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Vasárnapi tornaműsor í
Budapest: leér. férficsapatba jnők- 

ság délelőtt 9 órától a. BBTE pasa
rétiúti tornatermében.

Debrecen, Eger, Kecskemét, Pécs, 
Sopron: kér. férfi ifjúságit egyéni 
és csapatbajnokság.

Kaposvár, Kecskemét, Debrecen, 
Miskolc, Sopron: kér. ifjúsági női 
egyéni és csapatbajnokság.

Pataki Mihály
a Ferencváros vezetőségének ren
delkezésére bocsátotta szaktanács- 
adói tisztségét. Felfoghatnánk ezt a 
hírt úgy is, mint egy klub belső 
ügyét. Pataki személye, munkás
sága azonban messze túlnő azokon 
a kereteken, amelyeket csak klub
mértékkel lehet mérni. Pataki Mi
hály kiváló, valóban művészi képes
ségű játékos volt, több szellemi, 
mint testi adottsággal. Hatalmas 
tapasztalati kincsét maradéktalanul 
tudta felhasználni mint vezető s 
egyike lett a magyar labdarúgás 
legkiválóbb elméleti szakértőinek.

Távozása éppen olyan nagy kár, 
Hlint amilyen nagy nyereség volt 
bekapcsolódása. Meghívásra, felké
résre vette át a Ferencváros sport
ügyeinek intézését. A süllyedőfélben 
levő hajót biztos révbe vezette, a 
vitorlás fregattból gőzhajót alakí
tott, a csapatot a korszerű labda
rúgás elvei szerint szervezte újjá. A 
hagyományos ferencvárosi átjáró
házból áramvonalas, háromhátvédes 
védelem lett, fedezetsor helyett fe
dezetpárt állított a csapat tengelyé
be és saját elgondolásai szerint épí
tette fel a csatársort is. A  volt tá
madóközépfedezetnek a WM-rend- 
szertöl némileg eltérő szerepkört 
adott s ezért, nevezték el ezt a fel
állást Pataki-rendszernek.

„Csak" klubvezető volt, de mivel 
a. klub a Ferencváros volt, Pataki 
munkájának eredménye a váloga
tottban is megmutatkozott. Az a hi
hetetlen méretű fellendülés, amelyet 
a már-már középcsapattá, süllyedt 
Ferencváros a bajnokságban muta
tott, termékenyítő módon hatott 
mi.nden csapatunkra s e hatás elől a 
válogatott Csapat sem térhetett ki. 
A  válogatott csapat korszerűsítését 
nem akadályozhatta meg többé az 
áz érv, hogy „legjobb csapataink 
regi rendszerben játszanak".

Pataki abból a fajtából való ve
hetők közé tartozik, akikből a lég’ 
hevesebb van. Akik nem a népsze
rűséggel törődnek, hanem egyes 
egyedül a meggyőződésük irányítja 
cselekedeteiket. Pataki mindig elke
rülte az olcsó sikereket, nem esett 
bele sok klubvezető hibájába, soha 
sem igyekezett a játékosok kegyein 
keresztül megerősíteni helyzetét. 
Ezt a módszert teljesen kizárta fel 
fogása, amelyet a fegyelemről alko- 
tott. ..

Hálátlan szerepet vállalt, különö
sen akkpr, amikor éppen a fegye
lem lazult meg a csapatában. Ezért 
hívták öt vissza és —- különös já
téka a sorsnak — ezért is távozott 
most. Értesülésünk szerint ugyanis 
távozásának legfőbb oka — polgári 
és katonai elfoglaltságán kívül — 
elkedvetlenedése. Éppen a csapat 
fegyelmével összefüggő intézkedései 
miatt a csapat egyik játékosával 
nézeteltérése támadt, az illető játé
kos még sajtónyilatkozatot is tett 
ebben az ügyben.

Akkor, amikor önzetlen, csak 
magáért a sportért rajongó, dolgozó 
vezetőknek szűkében vagyunk, na
gyon sajnáljuk Pataki távozását s 
reméljük, hogy ismét vissza fog 
térni, mert Pataki Mihályra nem
csak a Ferencvárosnak, hanem az 
egész magyar labdarúgásnak szük
sége van.

I  HAGY KOZDELNIEK FORDULÓJA
C sak a F e r e n c v á r o s n a k  a dolga lá ts z ik  
k ö n n y ű n e k  —  A z  Ú jp e ste t m á r m e g s zo rít- 
h a tja  a T ö re k v é s  —  A  W M F C , a G a m m a  és 
a I S I K E T  v i d é k r e  m e g y  a p o n t o k é r t

A kölni 7:0-tól felzaklatott 
kedélyek most lecsillapító izgalmak
ra találnak . a visszatérő bajnokság 
fordulójában. Mert ma már nincs 
bajnoki forduló izgalmak, meg
lepetések nélkül. Az izgalmak végig
kísérik a szurkolókat az egész hét 
folyamán egészen vasárnap estig, a 
meglepetések rendszerint csak a 
mérkőzések vége felé szoktak 
jelentkezni.

Ezúttal a két nagy csapat könnyű
nek látszó feladat előtt áll. De míg 
a Ferencváros esetében ez nemcsak 
látszat, mert a SalBTC mostani 
formájában nem lehet veszélyes még 
a nem tökéletes formában játszó 
Ferencvárosra sem, addig a Törek
vés még az újpesti talajon is 
csinálhat zavart.

A forduló ezúttal erősen vidéki 
jellegű, mert a hét mérkőzésből 
négyet vidéken játszanak. A fővá
rosi csapatok közül a WMFC, a 
Gamma és a BSzKRT rándul ki 
vidékre. A  fővárosi közönség mégis 
gazdag és változatos műsort kap, 
mert aki nem akar sem a Ferenc
városba, sem Újpestre menni, annak 
marad még Kispest is.

Az NB I állása
vasárnap délig:

1. Ferencváros 18 15 2 1 70:28 32
2. Újpest 18 12 2 4 55:37 26
3. DiMAVAG 18 9 4 5 50:41 22
4. WMFC 18 6 8 4 43:33 20
5. Szolnok 18. 8 4 6 35:34 20
6. Szeged , 18 7 4 7 30:33 18
7. Tokod 18 7 4 7 31:41 18
8. Elektromos 18 8 1 9 35:31 17
9. Gamma 18 7 2 9 36:38 16

10. SalBTC 18 5 5 8 32:38 15
11. Kispest 18 5 4 9 35:44 14
12. BSzKRT 18 5 3 10 34:43 13
13. Törekvés 18 4 3 11 27:50 11
14. Haladás 18 3 4 11 25:47 10

Gyeriryószentmiklösi SE vasárnap 1 iti&llani Gsitaze-
Solymossy — Ziraoezzel a csapattal akar kiál lan i Csíksze

redán a CsTE ellen: Solymossy -  
nyi, Dereck — Hogyossy. k e r c A  Kosa 
_ Kosa II. Kellő, Kassai, Záru-g1. Lő-
rin-cz. Az edzéseken jól nrozgott a eetapal 
s ennek alapján a gyorgyoiak győzelmet

Gyulán nagy érdteklödéssöt várják _ 
WMTK vendégszereplését. A  GyAO ezzel 
a tartalékos csapattal várja nagy ellen
felét: Markos — Gyarmati II. Horváth III — Sztankovics, Lindonbcrss&r. Gacsi 
— Tompa, Kubicza, Bengery, Horvatü 
II, Kocsis.

Az Újpestnek már 
nehezebb dolga lesz

Az Újpest ugyan honi talajon áll
ki, ellenfele azonban a kiesés ellen 
kétségbeesetten harcoló Törekvés 
lesz. A Törekvést őszi gyenge sze
replése sodorta le a táblázat legal
jára. A tavasszal már két győzel
met tud felmutatni két döntetlen 
mellett egyetlen — a Ferencvárostól 
elszenvedett — vereségével szem
ben. Ez már komoly teljesítmény
nek számit. Különösen akkor, ha 
figyelembe vesszük, hogy az Újpest 
tavaszi szereplésében erősen válta
koznak a fények az árnyakkal. A 
három győzelem mellett ott áll egy 
döntetlen, sőt egy vereség is.

A  Törekvés egyébként is jóké- 
pességü csapat és most aránylag 
eléggé erős összeállításban is fog 
szerepelni. Kónya, a középfedezet 
helyén nem jelent semmiképpen 
sem gyengülést. A Zörgő—Készéi II 
jobbszárny és a Kardos—Déri bal
szárny között erős versengés lesz, 
hogy melyik a jobbik.

Erős küzdelem várható Újpesten. 
A mérleg nyelve mégis a változat
lan csatársorral felálló Újpest felé 
billen.

Jóslatunk: 3:1 az Újpest javára.

A DiMÁVAG a tavaszi idény öt 
mérkőzéséből hat pontot szerzett 
meg magának. És ezek között a 
pontok között szerepel a Ferencvá
rostól elszedett — igen értékes — 
két pont Is. Csak az Újpestnek si
került. a DiMÁVAG-ot a tavasszal 
legyőznie.

De a Tokod is veszélyes kis csa
patnak bizonyult a tavasszal. Az öt 
mérkőzésből csak egy ponttal keve
sebbet szedett össze, mint 
DiMAVAG. És a honi pálya a To
kodnak még többet számít, mint 
más csapatnak.

A DiMAVAG viszont képességek 
dolgában súlyosabb együttes.

Nehéz itt jósolni. Az eredmény 
előreláthatólag a döntetlen körül 
fog járni. Egy árnyalattal több gyö- 
zelmi esélye a DiMAVAG-nak van. 

Jóslatunk: 1:1.

Köröraszakadtáig 
menő harcot ígér 
a kispesti megütközés

A Ferencvárosnak 
van a legkevesebb 
félnivalója

A SalBTC a tavaszi idény során 
öt mérkőzésből csak két sovány 
pontot tudott összeszedni. Két dön
tetlen szerénykedik három vereség 
mellett. Ez bizony nem vall jó for
mára. A sérülések és az ezek foly
tán bekövetkező tartalékos felállá
sok nagyban hozzájárultak a salgó 
tarján! csapat gyenge tavaszi sze
repléséhez. Emellett tudni kell, hogy 
a SalBTC még mindig a kéthátvé- 
des felállásban játszik, ami különö
sen megkönnyíti a klasszisjátékosok
ból álló ellenséges csatársor dolgát.

A SalBTC szeretné megismételni 
a DiMAVAG bravúrját, erre azon
ban most nincs sok esélye. Simán 
kell győznie a Ferencvárosnak, sőt 
előreláthatólag nagy gólarányt hoz 
ennek a találkozásnak az eredmé
nye.

Jóslatunk: 5:1 a  F erencváros ja 
vára.

Kispest csapata jelenleg benne 
van a kiesők csoportjában. Igaz, 
hogy csak egy pont választja el a 
10. helyen álló SalBTC-töl, de a 11. 
hely az idén már a kiesést jelenti. 
Az Elektromos jobban áll a tabel 
Ián, de 17 pontjával sem érezheti 
még magát biztonságban.

A tavasz során eddig az Elektro 
mos szerepelt valamivel gyengébben. 
Kétszer győzött, háromszor kika
pott. A Kispest csak egyszer tudott 
győzni, viszont háromszor döntet 
lent harcolt ki. Kispest öt pontjával 
szemben tehát az Elektromos csak 
négyet szerzett.

Az Újpest ellen mind a két csa
pat szerepelt. A Kispest 4:4-es dön
tetlent ért el, az Elektromos 5:l-re 
kikapott.

Ha még hozzászámítjuk a honi 
pálya előnyét, a pálma ezúttal 
Kispest felé int. Ha nem is nagy 
arányban és ha nem is csekély 
küzdelem után, de mégis kispesti 
győzelmet várunk.

Jóslatunk: 2:1 a Kispest javára

A legbizonytalanabb 
mérkőzés

Két vidéki csapat ütközik meg 
Tokodon. Az előkelő harmadik he 
lyen álló DiMAVAG látogat el 
hetedik helyre szorult üveggyáriak 
hajlékába.

Kieső jelöltek egymás 
közt

tétes volt. Jelenleg már csak két poci 
választja el egymástól őket.

A szegedi együttes nem is tudott 
megfelelően felkészülni erre a mér-* 
közősre, mert a rendkívüli viszonyok 
folytán több játékosát nélkülözi, 
Ha mégis szegedi győzelmet várunk; 
akkor ezt két kördülményre alapít* 
juk. Először is a Gammának rend* 
szerint nem megy a játék vidéken, 
másodszor pedig a Szeged rend
szerint akkor szokta kivágni a 
rezet, amikor a legkevésbé számíta* 
nak rá.

Jóslatunk i:0 a Szeged javára.

Nagy küzdelem lesz 
Szolnokon

A szombathelyi mérkőzésre 
kiesés elleni küzdelem nyomja rá 
erősen a bélyegét. Mind a két csapat 
ott tanyázik a végzetes zónában 
A BSzKRT-nak ugyan 13 pontja van 
és a Haladásnak csak 10, a kettő
jük között azonban nem ez fogja el
dönteni a mérkőzés sorsát.

A BSzKRT-ot inkább az ősszel 
szerzett pontok helyezik mostani 
ellenfele, fölé, mert a tavaszi idény
ben öt mérkőzése közül csak egyet 
tudott megnyerni, a többit rendre el
vesztette. Ezzel szemben a Haladás 
négy pontot szerzett tavasszal egy 
győzelme és két döntetlenje révén.

A BSzKRT több ponton újította 
meg csapatát. Hogy ez vájjon 
erősítést is jelent-e, erre a kérdésre 
csak a jövő adhat választ. Hogy 
Biczó megállja-e a helyét a kullancs 
szerepében, az újpesti Jakab pedig 
a középcsatár helyén, ettől a két 
problémától igen sok függ.

A Haladás úljra felvonultatja 
Mórocsot és otthon küzd.

Jóslatunk 3 : 2  a Haladás javára.

A WMFC-nek az utóbbi hetekben 
igen jó eredményeket elért együt
tese nagy reményekkel kel útra 
Szolnok felé. De Szolnok nem az _a 
csapat, amely könnyen megadja 
magát. Védelmében ott lesz Kispéter, 
fedezetsorában Szűcs, a támadósor
ban pedig újra felvonul Kolláth, a 
nagy ágyú. Hogy Kollát.hnak 
mennyire fog menni a játék ilyen 
hosszú szünet után, ez nyitott kér
dés marad. Annyi bizonyos, hogy 
a Szolnok saját otthonában még 
gyengébb formájában is mindig a 
legveszélyesebb ellenfele volt a leg
jobbaknak is.

A WMFC védelme most jól együtt 
van, csatársora is kezdi Már bonto
gatni szárnyait. Könnyen megtör
ténhetik, hogy osztozkodni fog a két 
csapat a pontokon. Mi mégis a 
Szolnokot látjuk esélyesebbnek.

Jóslatunk 2U a Szobiok javára.

Az NB II

A Gamma vidéken 
nem tud?

A tavaszi idény egyik eseménye 
a Gamma jó szereplése volt. Nagy 
lendülettel vetette magát a kiesésre 
álló eűgyüttes a küzdelembe és 
három győzelmével, továbbá egy 
döntetlen eredményével hét pontot 
szerzett magának.

A Szeged nem volt ilyen szorgal
mas. Négy vereséggel szemben csak 
egyetlen győzelem áll. Az őszi 
idény végeztével Szeged a harmadik 
helyen állt és most a hatodikra 
csúszott le. A  Gamma viszont
tizenegyedik helyről a kilencedikre 
tornázta fel magát. A  két csapat 
irányvonala tehát pontosan ellen-
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délután fél 5 órakor

Ferencváros'
SalBTC

Júniusban rendezik meg 
az ökölvívó bainokságot!

Nemzeti Bajnok! mérkőzés

A M,ÖSz tanácsa legutóbb ülést 
tartott. Ezen vitéz Kaldndy Imre 
társelnök bejelentette, hogy az 
ökölvívó Európa-bajnokságot- az
utazási nehézségek, az általános 
nemzetközi helyzet, valamint a fő- 
rendezéssel megbízott Kankovszku 
Artúr másirányú elfoglaltsága 
miatt kellett őszre halasztani.

