Zoo-ban az „Ohm 
Kriiger”  eimű nagy Ubos filmet. A 
búrok szabadsághősét megszemélyesítő 
Emil Januíngs életének egyik legnagyobb 
alakítását nyaltja  a filmben. A nagy
szerű kiállítás, a kitűnő rendezés a szak- értők telje* elismerését váltotta ki.

Camilla Horn és Attila HorbigeT ját
sza a két főszerepet az „Utolsó menet”  e. 
izgalmas sportfilmben, amelynek cselek
ménye az ökölvívók világában játszódik.

érdekes sportfilmet készített a Bavai-ia 
Garmifioh-Parteukirchenben a téli Ifjú 
sági versenyeken. A  filmem a versenyek 
valamennyi résztvevője szerepel-1

A MOZIK M CSÓKA
RÖVIDÍTÉSEK: n -  •/*. f  h -  %

Sz =  szombat, V  = vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel.: 153-034. 
fG, í8. flO. Sz. V .: f4-kor is. íg y  élni jó. 
(L. Bárrymore.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-u. 6. 
T .: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-. 
Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Miből 
lesz a nerzbunda? Harcok Afrikában és 
Anglia felett Rajzfilm.
CASINO Eskü-út 1. T . : 383-102. f5. 7, flO. 
Sz. V .: 2-kor is. A  Manderley-ház asz- 
szonya. (Joan Fontaine.) 2-ik hét!
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. Bécsi 
vígaszor-yok. (Paul Hörbíger.)
GORSO Váci-utca 9. Telefor: 182-818.
16 ÍS, tlO. Sz. V.: 14-kor is. Ujhold. (J. 
MacDonald. E. Nelson.) 2-ik liótl 
DÉCSI Teréz-körút 28. Tel.: 125-952,
n4, 6. Í8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. íg y  élni 
jó. (L. Bárrymore.)
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
n6, f8, lelt). Sz. V .: n4-kor in. FelszabaHu- 
lás. (Olga' Csehova.)
IIIRADö Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9—24-ig fo ly t Magyar-, Ufa-, Fox-, Luce- 
és rajzo-s híradó. Film a filmről. Harcok 
Afrikában és Anglia felett. Rajzfilm. 
OMNIA Kö!csey-utca S. Tel, 1S0-125.
5. n8, flO. Sz. V.: 4. 6, 8, 10. Nászút
hármasban. (Hörbiger Pál.)
RADIUS Nagvme/ő-utra 22. Tol.: 122-098. 
fG, n8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Közbelép 
a feleségein. (Iréné Dunnc, Cary Grant.) 
2. hét!
P.OYAL ÁPOLT/) Erzsébet-körút 45. T.: 
222-002. f5, 7, f 10. Sz. V.: 2-kor Is. Olaj- 
város. (Clark Qablo, Spencar Tracy.) 5-ik 
hét!
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
f5, 7, -110. Sz. V .: 2-kor is. A  Mandierley- 
ház asszonya, (joan  Fontaine.) 8-Lk hét! 
URÁNIA Rákóczi-nt 21. Tel.: 146-046.
5. n8, flO. Sz. V.: h3-kor is. Anna bárom 
apja. (Tlse Wernor.) Húsvétkor d. e.: 
A csodálatos élet.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.: 422-722. 
f4.ft.X8, 09. Sz. V.: fa-kor is. Btrfa-

CAPITOD Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
11, f2. f4, fG, Í8, flO. Alipang.
CORVIN Üllöi-út 40. T.: 138-988. f4. fG. 
fS, flO: V.: f2-kor is. Nem gyerekjáték.
V. d. e. f i i :  Judit.
ELIT Szent Istvái-körút 16. Tel.: 114-502. 
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Egy csók és 
más semmi. .
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 225-003. 
14, f6, f8. flO. V.: f2-kor is. Nem gyerek
játék. 2-ik hét! V. d. c. f i i :  Vasöklü. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901. 
11, 2, 4. 6, 8, 10. Elnémult harangok. 
LLOYD Ilollán-utca 7/a. Tel.: 111-994. 
f4, fG, f8, flO. V.: f2-kor is. Eladó birtok. 
PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 221-222.
11, % 4, 6, 8. 10. Arviz Indiában. 5-ik 
hét!
PATRIA Népszinház-ntea 13. T.: 145-67S. 
4, G, 8, 10. V.: 2-kor is. Zanzibar. V. d. 
o. 11: Csavargók irály.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 140-040. f4. f6. f8, 
flO. V.: f2-kor is. Zanzibar. V. d. e. 11: 
Csavargókirály.
SIMPLON Horthy Miklós-út G2. T.: 268- 
999. f4, f6, Í8, Í10. V .: f2-kor is. A nyu
gati győzelem
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .; 225-276. 11.
12, f4, f6, f8, flO. A szerelőm nem szé
gyen. 2-ik hél!