Az ülés folyamán Forray Árpád 
alelnök javaslatára elhatározta a 
tanács, hogy a nyár folyamán egye
sületi ökölvívó szakvezetőképzö 

Ax egyhetes

tanfolyamon szakosztályok alakí
tására, szervezésre, versenyek 
rendezésére, pontozásra és mérkő
zésvezetésre és egyéb hasznos dolog
ra fogják megtanítani a tanfolya
mon résztvevőket. A  kiképzett 
vezetők azután majd szétszóródnak 
az ország minden részébe és hasz
nos szervező munkát fognak kifej
teni.

A  szakbizottság javaslatára hatá
rozatként kimondta a tanács, hogy 
a jövőben a vidéken szereplő buda
pesti versenyzők rajtengedélyét a

szakbizottság fogja megadni. Be
jelentette a szakbizottság, hogy az 
országos egyéni bajnokságokat 
júniusban fogják megrendezni. 
Megbízta a tanács a szakbizott
ságot, hogy a szövetségi díj küz 
delmeit az idén is a tavalyi rend
szerhez hasonlóan rendezze meg és 
állapítsa meg az egyes fordulók 
időpontjait. Az edzötestület be
jelentette, hogy Nánai, az egykori 
kitűnő nehézsúlyú ökölvívó vándor- 
edzőnek jelentkeeztt. Rövidesen 
hozzá !s lát a munkához.

Duna-csoport:
Pénzügy—Soproni FAC 1:0, 
Postás—Zuglói DSE 2:2. 
Szombathelyi FC—BLK 3:1. 
SzVSE—Egyetértés 4:1. 
DVAC—DMagyarság 2:1.

Tisza-csoport
Lampart—Rusj 3:1. 
DVSC—KAC 5:2. 
Pereces—MVSC 3:2. 
MAVAG—Rákóczi 5:1. 
Ganz—SSE 4:3. 
BVSC—űzd 2:1.

Kolozsvári csoport 
NAC—KAC 4:1.
Bástya—N. Törekvés 1:0.

Székelyföldi csoport 
PMTE—Szászrégeni Turul 2:0. 
Marosvásárhelyi SE—KAC 3:1. 
Textil—KSE 3:1.
CsTE—GySE 1:1.

Az NB III-ban

I !

Duna-csoportjában á pécsi DVAC—4 
D. Magyarság találkozása felé irá
nyul a legnagyobb figyelem. A 
Postás—Zuglói DSE összecsapás 
olyan helyi rangadó féle lesz és az 
ilyen rendszerint nagy harcot hoz.

A Tisza-csoportban a „két szom
szédvár", Pereces és Miskolc viv 
nagy harcot egymással. A Ganz 
salgótarjáni látogatása (az SSE-vel 
látszik) emelkedik még ki a műsor
ból. A Lampart otthonában a Rusj-t 
látja vendégül.

A Kolozsvári csoportban a NAC 
—KAC találkozó messze kimagas
lik az NB II egész műsorából. A  
Kolozsvárt lejátszandó mérkőzés 
remek sportot ígér!

A Székelyföldi csoportban a ma
rosvásárhelyi PMTE nagy csatát 
fog vívni a szászrégeni Turullal. 

Jóslataink:

annak ellenére, hogy néhány mér
kőzés elmarad, mégis egész sereg 
jő mérkőzés lesz.

A Déli csoport mindjárt rangadót 
Is nyújt. A vezető helyen álló BRSC

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

előnyös teltételek 
mellett késeit

Hagy Kálmán
ÍV ., K o s s n f j )  c . - u .  •
(Saját ház) Tel.: 1-836-58 
A l a p i t  t a t o t  t.- 1899.
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Beérkezési haíáridö: április 26, 13 óra 
Fe i*en c város— R a-1 a d át*
Elektromos—Szeged 

DiMÁ VÁG—Kispest 

Torok vés—Tokod 

BSzK RT—Szolnok 

SalBTC—Gamma 

WMFC— Ujpeet

Soproni FAC—Egyetértés __:__
Pótverarn y; a pontversenyük csak 
mérkőzés elmaradnia **w»tén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

seny* dönt *!.
Szegedi VSE—Soproni VS£

Ganz—MÁ VÁG 
Miskolci VSC—BVSC 
Csabai AK—Ceglédi MOVE

Név: ..... •••••a •«•••••••*••••«•••• •••••.
Cak helyt •*••••■ ••*•*««•••••••••

Gtí»: .....................................................
A beküldő aláveti magát a foi’éteiek-r.ek. Minden szelvény be* ép és forgatómban levő használatlan 10 filléres bélyeget kell mellékelni. Aki heten* kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) tanai:

H o g y  v é g z e t t  v o l n a  
a  D i M A V A G  K ö l n b e n ?

Avagy

M i  n a g y o b b  d i c s ő s é g ,  
K ö l n b e n  g y ő z n i ,  v a g y  T o k o d o n ?

Sl GES-t látja vendégül.
A Keleti csoportban a szolnokiak 

és szegediek utánpótlásának küz
delme ígér nagy harcot. A WMTK- 
nak sem lesz séta-mcecse Gyulán.

A Nyugati csoport kiemelkedő 
mérkőzése a Csepeli MOVE talál
kozása a Dorogi AC-cal Csepelen. 
Sem az UTE-nek, sem a Hungária 
SC-nek nem jutott komoly ellenfél, 
a Komárom, illetve a Budakalász 
személyében.

Az Északi csoport Mátra alcso
portjában is rangadó lesz. Az élen 
álló ■ losonci együttes a „kis1' 
DiMAVAG-ot látja vendégül. Itt 
még a Hatvan—SalBTC II találkozó 
az esemény.

A Kárpát alcsoportban a legérde
kesebb mérkőzés a NyKISE—Mun
kács összecsapás.

Részletes műsor 
HB l. osztály

Ferencváros—SalBTC 
Üllöi-űt, tél 5. Vezeti: Horváth itr.
Ferencváros: Csikós — Sz-oyka dr. Tát rai — Sáros! Ili, Polgár. Lázár — K-iss, 

Sáros! őr. Jakab. Ivisfcoly. Gyctvai.SalBTC: Géczy — Budai.. Gáspár — Maros:. Tímár. Kiss — Balázs, C&ulxzrda, 
Jcnöfi, Laczkó, Tronka.

Újpest—Törekvő*
Mesyeri'út, fél 5. Vezeti: Kékesi. 

Újpest: Sziklai — Futó. Balogh 11 Kármán, Magyar, Balogh 1 — Adara, 
Vidor. Szusza. Zsengéidtől’, lotii 111. Törekvés: Kiás I — Lőrinczy, Bánkút!— Sziics, Kónya, Garauiszegi — Zorgo (Kiss TI). Koszéi, Kiss II (Kardos), 
Kardos (Déri), Déri (Dóry).

Kispest—Elektromos 
Kispest, fél 5. Vezeti: Vas A. 

Kispest; Vécsei -  Monostori, Olajkár ír — Hidasi, Szabó II, Víg — kincses 
Uiiesko, Gaiiai. Beké, Titkos.’ Elektromos: Bakon — Pákoodi,, OnMy
— Fázmándy (Kállai)* Marosi (Píizman- 
dy), Pálinkás' — Roz,sáli. Táros, fezond- 
rtkli, Lengyel, Buzássy.

Tokod-DIMAVAG 
Tokod, fél 5. Vezeti: Tiliainéry. 

Tokod: Berak — Kecskés. Sárái II -  Kincses, Mészáros. Varga — Pozsonyi. Harsányt II, Szabó, II a mányi I, Tóth.DiMÁVAG: Gáspár — vitéz Bohus.
Fcé’töidI — Kalocsai, Soós. llagta — Tüzér, Berecz,- Fazekas, Barna, Turbóki.

Szeged—Gamma 
Szeged, fel 5. Vezeti: Návai. 

Szeged: Tóth — Rózsa (Szabó), Kaffai— Ladányi. Baráti, Berták — Bognár, Kisuczky, Kalmár (Mester); Mester (Se
per), Nagy.(immun: Havas — NAdao. Szobent — Magda, Tóth. Borliy — Varadi, Takáew 
(Cseh), Toldi, Turay II. Kemény.

Szolnok—WMFC 
Szolnok, fél 5. Vezeti; Újvári. 

Szolnok: Horváth — Csuhái. K Uréter— Selmeezt, Szűcs, Fazekas — Nagy, 
KoHátb, hanga. Kórom. Szántó.WMFC: Szabó — Kallói, Korányi — 
Kapta (Négyéül). Gctc, .Szalag — Bükk, Harangozó, Szabadkai, Tihanyi II, Pin
tér.

Haladás—BSzKKT 
Szombathely, fél 5. Vezeti: figner. 

Haladás: Körmend! — KrasEnai, Kovios III — Kalocsai. . Szálai, Lipovies — Szabó, Gazdag, Mórórz. Szabadó,.!, Medve.
ItezKRT: Solvmori — Mik!/,Ki. Bíró -  Kovára TI (Túli). Biozó. Síddé — Mészá

ros, Táncos, Jakab, Forgács, Szabó Hl.

irbii. osztály
Btiní*é«©p©rt

FAC. Fâ aréti-út, #éd
5, Németh L
 ̂ Fosiás—Zuzló DSE, tél

^B^Ss»mt*thelyí FC. Václ-tH. Mi 5.
Egyetértés—Szegedi VSE. Gvór. M! A

Palásti.Pécsi DVAC—D. Magyarság. Péce. fél5. Dómján.
1 Tlsza-esoport

i.ampart—Kusj, Er-zsőbct-utca. fél 3. 
Rónai.Kassai A C—Debreceni VSC, Kassa. fól
5. Ipolyi.’Pérects—Miskolci VSC, Pereces, fél 3. 
Szlavkov&zky.

Diósgyőrvasgyár, április 18.
A DiMAVAG pénteki edzése után 

az egyesületi helyiségben játékosok 
és szurkolók között ültünk. Először 
a Tokod elleni mérkőzésről folyt a 
szó, majd a kölni 7:0-ás vereség 
került szóba. (Ezt a vereséget nehéz 
elfelejteni és sokáig fognak róla 
beszélni mindenütt, ahol szeretik a 
labdarúgást.)

Mint manapság mindenütt, itt is 
voltak, akik a vereségből rendszer- 
vitát akartak kezdeni. Ezek azonban 
csak szurkolók voltak, akik inkább 
csak elméletben gyakorolják, vagy 
gyakorolták a régi futballt. A játé
kosok állásfoglalása azonban egy
hamar eldöntötte a rendszervitat 
Diósgyőrben. Győzött a WM-rend- 
szer.

A  német-magyar mérkőzésről be
szélgetve először Bérccé vitte a. 
szót, mint olyan, aki nemcsak rádión 
hallotta és újságból olvasta, hanem 
végig is nézte a mérkőzést;

— Nem is sajnálom, hogy nem 
játszhattam — mondja a diósgyőri 
tank. — Beteg ügy volt az. En nem 
gyakoroltam akkor sem kritikát já
tékostársaim felett és most sem 
szándékozom. Annyi azonban tény, 
hogy azt a magyar csapatot a líölni 
német tizenegy megoldhatatlan fel
adat elé állította. Egyszerűen nem 
volt orvosságunk a németek játéká
val szemben. Sokszor úgy tűnt fel, 
hogy a mieink állnak és csak a né
metek futnak a pályán,

— De a németek nemcsak futot
tak, hanem játszottak is! És ho
gyan? Olyan ötletesen és változa
tosan, hogy a mai korszerű rend
szert elítélők, ha látták volna, ké
szek lettek volna a régi rendszert 
felismerni a németek játékában. Pe 
dig csak az történt, hogy a németek 
úgy játszották a rendszert, ahogy 
azt játszani kell. Hátul mindenki a 
helyén volt. Három-négy gól után

sem kalandozott él senki. A támadó- 
fedezetek úgy adták le a labdát a 
lyukrafutó csatárnak, hogy annak 
szinte „ muszáj“  volt kapura lőnie. 
És nem volt oldalra passzolás!

Berecz előadása meggyőzi meg a 
kételkedő szurkolókat is és már nem 
is hangzik ellenvetés,

— Szerintem a DiMÁVAG jobban 
megállta volna a helyét Kölnben, ■— 
jegyzi meg az egyik szurkoló. Erre 
persze nagy nevetés a válasz. De az 
tovább erösködik igaza mellett és a 
végén azt ajánlja, hogy a jelenlevők 
szavazzák meg, hogy a DiMAVAG 
és a kölni válogatott megfelelő 
tagjai közül kit tartanak jobbnak. 

A szavazás eredménye:
Csikós jobb, mint Gáspár, 
v, Bohus és Felföldi viszont jobb, 

mint Korányi és Kispéter.
A fedezetsorban a WM-rendszert 

nagyszerűen játszó Kalocsait DIÓS’ 
györben jobbnak tartják, mint a 
rendszert nem szívesen játszó Sá 
rosi III-at. Polgár és Túrán egŷ  
forma számú szavazatot kapott. Lá
zár jobb, mint Barta.

A csatársorban a kölni mérkő
zésre sérülten kiálló Kincsesnél Fü
zért jobbnak találják, Bereczet a 
ma legjobb magyar összekötőjének 
vallják. Azon nem is vitáznak, 
hogy Fazekas elviszi a pálmát Füst 
elől, Barna és Zsengellér harca dön
tetlen, .egyforma szavazatot kapnak, 
Gyetvái viszont biztosan győzi le 
Turbékit,.

A  diósgyőri szavazás eredménye 
tehát; hat poszton jobb a DiMAVAG, 
mint a kölni magyar tizenegy, két 
poszt döntetlen, három helyen vi
szont a válogatott jobb.

A végén tehát igazat adnak 
annak a szurkolónak, aki azt az 
állítást kockáztatta meg, hogy a 
DiMAVAG-ot kellett volna Kölnbe 
küldeni.

Arról persze neon beszélnek, hogy 
a DiMAVAG vereség nélkül úszta

Berecz

volna meg a ftiérközést, mert Be
recz beszámolója alapján igen nagy
ra tartják fi. német válogatottat. Azt 
azonban akár eskü alatt is vallják, 
hogy hét gólt nem kapóit volna ot 
diósgyőri csapat..

— Sőt, ha arra gondolunk, hogy 
mi idegen pályán ezidén még nem 
kaptunk ki — mondja az egyik 
szurkoló —, akkor azt mondhatjuk, 
hogy mi legalább döntetlennel meg- 
úsztuk volna Kölnben.

— Ne beszéljünk erről, inkább a 
Tokod-mérközésröl -— tereli komoly 
dolgokra a szót Felföldi, sl csapat- 
kapitány, aki jelenleg segédedző.

— Tokodon kemény dolgunk lesz. 
Még az idő is a tokodiaknak ked
vez. ök szeretik az esőt, mert ilyen
kor olyan ragadós lesz a pályájuk, 
hogy azon csak ők tudnak játszani. 
Arra nem számíthatunk, hogy ide
genben még nem kaptunk ki. Ez 
nem biztosít arról, hogy vasárnap 
is így lesz. Komolyan kell küzde- 
nünk, hogy pontot hozhassunk haza.

Diósgyőrben tehát a szurkolók 
arról beszélnek, hogy hogyan csinált 
volna legalább döntetlent a német 
válogatottal a DiMAVA.G, a csapat 
kapitány viszont a tokodi mérkö 
zéstől szurkol.

Ezek szerint nagyobb hőstett To 
kodon győzni, mint Kölnben?

Krompaszky Ernő.

MÁVAG—Rákóczi. Kőbányai-út, tél 11. 
Záv-ori.SalgSE—Ganz, Salgótarján, fél 5.
N«uiy Ij.B. Vasutas—ózd, Szőűyi-út. fól 5. End
rék! i.

Kolozsvári csoport
N. Törekvés—Bástya, Nagyvárad, fél 5. 

Kuszalik dr. __ ,KAC—Nagyváradi AC, Kolozsvár, fól 5. 
Polcrcczky.

Székelyföldi csoport 
PMTE—Szászréücni Turul, Marosvásár-
KÁC—Marosvásárhely! SE. Szckolykc- 

resztur.KSH—Textil. Kezdi vásárh oly.CsTE—Gjergyói SE, Csíkszereda.
ü ss  n i .  o s z i m

Keleti csoport
Sietted II—Szolnok II, Szeged, fól S.

Liliom. — Gyula—WMTK, Gyula, fél 5. 
Tóm ka.

Nyugati csoport
Budakalász—Hungária SC. Budakalász, fél 5. Skultóti. — Cs. MOVE—Dorog, Csepel, fél 5. Ifi. Magyar. — Tatabánya —Érsekújvár. Tatabánya, fél 5. Storch.— Pápai PSC—ARAK, Pápa, fél 5. Kulcsár. — Csillaghegy—Szentlörinci AC. 

Csillaghegy, fól 5. Kassai, — l!TE—Komárom, Mogycri-út, fél 3. Óhegyi.
Déli csoport

BRSC—GSE, Rákosíalva. fél 5 óra. 
K.. Nagy.

Északi csoport 
Kárpát alcsoport

Ungvári AC—NyTVE, Ungvár, fél 5. Fcrenczy. — NyKfSE—Munkács. Nyír
egyházi, fél 5. üoro,ndl. — Beregszász— Aknaszlatina. Bercsszász, fél 5. ,Tugs J.

Mátra alcsoport
Losonc—DiMAVAG IX, Losonc, fél 3. Csuha. — 111. kér. TVE—Hálókocsi,

Nagyszombat-u., fól 5. Nánai. — Gyön. gyös—Eger, Gyöngyös, lél 3. Tóth. — l’álíalva—PeMTK, Fóliáivá, fél 5. lieukó.
— Hatvan—SalBTC. Hatvan, fél 5. Mé
száros.

Budapsstí kerület
I. osztály

Északi csoport: PSC—RÁC, Pestújhely, 
fél 5. Tassi. — UMSG—SASC, Szt. Lá-szlo- 
tér, fél 5. Sárosí. — URAK—Elektromos. URAK-P., fél 5. Mol/nár István. — 3IFTR 
—31. Turul. Népsziget, fél 5. Gondár. — BTK—MSC, Pozsonyi út, fél 3. Karácsonyi. -  HAC—Fdv. TKör, öv-utca, tói 5. 
Sárost I. i

Keleti csoport, ESC—SSzKRT, Gerely- 
utca. fél 5. Parőczai. — ESSE—Köb. AC, Grömrői-út, fél á Sióké II, — KAC— 
s l c T Kispest, fel 3. Fapp. _  SÍAVAG- 
WSU, Kőbányai-út, fél 3. Hernádi. SzRTC—SsFC. Sendeisy-telep., fél S.Rudag.

Déli csoport. M, Posztó—G ázĝ yár. Csa
pé:, fól 3, Lantos. — Tipográfia—FSE, 
Simor-u„ fél 3. Mihályi!. -  MAFC—ETC, Bortalan-Utea, fél 5. Pusztai. — UFC— 
KTC, Aquincum, fél 5. Kárpáti. — F8C- 
P. Juta, Budafoki-út. 4. Mátrai.

ti. osztály
Északi csoport. WoSC—Compaktör. At- 

iiía-ú. fél 5. Mátsay. — Juta—TSC. Fáy- nlca, fél í. Pataki. — TLK—VI. kér. SC, Békc-tto fél 3. Molnár K. — M. Hamut—■

UTSE. Horthv Miklófi-út (Újpest),. fól 3. Marosi. — ZÁC—PMTK. Öv-utca. fel 3. Márkus dr. — B. Magyarság—UVA8C, 
Talai-út, fón 5: Islvápfi. ,Déli csoport. Sz. Juvenius—Nagytétény, ViiroKvári-út. fél 3. Miklós. — OTE— KAOE, Vörös'vári-úi, fél 5. Mécs. — GSE —PATE. Nagyszombat-u., fél 3. Szabó. —G. SzSE—Kélenvölgy, Bánat-utca. 4. Lévay — I.ÓFC—Ganz, Budafok, fel *>. 
Tóvári — 33 FC—C*. MOVE. Fehérvári- 
út. fél" 5. Jánosi. — B1K—BSC. Buda
fok. fél 5. Visegrádi. _  . ,,Keleti csoport. BTC—RTK, Fehér-nf, 
fél 5. Tölgyesi. — Kistext—Spárta. ü 1-1 fiiét. fél 5. Újvári A. — Kalapos—Fér. Vasutas, Simor-ti., Va3. MoHoványi. — K. Törekvés—Posíás. WéTtorlctelep, fél 5. j.oin- hos. — Testvériség—PeMTK, Tatai-ut, 3. 
Nagy F. — KMTE—KEAC, Allamitclep, 
fél 5. Ligeti.

III. 0S7.tály
Északi csoport. Vízmüvek—31. Textil,Váci-út. fól 5. Volóeai. — BAC-Cránla, Aquincum, fél 3. Sáodl. — P. Remény— 

J1KSE. Pestújhely, fél 3. K. Nagy.Kei éti csoport. Hungária—ZSE. Vágó 
híd-u. 10. Pongrácz. — BRSC—NSC, Rákostól va, */il. Tigyi. — SzAC— Hálókocsi. Kegicvioh-utca, 11. Rosta. — 
Vasas—KTK. Béke-u., fél 9. Tajti.Déli csoport. Gyömrő—Vámmentes, 
Gyömrd, 10. Perlaki. — KAFC—OSOS, Bogyó-utca, fél 2. Pető. — HEAC—BBFC, Gváii-út, fél 5. Molnár Imre. — Sztmdy— Siketek, Gyáli-út, fél 3. Somlai.

TARTALÉK CSAPATBAJNOKSÁG
I. osztály

Északi csoport. WoSC—UTE. Attila-utca,
10. Kiss Zs. — Juta—VI. kér. SC, Fáy- ut-ca, fél 3. Szénás!. — HAC—F6v. TKör, 
Öv-utoa, fél 9, II. Takács.Keleti csoport. Kistext—SAC. Ülldi-ut, fél 3. Xvergce. — WMTK—FTC, Csepel,11. Hunfalvi. — KMTE—WSC, Allnmi- 
telep, 8/il. Fehér. — SzRTC—SzFC, Rcn- dessv-telép, fél K). Keresztényi. ,Déli csoport. M. Posztó—Gázgyár, Cse
pel. fél 9. Szepestdy. — MAFC—33 FC, Bértailan-mcn, fél 3. Halász. — ESC—Cs. 
310VE. Budafoki-út, 9. Német.

II. osztály
Észiiki csoport. PSC—RÁC, Pestújhely, fél 11. Kóroki. -  MFTR-TSC, Népsziget, fél 1. Balassa. —’■ TLK—Turul, Rékc-ti., 

10. Keretes. — Uránia-UTSE, Népsziget, fól 9. Gaál. — B. Magyarság—RESC, 
Rákos-tér, 2. Bódéi.

Keleti csoport. Ganz—Spárta, Szemero- 
telep, 2. Erdélyi.Déli csoport. NJTC—FSE, Zágrábi-út,
9. Petri. — Tipográfia—Ló FC, Simor-u., 
fól 1. Hangittai- — G. SzSE—P. Juta, Bánát-utea. 2. G.artol. — Kalapos—BAC, 
Simőr-utca, fél 9, Kiss M. Ernő.

III, osztály
Északi csoport BTC—SASC, Febór-út, fél 1. Mocsári, — P. Remeny-Vízmüvek,

EáliOSpaJota (Levenbe-p.). 4. Börsraébi.
Öólj csoport, Ganz—Spárta, Szomere- 

tetep. 10. Pósa. — FüggetlenséK—Vám- Mentés, Ceglédi-út, fél 12. Földi. — KTC —OSOS, Cegledi-út, 10. Mészáros. — KAOE—BBFC. gorobárt-út, fél 11. Földvári. — WMTK—Siketek, Csepel. 1. Férte.

ŐSZ SÁNDOR DR. A JT FÍSTITK' RA 
ÉS -MOLNÁR IGNÁC SZÖVETSÉGI EDZŐ GYŐRÖTT

Ma. vasárnap ifjúsági sportnap lft Győrött é« ezen az ünnepségen az MLS:1 
két kiküldötte, ősz Sándor dr. a JT fő
titkára és Molnár Ignác szövet sóéi edz/ is megjelenik. A főtitkár délelőtt elő
adást, az edző pedig délután edzesbemu- 
tafót tart.

a közé&lédez®f
a w m € - h e n

A Szolnok ellen készülő WMFC- 
ben csak. szombaton vált véglegessé 
a fedezetsor összetétele. Úgy dön
töttek, hogy Gerét mégis középen 
hagyják, a két szélsöfcdezet pedig 
Kapta és Szalag lesz. Négyest 
ezúttal pihenni fog.

— Kapta most igen jó formában 
és nagyszerű erőnlétben van, ezért 
mindenkép szerepeltetni akarjuk 
mondották a vezetők. — Előbb úgy 
gondoltuk, hogy Jcözépfedezétnek 
állítjuk és Gerét tesszük a fedezet- 
sor jobb oldalára. Végül azonban 
mégis úgy határoztunk, hogy Gerét 
nem mozdítjuk el a megszokott 
helyéről, hanem inkább Kaptával 
játszatunk jobb fedezetet. Kapta a 
múlt héten már játszott egy félidőt 
a Ferencváros ellen is jobbfedezetet 
■— kitűnően. Ezért most őt szerepel
tetjük a gyengébb erőnlétben levő 
Négy esi helyett.

— Kemények?
— Nem megyünk, minthogy nem 

is mehetnénk biztosra a Szolnok 
ellen, hiszen az ősszel Csepelen is 
csak döntetlenül végeztünk velük. 
Nagyszerű líis csapat, három embere 
külön klasszis: Kispéter, Szűcs és 
KoUáth. Nekünk külön bálszeren
csénk, hogy a hosszú ideig sérült 
Kolláth éppen most gyógyult fel és 
ellenünk már ismét játszik. De 
ennek ellenére bízunk a fiúk harci- 
készségében és reméljük, hogy 
„pontosan‘‘  fogunk hazatérni a 
tiszapafti városból. . ,

Konecsni ismét játszik!
Az őszi idény derekán történt, 

hogy Konecsni, a Tatabányai SC 
jeles kapuvédje Érsekú j várótt. igen 
súlyosan megsérült. Már halálhírét 
Is költötték. Az MLSz is szigorú 
vizsgálatot indított a sérülés ügyé 
ben, de a vizsgálat során kiderült, 
hogy sajnálatos véletlen következ
ménye Volt a sérülés. Konecsni 
hosszú ideig volt kórházban éa 
amikor onnan eljött, még azután is 
állandó orvosi felügyelet alatt 
állott.

Konecsni azonban kemény fiú. 
Kiheverte a bajt és pár héttel 
ezelőtt Ismét edzésbe állott. Most 
vasárnap pedig már bajnoki mér 
közőst játszik. Egyelőre csak 
TSC n-ben, de valószínűleg hama
rosan viszontlátjuk a szimpatikus 

játékost a TSC I-ben is.

HLlrszáiosrippeioiainoKság 1
: Beérkezési határidő: április 26. IS óra

Ferencváros—Hal ad ás

\ Slektromos—Saeired 
| DiMAVAG— Kispest:

TÖrek vés—Tokod 

j BSzK RT—Szolnok 

j SalBTC—Gamma 

I WMFC—Újpest
vSoproni FAC—Egyetértés ............. ..
Pótverseny: A pontversenybe c®a.!íl |
mérkőzés ©Imaradá&a esetén kerül J 
számításba, egyébként csak hoUver- í 

senvt; dönt el.
Szegődi VSE—Soproni VSE

Gans—MÁVAG •«***•*•oi
Miskolci VSC—BVSC
Csaba? AK—Ceglédi MO\: E

Név*
Lakhely*
Uioa* ........................................ .
A beküldő alúvétl magát s feltételek
nek. Minden szelvényhez én és ,ot~ italomban levő hasz,na allan 10 filléres
heveset kell mellékeim. Aki heten-; kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Két teve!
érkezett szerkesztőségünkbe. Mind’* 
kettőben ugyanarról a kérdésről 
írnak. Az egyikben Ványa László 
üzemi irodatiszt (Bp, IX, Gróf 
Haller-utca 8—10) arról ír, hogy 
nemcsak Kis&ely büntetésével kap-, 
osolatban vannak hibák, hanem Biás 
hibák is voltak a kölni mérkőzés 
körül. így például az, hogy _ játsz- 
hatott az a Zsengellér, aki két hét
tel előbb Jazbinsck mellett labdába , 
sem tudott rúgni.

Ugyanerről a tárgyról ír Dénes 
Endre (Bp, VII, Dohány-utca 42) is, 
aki elpanaszolja, hogy nem  ̂jelent 
meg sehol sem. az, hogy a Kiszely- 
ítélet megfellcbbezhetö-e (Meg-* 
fellebbezhető a fellebbviteli bizott
sághoz, mi meg is írtuk, hogy 
Kiszely fellebbez. A  szerk.), vagy 
sem. Dénes Endre tovább játszatná 
Kiszelvt a Ferencvárosban és ő, 
valamint a többi szurkoló is elvárja 
Kiszelytől, hogy tegye jóvá a hibá
ját, járjon szorgalmasan az edzé
sekre. a mérkőzéseken nyújtsa 
tudása legjavát és szokjon le a 
könnyelmű, sportszerűtlen élet
módjáról. Tegye magát rokonszen
vessé s ha így lesz, akkor majd 
bizonyára találnak valamilyen meg
oldást Kiszely számára.

*
(Úgy értesültünk, hogy a legjobb 

megoldás már útban is van. Ezzel 
a megoldással az érdekelt játékos
nak nemcsak mára, hanem a jövőre 
is kedvezően intézik el az ügyét. 
Arról van ugyanis szó, hogy _ a 
játékosnak polgári foglalkozást 
szereznek.)

MOLNÁR IGNÁC SZÖVETSÉGI EDZ# JÖVŐHETI MŰSORA
Változatva műsora lesz Molnár Ignáa szövetségi edzőnek a lövő héten. A MOVE LSz fetlkér&sére a MOVE egye 

s(Hetek látókosaiva.! fog foglalkozni Molnár Ignác, A részletes műsor a követ
kező: április 22-én, bocidon délután 4
órakor Vasas-pálya: a MOVE T. Előre játékosai, április 23-un. szereliIn délután fél 5 óraikor: I’cstszcnterzsóbet, 'Erzsébet- utca ETC-pálya: a P. Rákóczi játékosai, 
április 24-én, csütörtökön délután 4 óra
kor: Soroksári-út. KAOE-pálya: a Fe
rencvárosi Törekvés és a MOVE Morcur SC játékosai tartoznak megjelenni. A játékosok teljes felosaoreléqt hozzanak 
maróikkal. Ezeken az edzéseken Somogyi 
Gyula, a MOVE szövetségi kapitánya is 
megjelieiijik.

Az FTC az elmaradt bajnoki rnérlko* a&e bolyait a Törekvés II-vol játszik ma 
délután fél 1 órakor barAtságo® mórkó Zést a Gcrgely-uteai pályán. Az ósszo- állítás e* tez: Vadnai — WaiWingar,
Czlgí — Nagy II, Veiket, Kalocsai II -- Thurzó, F̂ hér, Füstös, Hórvá-th 3T. Ortntay, Az FTC fflkimólós, végett <* 
héten nők eső esett) nem játszik az Ulilíü- 
átph.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Pontszátobcli kérdésre eaak akkor lassulunk, ha a kérdező meffcimzett válaszlevelezőlapot mellékel. A jövő héteu közöljük a pontverseny aj ását! — Faraffó 

Sándor, Najfy L. krt. 162: Nyereményét 
a posta visszahozta, szíveskedjék jelent" le?zni. — Dodó: Későn írt. akkor mú-T elküldtük a díjat — Balaton fűzfőről valaki íven név nelknl tippeket küldött, 
Jelentkezhet! — Elek—TTjpál: Majd jelez
zék, hcwry miért nincs bélyeg. — Bálint B. és J„ Bíró Gy., Rónai I„ Bélán 3** né, Blahó Gy„ Góbé; Kendben*
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Em m a  n in c s  -  „EMMA" jó i
(E s más tarka esetek***)

Varrnak olyanok szép számmal, 
akik a Ferencváros és a magyal* 
labdarúgás bajait abban látják, 
hogy mostanában sok olyan névnap 
Van, amelyet illik megünnepelni.