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: £55-374, 
n4, nG, n8, nlO. V.: n2-kor is. Hazajáró 
lélek. V. d. c. 11: Édes anyám. 
BELVÁROSI Irányi-ntca 21. T.: 384-563. 
4, 6. 8, 10. V .: 2, h3. 4, 1:5, G, h7, 8, 
h9, 10. Bioadway Melcdy >1940.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fS, h7, 9. V .: Í2, f4, f6, f8, fio. Is
meretlen clleníéL V. d. c. ÍH: A  rciüii- 
lot szigete. . .
ELDOIíADO Népszmbaz-n. 31. T .: 133-171. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-üor is. Várlafi. V. d. e. 
11, ni: A  császárvadász.
HOMEROS Hermina-út 7. Tol.! 196:178. 
b5, 7. nlO. V.: f2-től. Udvari búi.
IPOLY Ctiáky-utea 65. Telefon; 292-626. 
f4. f6. f8, flO. V.: f2-kor is. Udvari bál.
V. rl. e. 11: Asszony a tüzvonalban. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Te!.:
131-644. M. ÍG, fS. 110. V.: f2-kor is.
Udvari bál. V. d. o. 11; D. ITt 88. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.: 423 188. 
11. 2. 4. 6, 8, 10. Angelika.
OTTHON Beniczky-utca 3. Tel.: 146-447. 
n4, ni, n8. nlO. V.: n2-kor is. Ismeretlen 
ellenfél. V. d. e. 11: Feketeszárú cse
resznye.
PHÖNIX Rákóezl-őt 68. Tel.: 223-242. 
11, 1, 3, 5, n8, flO. Ismeretlen ellenfél. 
A dzsungel tragédiája.
RIALTO Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443. 
11, 1. 3, 5, n8, flO. V .: 10, 12, 2, 4, 6, 
8, ML Az arany Inénál. Staa és Pan 
mxuzék Jóértitten. S-ik béti

A KADXő MŰSORA
Vasárnap, április 6,

Ma: Az ember tragédiája 
III. része

Budapest I. (549.5 m.) 8: Ébreszti 
Hanglemezek. 8.45: Hírek. 9: Egyház* 
ének és szentbeszéd. (Melles GcésA 
kanonok.) 10: Egyházi ének és PasSOf 
11.15: Evangélikus istentisztelet. Sol^
László.) 12.30: Székesfővárosi Zeneka**'
Vezényel: Fridi Frigyes. 13.45: Hírek*
14: Hanglemezek. 15: Magyarország^
Németország válogatott labdarúgó* 
mérkőzés második félidejének közvetítés® 
Kölnből. Beszél: Pluhár István. 15.50?
A földmívelésügyi minisztérium rádió* 
előadásorozata. 16.35: Széchenyi emló'
kezete. Arany János költeményét el 
mondja: Táray Ferenc. 17: Hírek magya**' 
szlovák és ruszin nyelven. 17.15: Honvéd^ 
műsor. Részben 'hangfelvétel.
A Refonnátus Diákok Soli Deo Glon* 
Szövetségének jubileumi ünnepe. J®' 
Hírek magyar, német és román nyelve0* 
19.2«: B. Fehér Miklós hegedül zongovj' 
kísérettel. 19.50: Sporteredmények. 20.05' 
Muzsikáló nápolyi gyermekek. RadóeJJJ 
Klára -előadása hanglemezekkel. 20.30' 
,,Az ember tragédiája.”  Drámai költ**' 
mér.y három részben. Irta : M-adách Imr0* 
Kísérő zenéjét szerzetté Farkas Ferefl0: 
Rendező Németh Antal dr. A bevezew 
szavakat irta: Turchányi István. I11'
rész. Hanglemez. Ádám: Abonyi Gé,i^ 
Éva: Lukács Margit. Lucifer: Kováé9
Károly. 21.40: Hírek. 22.10: SzalonötŐ?' 
23: Hírek német, olas-z, angol és 
nyelven. Utána kb.. 23;25. Hanglemeííé^ 
24: Hírek.

4

Budapest TT. (834 m.) 12.05: Leveli^ 
rádiófélőra. 15:05: A  Kőbányai Iparosod 
Köre Vegyeafcara. Vezényel: ProisiuSief  
László. 15.45: Az 1. honvéd gyalogezr0* 
zenekara. Vezényel: Fongrácz Géza. 
Hírek. 20,10: K erpely Jenő gordonkádig 
zongorán kíséri: Polgár Tibor. 21: „Cs&t® 
Pál.“  Irta: Sehmidt Edit.

Kassa. (208.6 m .) 9: Egyházi ének * 
Premontrei Rend kassai templomából- 
10: Református istentisztelet a kas9®
refonnátus templomból. Abary István.) 1*) 
Hanglemezek. 11.15: Hírek. 11.35: A Ü eí“ ( 
váltó a magyar költészetben. K öltem é
nyek. Előadják a kassai középiskola 
diákok. 11.55: Beethoven: JSfffl®081®
nyitány*.