Pénteken is ezt hallottuk az egyik 
kávéházban:

— Senkinek sem jutott eszébe, 
"hogy vasárnap tulajdonképpen uiierl 
is kaptunk ki a WMFC-től

— No miért ?
— Mert szombaton Gyula napja 

'volt s nálunk sok Gyula, van a. csa
patban, Nem akarom azt mondani, 
hogy a névnap miatt fent maradtak 
a fiúk de tudjuk jól, hogy a név
napok nagyobb ebédekkel és vacso
rákkal járnak...

Az előadást tartó szurkoló hirte
len a fejéhez kapott, aztán előrán
gatta a naptárát, majd megnyugod
va' így szólt:

— Emma napja van ma, Emma 
nincs a csapatban, „emmá" jó,.. 
Biztosan gyökünk a BalBTG ellen.

Azután még hozzátette, böngészve 
S, naptárában:

.— Egészen meg vagyok nyugod
va,. Pénteken Apollonius napja 
Volt...

Mesterek csapata
Még ma te vitatkoznak arról, 

llogy a. kölni mérkőzésre miként 
kellett volna, összeállítani a. csapa
tot. Ez a téma már kezd kissé 
unalmas lenni s szombaton valaki 
így vágta el a vitát.

—  Itt van az igazi összeállítás. A  
*,mesterek csapata". Most állítottam 
össze az NB I-bcn játszó játékosok 
közül. íme*.

Csikós (Ferencváros) —  Szabd 
<Szeged), Kovács.III (Haladás).— 
gziies (Törekvés), Mészáros (To

kod), Varga (Tokod) —  Bognár 
1 Szeged), Takács (Gamma), Faze
kas (DiMAVAG), Kardos (Törek
vés), Szabó III (BSzKRT).

Valaki megjegyezte:
— Micsoda szövetségi kapitány 

fel aga? Kihagyta Timárt, meg a 
kalmárt! Mondjon le!...

Mikor kell korholni ?
'Az Elektromos edzésein a héten 

kokan nagyot néztek akkor, amikor 
sz edző állandóan korholt. Valaki 
Megjegyezte:

— Hallod, hogy szidja Szendrot, 
|>edig a csatárok közül most Sscnd- 
>ődi ’van a legjobb formában.

— És hallod, hogy miket kiabál 
Pákozdinak í

Más hozzátette:
— Úgy látszik az edzőnknek az a 

'véleménye, hogy akkor kell kor
holni, amikor a játékos jó formában 
tfan. Akkor csak még jobb lehet. A 
rossz formában levőt hiába szidja...

Mi a meglepetés ?
Hallottuk, amikor több szurkoló 

úrról vitatkozott, hogy vasárnap 
Melyik mérkőzésen less meglepetés. 
Akadt olyan, aki azt állította, hogy 
újpesten lesz meglepetés, más az 
Vllői-útra szavazott, megint más a 
szolnoki mérkőzéstől várt meglepe
tést.

Végül is az egyik, aki addig 
'Csendben volt, így szólt:

— Uraim az a meglepetés, hogy 
újra bajnoki mérkőzést játszanak!

4  kielégíthetetlen 
Gamma-vezető

A. Gamma vezetői közül legjob
ban Thuróczy János cégvezető, az 
egyesület főpénztárosa szurkol. Ha- 
•álsápadtan nézi a csapata mérkő
zéseit. Csak akkor kezd megnyu
godni, ha a csapata legalább négy 
góllal vezet és már csak egy perc 
Uin hátra. Minden mérkőzés előtt, 
teég az edzömérközéseken is hang
súlyozza,, hogy mennyire fontos a, 
kiérkezés és ezzel fejezi be a moa-

Csak még est a mérkőzést 
jétek meg!
ast is, a Szeged mérkőzés előtt

k o r r e k t  c s ík o s
BSVftTÖLTÖNYÖK

G auder
s z a b ó t ó l

VII., Erzeebet-körnt 4, ss.

ezt hangoztatta a fiúknak, mire 
Tóth Lajos, a csapat kullancsa így 
szólt:

— Ha a Szeged ellen győzünk, 
akkor a legközelebbi mérkőzést nem 
kell megnyernünk?

Thuróczy kapásból felelt:
-— Ha a Szeged ellen győzünk 

és es a győzelem hat pontot je
lent, akkor ígérem, hogy a legköze
lebbi két mérkőzés elölt nem fogom 
vázolni, hogy mennyire fontos a 
mérkőzés.

Mikor kell enni?
Egy kőbányai amatörcsapat meg

beszélésén történt. Az edző sorra- 
vette a csapatokat:

-— Az első csapat fél ötkor ját
szik, háromnegyed ötkor mindenki 
legyen kint a pályán. Mindenki ebé
deljen egy'órakor,-könnyű ebédet, 

így folytatta:
-— A második csapat fél három

kor játszik, legokosabb tehát, ha 
egy erős tízórait esztek, mondjak 
tizenegy órakor.

.— A  harmadik csapat fél egykor 
játszik, legokosabb, ha egy erős 
reggelit esznek a játékosok, úgy ki
lenc— </210 tájban.

.— Az ificsapat fél tizenegykor 
játszik, gyerekek ti egyetek egy 
erős reggelit, de korábban, mint a 
harmadik csapat, mondjuk úgy 
nyolc tájban.

— A kölyökcsapat fél kilenckor
játszik...

Egy hang közbeszól:
— Ti egyetek előző nap egy erős

vacsorát.,.

Lesz-e gyalogló szak
osztály aWMFC-ben?

'A csepeli B) közép, a WMFC 
minden vidéki mérkőzésére 15 ta, 
nak viseli a vasúti jegye költségeit 
Ezeket a szurkolókat minden alka 
lommal sorsolás útján jelölik ki 
így most Szolnokja is 15 ,.potya, 
utas" kíséri el a csepelieket.

Az egyik közülük megjegyezte:
— Ha győz a csapat Szolnokon, 

akkor hazafelé nem váltunk jegyet, 
hanem a pénzből lakomát rende
zünk és gyalog jövünk haza.

Kerékpárral
Szolnokra

Csepelről egyébként sokan kerék
párral mennek Szolnokra. Az egyik 
kerékpáros szurkoló így beszélt az 
utazási „műsorról":

— Nekünk éppen jól jött, hogy 
vasárnap nem lesz az országúton 
kerékpáros verseny. így legalább 
szabad útvonalunk lesz. Heggel 
nyolckor indulunk el és egy óra felé 
fogunk pdaérni. Ott nyugodtan 
megebédelünk és kipihenve me
gyünk ki a pályára, hogy teljes 
erővel buzdíthassuk a csapatot!.

Ki vizsgázik könnyeb
ben a Fradiban?

Kalocsai dr a pénteki edzésen 
bejelentette Dimény edzőnek, hogy 
hétfőre Pécsre hívták vizsgázni s 
ezért szabadságot szeretne kérni.

A vezetőség el is engedte Kalo
csait, akit vasárnap Kiss fog helyet
tesíteni.

— Én már játszottam jobbszélsőt 
a Fradiban —  mondotta Kiss —, 
vasárnap azonban újból kell vizs
gáznom. Azt hiszem, nehezebb dol
gom. less, mint, a ,,Kacsának“ Pé
csett.

— Ugyan — intette le Kalocsai 
dr — nekem csak fejjel kell1 vizs
gáznom, te azonban fejjel is és láb
bal is vizsgázhatsz.

Külön rápénzt kap 
a Szeged ellen 
legjobban játszó 
Gamma-játékos

A  Gamma, legutóbbi edzésén a 
vezetők maguk között fogadást 
kötöttek. A. fogadás abból állt, 
hogy mindegyik vezető megnevezte 
a .kiválasztott csatárát" és ha az 
a csatár gólt rágott, akkor a 
többiek tekintélyes összeget fizet
tek. Tekintettel arra, hogy a 
csütörtöki edzésen egész sereg gól 
esett, a gazdát cserélt pénz csinos 
összegre nőtt fel. Az edzés után 
Jánosy Béla, a Gamma sportigaz
gatója, aki a. befolyt összegeket 
kezelte, így szólt:

■— A fogadásokból befolyt össze
get magánynál tartom,. Ha vasár
nap a Szeged ellen győzünk, ezt a 
pénzt az a játékos kapja meg, aki a 
csapatban a legjobbn játszott. Ezt 
pedig azonnal a mérkőzés' után a 
vezetőség állapítja meg.

Vannak, akik azt állítják, hogy 
a Gammában vasárnap minden 
játékos az élete legjobb játékát 
nyújtja ma.pi

Csűcs-passzok
A két O lajkár  egymás ellen 

játszott a Kispest csütörtöki edző- 
mérkőzésén. Az öregebb jobb-, a 
fiatalabb balhátvédet játszott csa
patában. A  két játékos — nem is 
egyszer — tértölelö rágásokkal 
küldte egymáshoz a labdát.

A. II. félidőben a Kispest belső 
hármasának nem igen ment a 
passzolás. A lelátóról bekiáltott, egy 
néző a csatárakhoz.

— .Látjátok, tanuljatok a két 
„Olajtól", ők milyen szépen passzol- 
gatnak egymásnak.

Összeállítás
A Törekvés csatársorának az ösz- 

szeállítása csak vasárnap dől el. 
Zörgő erőnlététől függ a kőbányai 
ötösfogat összetétele. Hat csatár 
megy ki mindenesetre Újpestre.

— Kardost balszélre kell állítani 
-— jegyezte meg az egyik szurkoló 
a pénteki edzésen.

Az ötletnek nem volt sikere.
—■ Hogy mondhat ilyet? Hiszen a 

derék „Szigyára" mindent rá lehet 
fogni, csak azt nem, hogy gyors.

— Az igaz! He ne felejtsék el, 
hogy az Újpestben —* Futó a jobb
hátvéd...

(Kardos mégsem lesz balszélsö...)

Biztos szer
Kónya, a. Törekvés kitűnő kul- 

lancs-középfedezete nagyokat prüsz
költ, szipákolt a pénteki edzésen,

— Hogyan lehetne ettől a náthá
tól megszabadulni? — kérdezte,

Wéber edző felvilágosította.:
.— Izzadnod kell. Majd Szusza 

megizzaszt s akkor elmúlik a nát
hád!

Megzavarják 
Szoyka dr álmát

Szoyka dr örömmel újságolta a 
héten, hogy a fogmütéte után az 
utolsó csontszilánk is kijött a fog- 
húsából s három heti nem alvás 
után most már „horkolni is tud".

— Komolyan mondom —  jelen
tette ki még Szoyka dr :—, szörnyű 
nagyokat alszom.

— Kellemetlen lehet neked — 
jegyezte meg Csikós —, hogy vasár
nap délután mégis csak fel kell 
ébredned. Ahogy én ismerem őket, 
nagyon „hangos" fiúk azok a salgó
tarjáni csatárok. . .

Milyen nagy fiú lesz 
vasárnap este 
Forgács ?

Forgácsnak, a BSzKRT aprőter- 
metü csatárának mondta e hétvégén 
valaki:

— Mint volt szombathelyi, remél
jük, megmutatod vasárnap a. Hala
dásnak...

— Hogy megmutatom-e?... Ilyen 
nagy fiú lessek vasárnap este Szom
bathelyen...

Azzal kinyújtott kézzel, befelé 
hajtott tenyérrel a feje fölé muta- 
t0tt-

Csont
Garamszegit nem hiába nevezik 

Szúnyognak, egyike az NB legsová
nyabb játékosainak. Garamszegi 
azonban különös újsággal állt elő a 
fürdőben:

—  Híztam! Fél kilót híztam.
A kis Császár végignézte, majd 

így bólintott:
— Te vagy a legkövérebb csont

váz, akit valaha is láttam.

A Miskolci VSC Ksszeálltítáísa <Mak a 
mérkőzés előtt dől el. Szombaton ez volt 
n csapni: Kövesfalvi , (Szabó) _— K«fczi, 
Domb óvári — Tv&iifeo, Bdrtfai, Mairton 
— Balos", Zilahi. Bán, Farkas. Simonyi.

At. ésiakdnnántúli kerületben több 
mérkőzés elmarad. Szombaton pste ig-y 
alakult a műsor: I. osztály. Hamiáskér: 
HSE—Hubertus (Horváth J.) Szombat
hely: Haladás IJ—DAC alléé). Komárom: 
KAC—SSSE (Weinper). Tatabánya: 
TSC IX—Siófoki SE (MiclcI). II. osztály. 
Győr: I I  kér. SC II—KFC III (Új
helyi). Magyaróvár: Hubertus II—ÉTO
II (Rokobauér). Sopron: SVSE II—
Kapuvár (Gábriel), Brennberg—SFAC II 
(Németh J ), SehSC—S. MAFC (Siklósi) 
SSSE II—Sót ex (Rács). Pápa: PPSC
II—Köszön- (Király). Jánosháza: JAK— 
MOVE ZSE (Horváth Gy.) Székesfehér
vár: Előre II—FÁK II  (Kmetti). Haj
máskér: HSE II—Unió H  (Lőcsei). Mór: 
MBE—MOV® VSE (Nosskó). Veszprém: 
VTC—Pét (Prém).

A POSTÁS
csapatát közvetlen a luérkSeéí ntegkes- 
dése előtt állítják esak össze. Ha, Gombos 
nem ját&zhat. Székely less a középfede- 
zet,

SZEGEDEK
még m indig nem tudják, hogy milyen 
csapattal állnak ki a Gamma ellett 
Szombaton este mondotta Markovics 
Szilárd:

— Csak közvetlenül. a mérkőzés előtt őöl el, hogy milyen összetételben 
játszónk. Tudom, hogy játékosaink mind igyekeznek hazajönni s így Temetem, 
hogy összejön olyan esapat, amelyikkel 
jne£i««ají »  &MUBÉÉ — '

K e d v e z m é n y e s  j e g y e k

B U D A P E S T I
N EM Z ET K Ö Z I

jm rm

V Á S Á R R Á
ezéw ben

csak elővételben 1.20»m? helyett l a ü i U i  P-ért
k ap h atókáprilis 20—30"

k iv e t k e z ő  h e ly e k e n :

Országos Vitézi Szék Kend- Országos Tűzharcos Szövetség
házában. Székhazában,

IX, Üllői-út 8. V., Percei Mór-utca 4.

S t á d i u m  jegyirodában, V ili,, József-körút 5.
Magyar Gyáriparosok Orszá- Budapesti Kereskedelmi és

gos Szövetségénél Iparkamaránál,
V„ Akadémia-utca 1. V., Szemere-ntca 6.

K u ltu rpropagan da  je g y p é n z tá r  ö s s z e s  á ru sítóh elyein  
K ö z p .: VII., E rzsébet-k örú t 35 .

Az MIK sorsa az MLSz 
országos tanácsának
a kezében van

Az MTK játékjogának ügyéről, a 
fellebbezésének sorsáról és általá
ban az MTK-ügy állásáról a követ
kező, hivatalos helyről jövő meg
világításban számolhatunk be;

Az MTK játékjogát az egyesbíró 
felfüggesztette és javaslatot tett a 
bajnokságból való kizárására. 
A fellebbviteli bizottság a játékjog 
felfüggesztését, helybenhagyta, de 
a bajnokságból való kizárást nem, 
mert szerinte csak az MLSz orszá
gos tanácsa illetékes ilyen határo
zat hozatalára. Mivel az országos 
tanács jogkörét a miniszteri biz
tos gyakorolta, neki lett volna joga 
ebben az ügyben határozni.

Az MLSz miniszteri biztosa haj
lott arra a megoldásra, hogy a 
tanács döntéséig kapja vissza a 

.... .

működési jogát az MTK, közben 
azonban az történt, hogy Mandik 
Béla vezetésével az MTK küldött
sége járt a miniszteri biztosnál és 
ott bizonyos ellenlépéseket emlege
tett a miniszteri biztossal szemben, 
ha azonnal nem adja vissza az MTK 
működési jogát és játékjogát. Ezek 
után a miniszteri biztos bejelen
tette az OTT-nek, hogy nem kíván 
élni a jogával, határozatot nem hoz 
az MTK-ügyben, hanem bevárja az 
MLSz országos tanácsának össze- 
ülését és az elé fogja terjeszteni az 
ügyet. Az MTK játékjoga tehát 
első- és másodfokú egységes hatá
rozat szerint fel van függesztve, a 
bajnokságból való kizárása felett 
pedig a majd összeülendő országos 
tanács fóg dönteni.

Kalocsai dr
szabadságot kapott 
a Ferencvárostól

— Kiss a jobbszélső
Dimény Lajossal, a Ferencváros 

edzőjével beszélgettünk § ö ezt 
mondta:

.— A SalBTC elleni összeállításunk 
már végleges. Hátul mindenki marad 
azon a helyen, ahol eddig játszott. 
A fedezetsorban is, A csatársorunk

a M a g y a r  Ú s z ó  
E g y e s ü l e t

KLVII1. évi rendes közgyűlését
1941 április hó 2 7 -é n , vasárnap 
délelőtt 11 órakor tartja a Ferenc
városi Kaszinó helyiségében, IX, 

Üllői-út 115/a szám alatt.

így fest: Kiss, Sárosi dr, Jakab, 
Kiszely, Gyetvai. Kalocsai dr már 
rendbejött, ö játszhatott volna, de 
szabadságot kért. Hétfőn reggel 
8 órakor Pécsett vizsgája van s ezért 
kért szabadságot. A szabadságot 
meg is kapta, s ezért játszik Kiss a 
jobbszélen. Más változás nincs 
nálunk, minden marad úgy, ahogy 
eddig volt.

Marosvárt, Ki* és Csurgó erősíti a 
WMTK-t a Gyulai AC ellen.

K i s p e s t i  j e I s z ó;
M in d en  já té k o s  
a  fe d é lz e tr e !

„U j támadósor az Elektromos 
ellen (?)

A  Kispest házatáján nagyban ké
szülődnek az Elektromos ellen. A 
játékosok ezen a héten — két ízben 
is — csak „habkönnyű" edzömérkő- 
zést játszottak — maguk között, 
hogy annál jobban ki legyenek 
„éhezve" most vasárnapra.

•— A csapat összeállítása még 
most sem végleges — mondta Papp 
János vezetőségi tag —, csak a 
mérkőzés előtti percekben tudjuk, 
hogy miként is állunk ki az Elek
tromos ellen. Éppen ezért az elkép
zelhető csapaton kívül (ezt, lásd a 
részletes műsorban. —- Szerk.) ki
rendeltük még Herényit és Kuli
nyit is tőlünk, de az amatőröktől 
szóba kerülhet Fürst ts- ö a fede- 
zetsor bármelyik szélén használ
ható.

Kiszivárgott hírek szerint a kis
pestiek a támadósor összeállításá
ban készítenek elő „meglepetést". 
De idegen játékosról nincs sző, csu
pán a meglévő játékosokból alakíta
nák az „új" támadósort.

A  kispestiek nagy reményekkel 
néznek a mai mérkőzés elé. Különö
sen az Onody—Kincses párharcot 
várják kíváncsian.

M e g n y í l t

B u dapest, 
¥11. k ar., 
E rzsébet- 
körfrt 3 0 ,

P o l  g  i r t  
á r a k !

t e l j e s e n  ú j, h i g i é n i k u s  
k o n y h a b e  r e n d é  z é s s e l !
Nyitva reggel 5 órától: vlllásreggell, ebéd  vacsora.
Korszerű konyha vezetés, házi cukrászat! Hideg bliffék, .hal- 
különlegességek és torták házhoz szállítását is vállalja !
T e l e t e m  4 2 8 - 3 3 1 ,  4 2 8 - 3 3 2 ,  4 2 3 - 5 8 4 .
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őréit}
(Egy alelnök naplója) 

y  Hétfő
’As a baj, hogy nincs fegyelem  

Amit Makonya megenged magénál 
os sok. De le fogom, törni 
szarvait,. Még nem ismernek engem 
Rettenetes vagyok, ha egyszer kihoz 
IMlí a sodromból.

Kedd
. Direkt köszöntem MaJccrriyénak, 

hagy kitapasztaljam jelleméi. Nem 
fogadta a köszönésemet. Ez nekem 
teljesen elég. Makonyát el fogom 
intézni. Én nem -vagyok az, akivel 
ezt meg lehet csinálni.

Szerda
Már szóltam- Makonya menyassso 

nyáriak, hogy mondja meg a Sanyi
nak, hogy ne izéi jen, mert ebből zr 
lesz. De ez még csak a kezdet 
M>dkonyánalc látnia kell, hogy nsm 
őérte van a klub, hanem a klub van 
Őérte.

Csütörtök
Az a tragédiája Makonyának 

hogy nincs benne semmi belátás. 
Pedig minden ember tévedhet.. 
Sem,nem is vannak hibák. Belátom, 
hogy kissé kemény szavakkal utast 
-ásdöaffíow p tiw y v w  vzgsw, u ipuoj 
veit.

Péntek
Viszont én olyan ember vagyok, 

« ki be is látja a hibáját és férfia
sam helyt is áll. Bocsánatot is kór 
iem Makonyától.

Szombat
Makonya meg is ’bocsájtotl 

Ebből látszik, hogy -mégsem olyan 
rossz fiú, mint gondoltam. És az 
hogy szeme, van minden labdájának, 

Vasárnap
(Inak egy új nyakkendőt ígértem 

•neki és már két dugót lőtt. De még 
milyeneket. Hát nem. kell egy ilyen 
e vtiberl ósszecsólcolni ?

Bök Muhi,

Csak közvetlenül 
a mérkőzés előtt dől el a BSzKRT-ban:Kovács II, vagy Túli lesz-e a lobiitedezet...
A BSzKRT-nak: sok gondot

okozott e héten a csapat összeállí
tása. Szombatig azonban — úgy 
ahogy — megoldotta ezeket a kér
déseket, Baioghot, a középfedezetet 
az egylet nélkülözni kényteeln. 
Először Turay jött az ő helyén 
számításba, de a Suttyóval való 
terv kútba esett ég így került a 
választás a csütörtöki edzésen 
kitünően játszó Biceára. Közép
csatárt is szereztek Jakab szemé
lyében s így csak egy kérdés 
maradt: ki legyen Szombathelyen a 
jobbfedezet, Kovács II, vagy Tutí?...

— Kovács mellett a fiatalsága, 
Tufi mellett a rutinja szól — magya
rázta szombaton délután közvet
lenül az indulásuk előtt Kubrucz, a 
kék-sárgák edzője. — Hiszen ha Túli 
teljésen rendben lenne, nem volna 
gondom. Sajnos, ő nemrégen erősebb 
rándulást szenvedett és bár már 
kilábalt belőle, de félő lehet, hogy 
esetleges játéka alatt kiújul a rán
dulása. Kovács 11 fiatal, jó kis 
játékos, de kevés még a rutinja és 
csak ez az egy, ami a hátrányára 
szól. ő  még a jövő embere. Mindent 
Összegezve, csak közvetlenül a 
•mérkőzés előtt döntünk, ki less a 
jobbfedezetünk. . .

Szombaton délután a következő 
gárda indult útnak Szombathely 
felé: Solymosi, Mosonyi, Bíró,
Kovács ÍI, Tuti, Búzó, Szedi, 
Mészáros, Tánczos, Jakab, Forgács 
és Szabó III. A csapatot Torcia 
József szakosztályvezető és Kulrucz 
János edző kisérte.

Yiáéki műsor
J 9 B N A - T I S ? !A K » 7 iI  k e r ü l e t

I. osztály
aiarr ’ASO—Váci SE (ritfe Kálót ab 

Ti*: V. Ramónr—Ercsi Eötvös £E
(Virág) J, IP «*r.tóly. Vág: V. Kemény
ség II—D. Magyarság H • (Crítoa)- Maglód.- M. MOVE—Cir.-kotai TK II

!H önt megy ci Turul 3E—Veresegyházi
MÓVE (Beko-u Kisalsg: K S B -F óti SE 
(Lázár) Főt: FTSE— Szögligeti TC
(Fehér). RikoRkeresztnr: RTE I I -K
Vasutas (Fentek). F-lsíísöd: A1 söröd!
SO—FTK (Dobai). lsasreg: I. MOVE—
üllői DSŐ (Deák I). Pépei: PÁC—Gyom 
röi VOGE (Kovács JIIl. Cegléd: C.
Vasutas II—C. MOVE II (Hamar). II. 
esítály. Vác: V. Remény III—Fóti SE 
II (Budai) Káhoskerrsstnr: RTE I I I -
dakotai TK III I Deák II) Rákos: R. 
Vasutas II-M aslód i MOVE II (feabóh 
Kecel: PÁC II-Rákuscaabai TK  III
jHwetzky).

% KYK vasárnap fél 3 órakor a RSE- 
Tej vív barátságos mérkőzést * Gyömrtíi- ÚU>u,

A GANZ
mn reggel utazik társasául ón — Salgó- 
fróénba. A pesl.iak öewseáH i tá*n az. SSE «Uen ez lesz: Dénes — Varaséi, Várhidi 
-  Budai, Bndinözlri. Szab.- -  Hollós!. Síje*m- Petényi, Bar la. Nemes. Tartá- 
|ÜM.:'Bartsía*, ’ '"k #

Az S z F C  h í v e i  é s  j á t é k o s a i  m é g  m i n d i g  
á l l í t j á k /  h o g y

nem marod 
Szombathely NB I. 
csapat nélkül

Az- SssFC liázatáj.in xpegint u; Lizakor 
dás lett úrrá. A bizakodásnak magya
rázata, hogy a kék-sárgák sérültjei 
mind. felépültek és vasárnap a BL.JC 
ellen már a teljes csapat állhat pályá
ra. Omischí Antal elnök így látja az 
SzFC vasárnapi lehetőségeit;

— A többhetes pihenés igen .jói tett 
nekünk. Hér ültjeink valamennyien meg
gyógyultak. Dolgos jobban érzi magát, 
mint valaha, Liscsey is egészen felépült, 
Wittreich már a múlt hét végén be- 
'átlt a. kapuba* Hchütz és Szakáig is 
meggyógyult.

— Mit vár a mérkőzéstől elnök úr?
— A fiúk lelkesedését, becsületes játé

kát ! Ez elvezetheti őket a győzelemhez 
és — azon keresztül közelebb a bajnok
sághoz. Valamennyien emlékeznek, még 
a BLK őszi szombathelyi játékára. Tud
ják, hogy ha a mérkőzés még tíz percig 
tartott volna, a BLK könnyen győzhe
tett is volna a mi 3:0~ás* félidei vezeté
sünk ellenére. <3:2-re ’ kapott ki az ©sz-

szel a, BLK. A- szerig,) Mehé& küzdelem 
lesz.

Tisza, Szombathely jelenleg legjobb 
középcsatára szerény önérzettel mondja 

Egészséges a csatársorunk és ha. ez 
a gépezet vasárnap jól m ű köd ikakkor  
megkeseríthetjük a BLK-védelem életét,

— És ha döcögne ez a sfr ?..«
Dolgos válaszol iá :
— Ez nem fog bekövetkezni. Tudjuk, 

hogy még egyik csapat sem nyerte meg 
a Duna-csoport bajnokságát. Mi éppen 
olyan közel vagyunk hozzáj mint a. 
SzVSE_, miért ne küzdjük értet

A hangulat? . . , Kitűnő. A  vezetőkön 
és a játékosokon kívül a szurkolók még 
inkább hiszik, hogy a Haladás kiesése 
nem jelenti Szombathelynek az NB el
vesztését, legfeljebb psztálycsere lesz 
Szombathelyen: az BzFÖ cserél a Hala
dással. Persze ezt azért még nem merik 
egész bizonyossággal mondani, de a 
szurkolók szívében bent, él ez á titkos 
remény,

N. K„

Sírás helyett Inkább legyenek büszkék!
Vidéki hang
'(Kaptuk az alábbi érdekes levelet 

,,Valahonnan Magyarországról". A 
levélíró ugyanis kérte, hogy necsak 
nevét, de azt a községet is hallgas
suk el, ahonnan írt- A  levél teljes 
egészében így hangzik:)

Mélyen Tisztelt Szerkesztő Űri 
A helybéli spartegyesületnek vá

gok ügyvezető alelnöke s mint 
ilyen szorgalmasan olvasom nb. lap 
jukat. Mostanában gyakran megüti 
a, szememet egyik-másik nagyegye
sület intézőjének panaszkodása, 
amikor az összeállításról van szó.

Magyarán mondva,: sírnak, hogy
ezt, vagy azt a játékosukat nélkü- 
lösniök kell, mert az illető ,,szolgá
lati beosztás miatt távol van". „ Saj
nálatos", „sajnos", „katasztrófáiig 
ránk nézve", „  biztos vereség" slb.

- így beszélnek.
A mi csapatunk csak kiscsapat, 

de éppen olyan gonddal foglalko
zunk vele, mintha a Ferencvárosról 
lenne szó. A mi csapatunk eredmé
nyei nekünk éppen olyan fontosak, 
rmnt a B) középnek a Ferencváros 
eredményei. Mi is mindig a, legjobb 
csapatunkkal szeretünk kiállni s 
természetesen bosszankodunk, ka 
valamelyik jé  játékosunk sérült 
vagy beteg, vagy pedig el kell 
utaznia.

De, kedves Szereksztő Or, arra, 
büszkék vagyunk, hogy nem keve
sebb, mint nyolc olyan játékosunk 
van most, aki „ Valahol Magyaror
szágon" teljesíti hazafias kötelessé
gét.

Az, hogy nyolc katonája van a 
csapatunknak, azt bizonyítja, hogy 
nevelő munkánkat jól végeztük el s 
teljesítettük nemsetnevelö feladatun
kat a sport segítségévéi. Mert a 
sport elsősorban mégis csak maga
sabb célok elérésére készíti elő az 
ifjúságot, a sport eszköz arra, hogy 
a nemzet fiatalsága erős, edzett, ki
tartó legyen, Ifa a csapatunkban 
egy olyan játékos sem akadt volna, 
aki katonai szolgálatra alkalmas, 
akkor most szégyenkezhetnénk s bi
zony nem örülnénk, hogy teljes csa
pattal tudunk felállni. Akkor nem 
teljesítettük volna hivatásunkat, ak
kor „csak" egy futballcsapatot ját
szattunk volna, anélkül, hogy egész
ségessé, ellenállóvá tettük volna a 
ránk bízott fiatalokat.

Éppen ezért azt ajánlom a nagy
nevű egyesületek intézőinek, hogy 
legyenek büszkék, ha sok játékosuk 
helyét kell fiataljaikkal betöltetniök 
S ne sorakoztassák fel rögtön kétes- 
értékű kifogásaik közé.

Ami pedig a sportbeli oldalát, 
tileii, arra, vonatkozólag is monda
nék valamit tisztelettel. A i  a széles 
alapokon nyugvó egyesület, ahol 
nem áll meg a gépeset, ha néhány 
játékos nem áll rendelkezésre. 
Ilyenkor válik el, hogy melyik csa
pat hogyan törődött as utánpótlás
sal, melyik csapatnak van olyan 
ifjúsági gárdája, amelyikből szük
ség esetén ki leket emelni olyan 
fiatalokat} akiket bátran be lehet 
állítani a nagyok helyébe.

Remélem, nem. haragszik meg 
senki sem szavaimért, de meg kell 
mondanom, hogy mi itt, vidéken 
nagyon vegyes érzelmekkel olvassuk 
ezeket a panaszokat.

Kiváló tisztelettel 
^teljes név és cím);

Vidéki bajnokságok állása
KŐRÖSVIDÉKI KERÜLET

14
15
14
15

l. osztály!
T. B Törekvés 14 10
2. Bcsabaí MÁV 1.1 8
ÍI. Mezökovácsh. TE Iá 7
4. Orosházi MTK lő 5
5. Kouöorosi TE 15 5
6. B. Hunyadi 14 8
7. Qyulai TE ] i 6
8. B Bokka 15 6
9.. Sarkadi CASC

10. Gyón ai TK
11. Békési TSB
12. Sz. Turul.

FELVIDÉKI
Miskolci 1.

1. Perecest TK II. 10 7 —
2. Saújhelyi MÁV AC 10 7 —
3. ózdi VTK II. 10 5 1
4. Miskolci MTE 10 5 3
5. Alberttól. MÁVAG 10 5 1 
fi. Miskolci VSC II, 10 4 3
7. DiMAVAG 11 r. 10 5 —
8. Farksslyuki OTE 10 2 2 
.9. Sajósztpéteri BTK 10 3 —

10. Egri TK 10 1 —

3 45
2 37
3 41
3 35
4 31
6 33
5 30
7 3 fi 

5 5 26 
2 8 27 
2 8 41 
2 13 11

18 21 
31 19 

:23 IS 
17 

:29 16 
:32 lti 
:25 14 
:40 14 
:34 13 
:35 12 :48 10 
:54 2

KERÜLET
osztály;

3 20:16 14
3 26 :15 14 
S 32:20 13
2 22:39 13
4 19:18 11
3 19:30 11
5 48:23 10
6 15:24- 6
7 18:40 6 
9 10:43 2

ALFÖLDI KERÜLET

3 47:21 23
3 43:20 3Í 
2 31:18 19 
6 39:38 18 
5 46:35 16
4 35:28 16
5 32:35 16 
8 19:32 14 
8 33:35 12
8 30:34 11
9 22:54 10 

13 15:52 2

A Prnzagy reze IAséep a Sopmtd TAG 
oaapatot esak vcwvetíeiral a mér

kőzés elölt fogja összeáll!ta.ni.
A BRSC ..(ráonté'* tómadÚBOT*

pompás védelemmel ál! szemben a GSB 
eMeni m érköíé&m. Eáiosrfalván remélik.

I. osztály:
1. Szegedi TK 15 11
2. Sz. Postás 15 9
3. Újszeged! TG 15 6
4. Makói TK 15 9
5. Malcój AK 14 7
6. Kecskeméti TE 14 6
7. Szentesi MÁV 15 6
8. Szegedi FIE 16 6
9. SzAK I l i .  35 5

10. Mőraváros 15 4
11. Kiskun!. TK 15 4
12. SzEAC II. 11 1

FELSŐ TISZAI KERÜLET
I. osztály:

1. Debr. VSC II. 14 1 3 — 2 58:12 26
2. Nyíregyházi VSG 13 12 — 1 59:10 24
3. Debreceni EAC Í4 9 2 3 34:21 20
4. Püspöki. MÁV 13 9 1 3 47:22 19
5. Nagykállói SE 14 4 3 7 17:41 11
6. Mátészalkai VTE 13 4 2 7 19:32 10
7. B. Turul 13 3 2 8 21:38 8
8. Csapi SE 12 2 3 7 12:38 7
9. Debreceni MTE 14 1 2 11 12:59 4

10. Ungvári KMSC* IS i  1 13 23:29 9
* Visszalépett,.

SZATMÁRI KERÜLET
/ .  osztály:

J. Nagykárolyi AC 9 6 1 2 18:16 132. Szerencse lel3. Pilönix
4. Sz. Törekvés 6. Gutin6. Sz. Előre
7. Sz. Barkoehha

9 5 2 2 27:10 12
7 5 1 1 23 ; 9 11
8 2 2 4 15:18 6 
7 2 — S 3:17 4 
6 1 1 4  4 : 8 3  
6 1 1 4 4:16 3

DENA-TISZAIvim KERÜLET
I, osztály:

1  Váci SE 15 12
2. V. Reménység 16 13
3. Cinkotai TK  16 10
4. Ceglédi VSEí la 7
5. Rákoscsabái TK 15 g
6. Vecsési SC 15 6 _
7. Tszentmikiósi FC 12 6 2
8. Tokodi ÜSC 1 L 13 «  1
9. Alagi SC 15

10. árui PLE l f
U. Gödöllői IK 16
12. Monoi j SE 15
13. Ercsi ESE 1514. Esztergomi MOVE 14

2 49
3 54

6 25 
6 43
4 20
6 38
7 34
8 31 

10 34 
10 27 
10 26 
10 35

24 23 
:3! 25 
;33 22 
:83 18 
:S0 17 
:31 15 
;2i; 14 
34 13 
40 12 

:41 11 
,49 10 
61 9 
36 8
46 7

Ercsiben az elmúlt vasárnap az Eötvös SE 4:2 (2:1) arányban győzött a. Monoid SE fölött.

Változás az ifjúsági fcölyöfcbflínok- stig- mai játékvezelő küldésében. Ifjúsági 
bajnokság. II. oi-zfájy. Déli osovmrt: 
Gemma SzSE—ITVaiK, Báqát-u., 10. óváii'y 
Albert. — ESCttP. Juta. Budafoki,út, X Seoisey Gyula. •— KóIyóích»;]n - o k . XI. 
csoport: KTK—Os. MOVI’,, Gyijni-rői-Ót, 11 Poztíoaiyi. ~  VI. csoport: BKSG—BVK, 
Vitt- Karao-Z. — VIII. csoport; Ju t* xB 
— UTSt. Fáy-u., I. Vorebcs. — WoSC-:-
M. Pammipar, lljpest, .AtMIa-a., fél 4, llogyerAsl.

A Hl. kér. Árpád SE együttese nHAlokodsi elleti: Boftlioid — Pinkád.
fernwallcr — Stranb, Sztrapek, Körzryei 

Andaházy,. Tavasa, Vértes. Bórzsei II, Faragó.
A Cs. MOVE-ban a sérülésébe?! felépült Teret*vén véd ma a Dorog ölteni nagy- 

fostosáad -mérköíésen.
ELMAR AD A'

MAGYAR PAMUT—NAGYMÁKYTOK 
MÉRKŐZÉS

, "A Varnnf szombatén délatán tíviretét kapott az MUiz-töl ' '
:oz«s vasamap eímarad 

nőm volt a táviratban. A Mrtgy»r Pamut Így vasárnap mérkő/és nélkül mavud. 
rnei-t faomhaton délután mór asm tudott 

QTra baráttegOé. awikQagste. íílSgjift^, L

a mouE továMQutoit 
a $züh! Kerstia Kapában
A Szent Korona Kupáért folyó küz

delem során április 6-án találkozott & 
MOVE és a Körös-vidék. A felnőtt csa
patok Békéscsabán, az ifjúságiak pedig 
Gyulán, mérték össze erejüket és 'mind- 
hét találkozó döntetlenül végződött.

A szabályok értelmében sorsolni kellett 
és ez a sorsolás most történt meg az 
MX-Sz-ben, A sorsolásban a. MOVE volt 
a szerencsés és ö jutott tovább. A 
MOVE játszik tehát május I-én a Kel 
vidéki Kerület ellen.

Ez a mérkőzés már elődöntő lesz. A 
másik elődöntő mérkőzésen Északdunán- 
tűi és Budapest találkozik. A  nagy 
csapatok mérkőzésén a MOVE és az 
Északdunántúl a pályaválasztó, az Ifik
nél fordítva, a Felvidéki Kerület és 
Budapesti Kerület.

Á  Szent iászió-Yándordíj hírei
Kaposvár: Vasárnap, április 20-án 

délután fél 5 órai kezdettel kerül 
sorra a Kaposvári felsőkéi-.—Kapos
vári giran. Szent László-vándordíj 
mérkőzés. Az előző sorsolás szerint 
a Kaposvári gimn. ellenfele a Bajai 
gimn. csapata volt, a bajaiak azon
ban lemondták a mérkőzést és Így 
a kaposvári gimnazisták mérkőzés 
nélkül jutottak tovább. A  helyi 
„rangadó11 iránt igen nagy az érdek
lődés Kaposváron,

Budapest: Pénteken délután a
MillenárlSTpályán játszották a Rá
kóczi kér.—All. Felsöépítölpariskola 
mérkőzést. A  Rákóczi csapata 2:1 
(1:0) arányban nyert- A  mintegy 
300 főnyi lelkes közönség mindvégig 
nagyszerű küzdelemben gyönyör* 
ködhetett. A kereskedőim isták 
olyan lelkesedéssel és olyan kitü
nően játszottak, hogy bizony aligha 
akad majd csapat, amely ezt a 
nagyszerűen összeszokott és nagy- 
képességű játékosokból álló együt
test meg tudja állítani győzelmi, so
rozatában,

Szent LászVó-fcupa
fVesselényi kér,—Újpesti textilipari isk. 

S:l (2:S)
Marcibápyi-tér. Vezettö: Tihamér?. 

W esselényi: Békési — Vágó, Vincze— Halipoaj, Stó.li, Horváth - -  Gergely, 
Kanti, Serb, Szusza, Venke.

U. Textitip.: Kölbli — Vasas, Boro-vápszky — Hargitai. Török. Bodö ™ 
Szederkényi, Zsilinszky, Színi, Nagy, 
Márk.A Wesselényi csak Szusza gól képessé
gének ég Békési jó védésének köszön
heti a továbbjutást. Az újpesti csapat a mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfél volt. Góllövő:: Szusza (3), illetve Hai- 
mosi (öngól) és Márk. Jó: Békési (amezőny legjobbja), St.éhli és Szusza, 
illetve Vasas, Török és Zsilinszky.

Eszlcrgemi Ferences g.—Budapesti 
Aranyosi b, #)•

JJSíítcríoni" MIMI né/.ö. Vezette; Mútra- völgyi.
Esziergoin: Tjáng — Mayer, Kovács — 

Zobo-ki. Kittet', Kevoházi —> Kerökes, Güál. Somogyi, Bacsó, Nagy,Aranyosi; K-évy — Bognár, Bánsági
— Ktein. Mainiinger. Márkus — Sima, Markoyszky, Bajor, HoífM":z. Kiss.

Az első félidőben a budapestiek vau
nak fölényben, o borai csapat azenban lelkesen védekezik. A második félidőben már kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. 2x10 perces hosszabbítás után ee;n esik gól. A mérkőzés végén sorsoltak és ennek alapján az esztcrgoini e&apat megy to
vább. Jó: Láng. Kovács, KíHer. Nagy, illetve Eévy, Bognár, Markovszky, 
Fgjor,

Újpesti áll, fa- és féinipariskola-- 
Széehenyi g. 7:í (írl)

MA Ff-Jialya. Vezette: ős* 4r 
Uip, fa: Bendár —, Virág, Knaecs =* 

Hírt. Encsi. Holiló Tatár. Eperjasi, Sárráv. Lakelos, sátori. — Széchenyi g.: 
Salamon — Veréb, Burnyocki - Lent- 
sgbttcker. Lnoaz, Leblano — Ke-i’bóly, 
Újhelyi, Bfigi, R'arta'las, Staindl- Kent nagy játékban is biejos györelrm. A koipufihibák minit kedvótvesztett K'ZíV:hír 
nyi a {szilnél: után egészen leállt. Gól- lövő: Sághy 45), Lal::Uor- és Bpwjosi, illetve Bag-i és Stalmll. Jó: a gollövök.

Soproni áll. g.—Mosonmagyaróvári 
Wesselényi g. lm (0:t> 

Magyaróvár. Vezette: Mayer.
Nagy haro után uM0érde>aMdtoa győzött 

a vóndógusamt. _ _A gólt a II. félidő 2. -pereeben Horváth ŝenazte, A mezőny legjobbja a 
soproni Seidi! volt'. Kitűnt avétf: y. Hor
váth. Horváth II. Pál, Komiiroau, Vu- 
csics, Kóbor.

Az SK Rúgj szomtiatou délután iijtlult 
el a Lampart elleni mérkőzésére. Tizenhárom játékba utazott el, Ezek: Sleizs- nyovszky — Vaszó esik I, Papp — 
Kahán. Rad|k, Kopqsfti I —, Cganosiijov, Oláh. Simon II. Liszka. Tamas, tartalék: 
Czvékus és Juohwid.

A* Ungvári AC rezei a csapattál várja a NyTVE-t: Tóth II — Hritzó,
Grohmai-n — Hiroley, Rákóczi. Vógh —, 
Meiener, Mfdesu, SaoUesinszky. Kriai, 
Gantner. Rákóczi új fiú, Szolicsinszky pedig az ifiből került t nagy egybe.

Az ÚVTK minden valászín(isé« szerint ezzel u csapattal áll W a BVSO eller,! mérkőzésére: Tatna-ri k — Haduly,
Asztalos — Árvái. Miskolci, Albeytí — Csák. Anocskai. Tóth. Káin aj. Felvidéki. 

A* Egyetértés } e y  áll ki az SzYSEellen: Pécsi *- Fekete. Bányik — Farkas. Tóth I, Hrabovsgkl — Balogh, Sei-
tn e c z i.  N y í r e g y h á z i d .  T ó t h  IT , K o v á c s

A Szegedi VSE Sebők n  éa Borbély'II nélkül utazott el Győrbe. Sebők II 
szombaton éPt® a csapat után megy. de kérdés, hogy odaér-e idejében. Ha nem, akkor Gyöngyösi játszik helyette.

Tatabanyán aók goiuiot okozoit az öbs- 
sztóllítás, nisrt Libilin, Paksa, HandU és 
Pendewk serölt, Beóles és Suuuiis. pedig 
távol van. Jól jött viszont, hogy Róth 
eHillaaa mar lejárt. Brackujvár ellen ez a tizenegy áll ki; Vojcsék — Nagy. Róth r  Paliag-h, Szabó, Dolina — Hámori. Ta
kács. Németh. Gergely. Jancsik.A Hungária $C Buda.alászon Kosarast, válogatott köaépcsatárát á jobb hátvéd helyén szcrepeltnti.

»**

Romlás lielyeff 
építést!

Sperlágh József (Hatvem, Kossuth* 
tér 1) hosszú levele bevezetőjáben 
azt írja, hogy undorodig a kávéházi 
és eukrászdai vitáktól, nem szereti 
a hasonló színvonalon mozgó lap
véleményeket. sem. Már annakidejéB 
furcsállotta, hogy Fábián József 
szövetségi kapitányt mindjárt a, 
•megválasztása, után azért támadták 
meg, mert közös edzéseket tart,,  * 
Vannak, akik csak rombolni, ked
vet szegni, önbizalmat elvenni oltár
nak, az építést azonban átengedik 
másnak.

A rendszerről is annyi zagyva* 
ságot összeírnak, amiből csak au 
derül ki, hogy — nem ismerik <* 
rendszert. Nemcsak a WM-, cla 
semmiféle más rendszert sem, 
Képesek bebizonyítani azt, írja 
olvasónk, hogy a magyar labda
rúgók nem alkalmasak arra, hog-y 
rendszerben játsszanak. A  7:0-t 
például a WM-rendszer terhére ír
ják, de finoman hallgatnak arról* 
hogy a — győztes is WM-rendszer- 
beh játszott. Azt sem olvassuk 
Soha, hogy miért kapunk ki közel 
húsz éven■ át az olaszoktól ?
„Támadó magyar rendszerhon ,.  
Sajnos, ezek a bírálók nem azon 
törik a fejüket, hogyan lehetne segí
teni a bajokon, hanem csak „bölcs** 
rosszindulattal megállapítják a hibá- 
kát.

A labdarúgásról szólva — mond
ja olvasónk — meg kell állapíta
nunk, hogy bizony még mindig nem 
jöttek rá a legtöbben arra, hogy a 
labdarúgás nem játék, hanem sport. 
Egy-egy idényre, egy-egy mérkő
zésre éppenúgy fql kellene készülni® 
a labdarúgó játékosnak, akár egy- 
egy atlétának, ökölvívónak, vagy 
más sportág űzőjének. A téli edzés 
tornagyakorlgtai, játékai és mezei 
edzései, az előkészítő edzés gyorsa
sági, ruganyossági és állóképességei; 
fejlesztő gyakorlatai, a labdagya- 
korlfttok, taktikai és rendszertani 
gyakorlások mind-mind elengedhe
tetlen részei a fárasztó idényre 
való előkészülésnek, Csak alaposan 
felkészült sportember képes vegig- 
bírni egy-egy mérkőzés fáradalmait 
úgy, hogy végig teljes'értékü har
cosa legyen csapatának. Mai edzés- 
rendszerünk, sajnos, még nem tart 
ott, ahol például a németeké. Egy
két környl „caoszogás** után undor
ral végzett hajladozások következ
nek toi názás címén, aztán gyerünk 
a labdával... Ez bizony nem elégsé
ges komolyiramú mérkőzéshez elő
készületnek!

Olvasónk levele végén további 
munkára buzdítja a magyar labda
rúgás jövőjéért aggődókat, Fábián 
Józsefet nem ismeri, írja., de eddig 
kifejtett működése és nyilatkozatai 
alapján a legméltóbbnak tartja a 
kapitányi tisztségre. Kéri az illeté
keseket, hogy ne törődjenek a rossz- 
iMdulal.ú bírálatokkal, menjenek 
tovább a maguk útján, még ha 
rosszul is esik a szurkai ás. A jobb- 
érzésű, a sorok között is olvasni 
tudó elfogulatJan és csak. a magyar 
labdarúgás ügyét tekintő szurkoló- 
tábor mindig mellettük fog állani,

A BSzKOT m egérkezett 
Szom bathelyre

A Haladás bízik a tartalékos csapa
tában is

'A BSzKRT szombaton Out« 6 üvakof megérkezett Szombathelyre. A vHlamofl 
csapat társssgrépkoeulval jött Budapest
ről Szombathelyre.— Égésien jól utaztunk — mondotta 
Kutrucz edző. — Mindössze Érd környé
kén volt e*y kis géphiba, onnan kezdve 
simán utaztunk

A Haladás bízik a tartalékos csapatában is.
te A fiúk nagyon fogadkoznak — inoP-

oottia Palagyi intéző —. hogy nem kap*
"Dk b‘*0,n i* b*®-

A* szurkolók söté(: pontnak mondják 
Szalni kösépfedeaet játékát, valamint a Sruhaflos—Medve balszúrnyat. EniieKellenére i« bíznak abban, hogy az egyik 
pont Szombathelyen maiad.

Békési, a megszűnt Somogy intők'l«tt az SzNSE edzője. 1 A bükkvidéki csoport vasárnapi mii ra. J. osztálv. Eger: ETK—t>iMAV,
III (Uyiirliefah'i). Miskolc; MMTI FCTE (Szón tivány*). Perores: PTlv I SBTK (Marót), ózd: OVTK II_A. ”  VÁG (Zolteer). Sóloraljaujholy-. g. 
AC-MVSG II (ífeóWy). te I
Iléjöcsaba: HÍiE-—M. MOVÉ

liáry dr m ég nem jött rendbe, ti 
.látó-kos pedig távol vn.n Eekérvártól 
így aa ARA K  terpót erősön tartslől 
osapattal megy Pápara.

Az Ní-TVE erősön tartalélioe csapat 
tud csak kiáWhl az UAC elleni móri zésére. Juhász sérült, Mester, Samlsí, Jánosi, Pető ps Gál w ,|i)S ttvol v 
Ny regyhávatól. T*ry „ vAfrieges essPR
esak kuivtUowü az iaduliá# al&tt.

■
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TsarDéki tielpelf 
Barna lesz m díbsBUAG

BsisiSisü®
X  DiMÁVAG csapata szombaton meg

érkezett Buüadpestre. Turbéki nem vál
lalta a játékot, így a vezetőség Barná
val helyettesíti. Barna helyett viszont 
Rén lesz a balösszekötő. A csapat az 
éjszakát Budapesten tölti és vasárnap 
reggel utazik tovább Tokodra..

Fegyelmi Sáros! Béla ellen
Kedd estére a szövetség megidézte 

Sárost Bélát. A válogatott játékos ellen 
fegyelmi vizsgálat indult. A szövetség
ben- közelebbit nem lehetett megtudni a 
fegyelmi eljárás okáról, de annyi ki
szivárgott, hogy az összefüggésben van 
a kölni mérkőzéssel,

■aBaaeas^SaBBM"”

Pesti csapatok helyzet© 
a s  K B  SSI-team

Ax NB f i i  öt csoportjában több, mini
félszáz egyesület, labdarúgói küzdenek a 
bajnokságért. Az eddifiriok a<zk mutatják, 
begy igen helyes inf.czkedés volt az NB 
III feláll.i fása. A vidéki egyesületek 
épi>e-ri olyan sweirMcf tel kemsilí^ fel a fö- 
váro-sí cúy-cgty bajnoki mérkőzés alkal
mából, mint a pesti egyesületek & v i
déket.

A vidék és a  főváros kisebb egycsTile- 
leinek eddigi párharcából igen ércJek«s 
képet kapunk. Meglátjuk, hogy milyen 
játékerőt képviselnek a pesti egyesüle
tek, hogyan, helyezkednek el a csoportok 
ranglétráján. ’

A Máira alcsoportban a ITT. kor. Árpád
SE a 3. helyen tanyázik. Kct ízben is 
legyőzte, a kis DiMÁVAG-ot. -ez pedig 
nagy szó! A J?eMTK ós a Háló kocái 
viharit a. ranglétra utolsó fokain helyez
kedik el. IgaZn hogy erős csoportban 
játszanak-

A jj UTE-t eddig még nem tadtak meg
verni a nyugati csoportban. Holott az
hjpctdi együttes édeskeveset vette 
igénybe az, Tlipest profiait. Nélkülük is 
nagy játékerőt képvisel. A Hungária 
SC is beleszólhat a bajnokságba még, 
úgyszintén a Csepeli MOVE is ^ver
senyben van’*. A Szentlőrinci AC a 8, 
helyen fekszik. Balszerencsés csapat, 
egészen jóképességű játékosokkal.

A Keleti csoportban a kis Fradit már 
nehéz behozni. Kétségkívül q, legerősebb 
együttes a csoportjában. Igaz, hogy a 
zöld-fehérek sűrűn szerepeltetnek profi- 
játékosokat is. A WMTK mindössze há
romszor kapott ki Az FTC után követ
kezik. A Testvériségnek a többi pesti 
csapattal szemben nem megy a játék. 
Egy-két góllal mindig alulmarad# ka 
velük találkozik.

A Déli csoport hét pesti egyesülete 
közé csak egy vidéki tudott beékelődni: 
a Pécsi VSK. A vezető BRSC-nek, vala
mint <az utána következő GSE-nek a tá- 
rnadősorban van az ereje. Eddig ^mind
kettőjük csatársora félszáz gólt lőtt. A 
KTK és a kis Törekvés változó szeren
csével küzd. A KTI-C sokáig az élen 
Volt Az M. Pamut és az NSC leginkább 
vidéki egyesületektől „harácsolta4’ össze 
Pontjait.

A Kárpát-alcsoportban nem szerepel
fővárosi csapat.

Az erőviszonyokat tekintve, mind az 
öt csoportban meg bőven van alkalma 
javítani némely pesti csapatnak, de al
kalma nyílhat a rosszabb szereplésre is.

l'ény, hogy továbbra is nagy küzdel
meik lesznek az NB III  csapatai között. 

MHaBa9§SS9B«M

V á lla la ti c sa p a to k  b a jn o k ,
sáj*a

I« osztály
WMTK—KroSC 4:1 (1:D . Simorúitea.

Vezette: Boros A jobb W M TK megér
demeltei: győzött. Góllövö: Frigyes (3) 
és Hermann. illetve Boócz II. Szőkét 
VfMTK kiállították.
■K&SC—EnSC 8:1 <S:1>. Löveraenytér.

Vezette: K. Nagy Pál. A minden részé
ben jobb KáSC megérdemelten győzött. 
Góllövő: Reischer (2) és Kleko, illetve
^Hangya—K eSC 8:0 <0:0). Zágrábl-üt 
Vezette: Rosta. A Hangya a második 
Félidőben jói játszott. Góllövö: Fukár,
Szalay és Vámos.
. ViSC—OpSC >f.1 (S-.l). Béke-u. Vezet
te: Máesay. A ViSC megérdemelten győ
zött. Góllövö: Nagy (3) és Amster, il
letve Sziroties (öngól).

ChSC—WctSC S-.l (1:1)- TTRAK-pálya. 
Vezette: Kocsis R. A ChSC csak a má
sodik félidőben kerekedett felül. Gől- 
lövő: Vörös (2), Nagy (2) és Bosánszky, 
illetve Kontro.

MaSO—Gamma 6:3 (3:1). Ránát-u. Ve
zette- Barabás. A sokkal jobb  MaSC 
biegérdemelten győzött. Góllövő: Németh 
(3), Molnár. Novodvolszlty és Palásti, 
illetve Szabó Gy. (2, egyet 11-esből) és 
Zomborl. _  „ ,

Q ösc—m n s c  3:1 (3:0). Soroksárl-űt. 
Vezette: Horvátit. Szünet után majdnem 
egyenlített a HF1SC. Góllövö: Dombai és 
Szálkái, illetve Stelczer II.

PreSC—DrefíC 10:1 (3:0). Halora-a. Ve
hette: Pozsonyi. A PreSC megerőltetés 
bélkül győzött Góllövő: Kajdácsi (5),
groszmann (2).' Tóth. Kőim (11-esből) és 
Schindler, Illetve Pusztai.

A KaSC—AMSC mérkőzés elmaradt, 
•bért az AMSC csapata nem jelent meg.

II. osztály 
Északi csoporté

„MaSC—CsaSC 5:0 (2:0). Vfid-űt.
Vezette: Kassai.

Déli csoport: __
...Standard—MeSC 4:3 (2:2). Nagy-
rétény. Vezette,-. Kőhegyi.

OMTK—VaSC 525 (4:1).. Kelenföld.
Vezette; Istenes.

OT. osztály 
fezaki csoport:

SvéSC—HrSC 5:3 (2:1). Szent L.V.1Ö-
‘®t Vezette: Kontár.
,,BöSC—LeSC 3:1 (2:1)., Fáy-utca.
Vfeett®: Gaál <5.

pőlí csoport:
Posta. —FiSC 3:1 (2:0). LA,versenytér,,
ál,BC—JoSCSb 4:S (2 2V Pestújhely.

„ SttfsC—-ulscf" 4:3 (2:1). SzFC-pálya,
Vezette: Kiss Zs.

, A .1), Magyarság szombaton AjM káM' 
focsival utazott Pécsire. A PDVAC elten 
&7, állna!: föl: Budavári — Szalay,
g *  — Kiss. Kupi. Pánczól III — Uu' 
i5'4s. Forgács, Kaikuk, Önti, Fényi.
•.A Lamport FC összeállítása az ungvári 

ellen: Berkes! — Erdős, Nadasi — 
Szenes, Szomohtayi — Baranyai 

^ X.  Bihusi,, Lukács. KtáatesÁ 3SÍSP&

A I*iSC nem utazott el 
Sopronba

(Szege di tud ósí tónk j  e I entése: ?
Már a liét elején bejelentettük a 

szövetségnek is, hogy képtelenek vagyunk 
elmenni — mondotta Pataky Sándor 
intéző. — Nem is mentünk el, mert nem 
volt tizenegy játékosunk. Bízunk abban, 
hogy a szövetség végül is belátja, hogy 
nem voltunk hibásak mérkőzések el
maradásában,
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k% Ny KI SE a műn k&csíiik efíleni mér

kőzésére az alábbi csapattal áll ki: Bacrz- 
kovs-zky — Balogh, Kábái — Döme tor, 
Csérni, IIurai — Szájúik, Nexunta'fin, Tóth. 
Ilcslk, D ék-árny. A csapatot erősen fűf. 
a visszavágás roményo, hifiben ősszel 10:1 
arányú súlyos vereséget szenvedett & 
munkácsiaktól az NyKISE.

A Salgótarjáni SE a Ganz ölteni mér
kőzésére így áll fel: Ba-ii — Sümegi., 
Wéber — Klóiban. Takács, Mester — 
Tadios, Szebebclyi,. Szabó I, Turbiánsziki, 
Szén tk úti.

BANK-KUPA MÉRKŐZÉS
Mezőgazdák—Keresk. Bank 2:0 (1:0)~

Tatai-űt. Vezette; Újvári, Góllövö: Mó
niig és Pinterovits.

ÜSZAS

Fog menni
a Fradi-ú szóknak l

Aa űszőévad elöhészületeá. már 
nagyban folynak. A  nyitott uszodán 
kívül a Lukács-fürdőben is dolgoz- 
nak a versenyzők és készülnek a 
nyári nagy napokra. Hiszen máj
aiig hat hét múlva, megindul az 
úszóidény.

Nagy érdeklődései várja as üsző- 
világ az FTC tavaly feltűnt ver
senyzőinek szereplését. Folytatód
nak-e a sikerek ebben az évben is?

Mindenekelőtt Tátosra kíváncsi 
mindehki. Az FTC bajnoka úgy lát
szik, érzi is a feléje forduló vára
kozásit, mert néhány hét. óta már 
egészen 'komolyan edz. Azzal a szor
galommal, amely két esztendő alatt 
Európa egyik legnagyobb úszójává 
tette. Ha így folytatja, ebben az 
évben túl fogja szárnyalni tavalyi 
eredményeit.

A kis Szathmáry, akiből lassan 
.már magas, vékony fiatalember 
lesz, ebben az évben nő fel az ifjú
sági sorba. Az eredményei azonban 
nem „csak“ ifjúságiak lesznek. 
Stílusa kifogástalan, munkabírása 
egyre nagyobb.

A hölgyek közül Vámos Adél — 
az FTC „szorgalombajnoka" — is
mét az élen lesz. Valami egészen 
különös fanatizmus van ebben a 
fiatal lányban. Akinek a tehetsége 
mellé ilyen szorgalom párosul, csaK 
fejlődhet. Vámos a boroszlói út 
egyik legkomolyabb jelöltje.

Sokat fogunk hallani ebben az 
évben Székely EváróL Az FTC 
gyerekmellúszója már tavaly is ma
gára irányította a figyelmet egypar 
versenyen és a folyambajnokságon. 
Idén már a legjobbak között lesz. 
Sokan azt mondják, hogy Székely 
Éva lesz az első magyar hölgy, aki 
3:10-en belül úszik 200 métert.

GYEPLABDA
Bgy héttel a bajnoki rajt előtt még

teljesen bizonytalan, hogy a csaptok  
milyen összeállításban játszanak a jövő 
héten induló bajnokságban. A ma sorna- 
kerülö barátságos és edzőmérközéseken 
dől el. hogy a szövetség kivételes 
engedélye alapján a játékosok közül kik 
fognak a tavaszi idényben, mint kölesön- 
játékosok más egyesületben szerepelni. 
A legtöbb jtáékos az MHC és az FTC- 
böl hiányzik. Az MHC minden körül
mények között ott lesz a bajnoki rajt
nál, ha máskép nem. akkor KISOK-isták- 
kal. Az FTC-ről eddig semmi hir sincs, 
de indulását a  gyeplabdakörökben, 'biz
tosra veszik.

A válogatott keret ma délelőtt 10 órakor
edzést tart a Pasaréti úton. Révay József 
gróf szövetségi kapitány ezxiton is fel
kéri a keret tagjait, hogy IehetSIeg 
mindenki pontosan jelenjék meg.

Hallost és KrKniert. az AHC két Fiatal 
játékosát utólag felvették a válogatott 
keret tagjai közé.

A BKE és az AHC barátságos mérkő
zést jtászik ma fél 12 órakor a BBTE-
pályán. ____

b ir k ó z á s
A Győri AC rasfenap országos II.

osztályú birkózóversenyt rendez. A ver
senyen a helyi birkózókon kívül buda
pesti. tatabányai éa érsekujvári verseny
zők is indulnak.

NŐK SPORTJA
Nagy sikert aratott a Köszöni szom-

batesti betnn tatója. A Városi Színháẑ  két és félezer nézőt befogadó csarnoka kies
nek bizonyult az érdeklődők. toineírien.ek. Hangulatos élőkép vezette be a műsort, majd gyors egymásutánban azebbnel- ezebb gyakorlatok következtek. Szinte nem is Lehet az elsőséiről Jncgaitepitaini. 
Egyformán szép volt a kerületi Koszo- rúk fegyelmezett szahaderyaKcrlata, a
gyári csapatok títipikus tánca, gyönyörű léggömb gyakorlata. Kiváló._ügyességről 
tettek tanúbizonyságot a különböző váil- 
Mátok alkalmazottai- Seinpompas ma
gyar tánc aratott nagy eiken a tovab; viakban. A csapatokat vezeklő testnevelő 
tanárok valamanravion kiváló munkát végeztek. mégis kitűnt eredeti ujsaarn gya
korlatokkal Szabados Anna. Jaszuts 
Iiászlóné, Gvőrffy Sára, Górta. Antatoe, Lkidtter Melinda, Simek Ferenonó, Sa- gethy Béláné, Az egész műsor élénken 
biizonyítja a Koszorú hézagpótló szerepét női testnevelésünkben. Dicséretes, hogy az.ipari ée keraskedeltni vállalatok 
cgyro nagyobb érdeklődést tanúsítanak ezzel a kérdéssel szemben. A Koszéra továbbá irányt is szab » női testgyakor
lásnak, mert meg akarja órtzui a kán°s és egészségtelen túlzáséi!tói, így .főképpen a tornaszerek túlzott használatától. 
A műsor összeállítás és rendezés nebez 
és felelősségteljes munkája Wonko Eu 
dolínó felügyelő érdeme.
ATLÉTIKA

Három diósgyőri atléta — Horváth H, 
Havas és Szakág -^^r'kozett esojnbaion

Ml

A  1 l¥E-t§S nem  Vehet e lv e n n i  
a  if ie se l b a jn o k sá g o t

A föwM  bajnokságban a® Ü T E  az esélyes, 
az ifjúsági verseny sorsa teljesen bizonytalan

A  mezei bajnokság1 1908 őta, 
amikor az; első bajnoki versenyt 
megrendezték, megbecsült ünnepe a 
magyar atlétikának. Amióta pedig 
állandó terepet is talált a szövetség 
a. káposztásmegyeri .lóversenytéren, 
a közönség ás egyre nagyobb szám
ban keresi fel a hosszútávfutóknak 
ezt. a nagy összecsapását.

Az egyesületek és versenyzők az 
idén is nagy igyekezettel készültek 
április 20-ra. A  sorozatos mezei 
versenyek bizonyságot tettek róla; 
hogy mindenki a bajnokságra igyek
szik elérni legjobb formáját. Az 
idény elejétől pompásan együtt levő 
BBTE futóinak harci készsége sem
mit sem csökkent, a kissé ianjr- 
hábfoan kezdő tavalyi védő, a M A C  
csapata pedig hétről hétre jobban 
formába, jött. Heves cs bizonytalan 
kimenetelű harc volt várható a, két 
nagy vetélytárs között,

Budáé a „nagymezei”
Ez a számítás felborult. A MAC 

hat emberét kénytelen nélkülözni és 
bár elképzelhető, hogy egyik-másik 
az utolsó pillanatban mégis meg
érkeznék, nem lehetnek olyan erő
ben, hogy a budai futókkal fel
vegyék a. küzdelmet. A BBTE külön
ben is ímegerösödött a postásoktól 
átlépett Gyimesivel, aki az edzése
ken Sajtosnál is jobbnak bizonyult. 
Minden emberi számítás szerint 
tehát a, BBTE-nek fölényesen kell 
nyernie első mezei csapatbajnok
ságát. A  hosszútávú mezei bajnok
ságban, a „nagymezei‘‘-toen a Test
vériség pályázik a második helyre. 
Ez csak akkor forogna veszélyben, 
ha a MAC-nak legalább egy embere, 
visszatérne. A  harmadik helyre a 
BBTE b) csapata is joggal pályá
zik.

Az egyéni elsőség már nem ilyen 
sima dolog. Kelen és Szilágyi között 
eddigi találkozásaikkor csak 
egészen kicsiny különbség volt 
egyszer az egyik, egyzker a másik 
javára. Most is hatalmas küzdelem 
várható kettőjük között és a győz
test alig ■ lehet megjósolni. De nem 
teljesen esélytelen pályázó Farkas 
Béla és Szabó Miklós sem. Ha Kelen 
és Szilágyi neon gyúrja eléggé az 
iramot legalább a táCr második 
felében, megtörténhetik, hogy vala
melyikük végig kitart a két BBTE- 
íutó mellett. - Ebben az esetben 
pedig a hajrá dönt és ott a gyors 
fiúk fölényben vannak. Biztosan 
ott lesz az élcsoportban Németh 
Béla is, ö azonban gyengébben 
hajrázik, mint Kelenék. Jő futást 
várunk Esztergomitól is.

Á kismezein Újpest 
lesz elől

A  kismezeiben .nagy tömegek 
indulnak. Itt indítja legjobb csapa
tát az ÜTE és a BSzKKT, jó 
csapattal áll fel a Testvériség és a 
rövidtávú mezei bajnokság kiírásá
nak szellemében állította össze 
csapatát a BBTE. 400-as és 800-as 
futói alkotják a csapatot, amely 
máris erkölcsi győztesnek tekint
hető. A  valóságos győztest azonban 
az ÜTBhan kell látnunk. Híres, 
Zoltay, Eper, Gulyás, Sárvári kitűnő 
ötös és ezt á BSzKRT (Simon, Tar
soly, Margittal stb.), is csak meg- 
szc rithatja.

Az egyéni verseny itt is teljesen 
nyílt. Farkas Béla örökére Híres, 
Eper, Harsányt, Margittal, Neményi, 
Slottay, Apró és talán elsősorban a 
kolozsvári Kiss György pályázhat. 
Iram mindenesetre itt is lesz, mert 
a Híressel való hajrázás nem öröm 
senki számára sem. Kíváncsian vár
juk a BBTE 400-asainak szerep
lését.

Nagy harc várható 
az ifik versenyében

Az ifjúsági bajnokságban lesz a 
legtöbb induló és itt várható a leg
nagyobb küzdelem is. Az egyéni 
bajnokságra Villási, Verőcei, Nádas, 
Tóth, Almási, Dmrniczky, Durny 
pályázik. Erővel és kitartással Vil
lás i, Tóth, Dvomiczky, Durny 
jobban bírja, mint a másik három, 
ők viszont könnyeúéb'bett, jobb 
stílussal futnak. A  sok esőtől 
nehézzé vált. megyeri gyepen ez sem 
hagyható figyelmen, kívül. A  küz
delem. mindenesetre heves lesz.

A csapatverseny sorsa hasonlóan 
bizonytalan. Az eddigi versenyeken 
a BSzKRT bizonyult legjobbnak, de 
az aránylag nagy tömeggel induló 
BLE futói közül mindig kiugorhat 
egy-kettő és ezzel a leventék javára 
billenhet a mérleg. Nem szabad 
megfeledkeznünk a gyöngyösiekről 
sem, akik egyszer már majdnem 
meglepetést csináltak. Nem esély-

a m &  s m  ----

Dvomiczky és THemy mellett jó 
negyedikje is van Marnasich sze
mélyében, az új szabály szerint 
pedig ötödik embere sem kerülhet 
nagyon hátra, mert egy-egy egye
sületből csak az öt csapattag számit. 
A 36 leventefutó tehát nem ronthat 
a MAG ötödik emberének helyezé
sén.

Jóslatok
A versenyeket s— ezidén. először 

— pontosan kimért pályán rendezi 
a szövetség, tehát az időeredmé
nyekből megfelelő következtetést 
vonhatunk le. Sok függ persze attól 
is, hogy a talaj kap-e újabb esőt és 
hogyan bírta az eddigieket.

Jóslatunk a kővetkezői
Felnőt 10 km,: BBTE 20 pont,

Testvériség 40 pont, MAC 60 pont. 
■— Egyénileg: Kelen 31:20, Szilágyi 
31:25, Németh 31:40, Farkas, Szabó.

Felnőtt 4 km: UTE 35 pont,
BSzKRT 45 pont, BLE 60 pont. — 
Egyénileg: Kiss 12:20, Híres 12:22, 
Harsány! 12:24.

Ifjúsági 3 km: BSzKRT 55 pont, 
BLE 60 pont, GyLE 65 pont. — 
Egyénileg; Villási 9:15, Nádas 9:17, 
Dvomiczky 9:20.

A verseny délelőtt %11 órakor 
kezdődik a káposztásmegyeri lóver
senytéren. A Nyugati pályaudvartól 
induló 90-es villamos egyenesen, oőa- 
visz.

Bíró Csyörgy nem főhet * l
Megírtuk, hogy Bíró György, a 

legjobb magyar kaiapáesvetö fel 
akar jönni a Christmann-edzésekre. 
Sajnálattal kell jelentenem, hogy 
ebből nem less semmi. Bíró ezeket 
mondta:

— Sajnos, a rendkívüli idők át
húzták az én számításaimat is. Az 
akadémiáról senki sem mozdulhat 
el és így elmarad az én utazásom is: 
Bedig nagy kár. Christmann köny
vét ugyan szinte szóról-szóra tudom 
és gyakorlatban is dolgoztam már 
együtt Ghristmannal, de azért nagy 
hasznát vettem volna néhány taná
csának. Szívesen látnok öt néhány 
napra vendégül Kolozsváron, ha a 
szövetség módot tudna találni rá, 
hogy leküldje. Nemcsak én tanulnék 
tőle, hanem az a sok fiatal dobó is, 
akik körülöttem dolgoznak.

Bíró András.
- .............a==0 8£g=== = -~  u

Budai atlétahírók
Hidas végleges átlépését kitörő 

örömmel fogadták a budai berkek
ben.

— Úgy kellett nekünk egy gát
futó, mint falat kenyér, —  mondta
az egyik budai vezető. — Kovács 
Kiéri elárvult helyét bizonyára jól 
tölti majd be Hidas. Hidas is örül, 
hogy végre xotthon edshet,

•
— Kernek a Christmamn-edzést — 

mondta Kulitzy. — Annyi mindent 
tanultam rövid egy hét alatt, mint 
máskor hosszú esztendők során. A 
német edző teljesen új stílust hozott. 
Semmi csipömunka, semmi erőlkö
dés, csupa lendület és könnyedség. 
Többet nem mondhatok, mert látni 
kell ezt a stílust. A német edző 
munkájának első eredménye máris 
jelentkezik, tömegesen „térnek át" 
a fiúk az új stílusra. A kis Csányi, 
Darányi, Németh s magam, is na
gyon jónak és követendőnek tart
juk• ezt az új stílust,

■— 'Átdolgoztam a telet, —  mond
ta Sir dr. — Most már a komoly 
pályaedzést kezdtem, él. Hála Isten
nek, az idén nem kell megszakíta
nom edzéseimet. Uj rendszer sze
rint készülök. Borchmeyer modorá
ban, Sokat, könnyen és lazán. Nagy
szerűen érzem magam s ha tovább
ra is így dolgozhatom, akkor a nyá
ron bebizonyítom, hogy jó. az öreg 
a háznál

*
— Beleadunk mindent a  mezei 

bajnokságba■, — mondta Verböczy. 
— A kis mezein a négyszázasok, a 
nagyon pedig a „hosszú távfutóid' 
próbálnak kitenni magukért,

*
A  BBTE hirdető tábláján es ol

vasható:
„Mezei Hadak! Vasárnap fé l S-kor 

találkozunk a banántoronynál. Min
denki legyen pontos! Valamennyi 
társszakosztály kijön a mezei baj
nokságra s szurkol a budai gárdá
nak."

ttJ 8# KM-ES NÉMET GYALOGJA 
CSÚCSOT

állított tol Grittaer Berlinben, Tavaly
elért csúcseredroényét javította meg1 4-2 
mp-el a fiatalabb Sohwa.bbal vívott nagy 
harcában. A  verseny elejét® GHttuer ve
zetett. 28:41 volt ®z 5000. 47;Ö8 a 10.000 
méter ideje. Végeredményt í .  Grittney 
1:31:58. német csúcs. 2. Scbwáb 1:85 ;45. 
3. Parnemann 1:37:46, 4. Prebsi 1:38:13, g, 
Nord 1:41:07. 6. Bteiweiss Ii41í38.

NÉMETH ERNŐ HALADÁSÁVAL
nagyon elégedett Christmann mester. Ki 
tűnő válogatott súlylökőnk beosztása most 
már könnyebb és ki tnd jajmi rendszere
sen az edzésekre. A  pénteki edzésen már 
nagyon jól mozgott és OhristmaH»ak kü
lönösen lazasága tetszik. A zt mondja, 
hogy ha a helyes stílust beittagzi, nagy 
fejlődés lesz az eredménye. Szombaton 
délelőtt a Testnevelési Főiskolán tartott 
Christmann újabb, előadást hatalmas «á-

Néliáisy szám  
a m ezei 
bajnokságról

Az első felnőtt mez»í bajnokságot 
1908-ban rendezte meg a MASz, az 
első ifjúságit 1915-ben. Azóta egy 
felnőtt bajnokság maradt ki az első 
világháború alatt. A „kismezei" 
mindössze egyéves, tavaly rendezte 
meg a szövetség először.

A  FELNŐTT
EGYÉNI BAJNOKSÁGOK:

így oszlottak meg az egyesületek 
között:

MAC 10, BBTE 5, MTE 4, BEAC /  
3, FTC, MTK, Vasas 2—2, UTE, 
BSzKRT, Testvériség, MCsSE. ESC 
1 - L

A FELNŐTT 
CSAPATBAJNOKSAGOK:

MAC 12, UTE 6, MTE 3, BEAC 
és MTK 3—3, FTC 2, Testvériség 1.

IFJÚSÁGI
EGYÉNI BAJNOKSÁGOK:

FTC 6, MTK 5, UTE 4, MAC éa 
MTE 2—2, BKAC, ESC, KAOE, 
MVSC, Vasas, MCsSE, LESOK 1—1.

IFJÚSÁGI
CSAPATBAJNOKSAGOK:

MTE 7, UTE 6, FTC 5, MTK 3, 
MAC, Dór. AC, PeAC, LESOK, 
BLE 1—L

TENISZ

Hétfőn kezdődik 
a teniszezők közös 
edzése — egyelőre 
edző és labda nélkül

A  teniszszövetségnek eddig még 
az idén minden terve kútba esett. 
Kivétel csak a skandináv portya 
volt, amelyet ha nehezen is, mégis 
sikerült lebonyolítani. Azóta — 
mintha elvágták volna. Elmaradt a 
portugál-spanyol portya, Weiss Fri
gyes, az olaszok kiváló edzője, akit 
meghívtunk a magyar válogatott 
előkészületeinek vezetésére, lemon
dott és a labdakérdés sem oldódott 
meg. A  szövetség minden fárado
zása ellenére, az idén még mindig 
nincsen labda. Ha sürgős segítség 
nem érkezik, a teniszpályák be
csukhatják kapuikat.

Ennek ellenére a válogatott keret 
mégis hozzálát a komoly munká
hoz. A  szövetségi, tenisztelepen hét
főn a hölgyek, kedden pedig a fér
fiak kezdik meg a közös edzéseket 
A  kapitányok már szét is küldték a 
kiválasztottaknak a meghívókat 

A  meghívottak névsora a  követ
kező: Hölgyek: Somogyi Klári,
Szilvásy Edith, Jávori Márta, Gall- 
nerné, Popp Márta, Zsitvayné, Hir- 
mann Lenke, Vad Zsuzsi, Fehér 
Csibi, Kövér Jutka. Pongor Kató, 
Bauer Aüce, Horváth Zsuzsa, Ocs- 
kay Eugénia, Rácz Edith, Hacker 
Györgyi, Straubné és Katonáné.

Ez bizony népes mezőny. Jankó 
József, a hölgyek kapitánya min
denkit fedélzetre hívott aki az el
múlt években valamilyen eredményt 
felmutatott Kérdés csak az, hogy 
hétfőn hányán fognak elmaradná 
Véleményünk szerint a fele—

Tóth László dr. a férfiak kapi
tánya kevesebb válogatott jelölttel 
la megelégszik, ö  ezeket hívta meg: 
Asböth, Gábor!, Szentpéteri, Szigeti, 
Stolpa, Ferenczy dr. Frigyes!, Bol
gár, Katona, Macskást Fehér, v. 
Bánó, Pallos dr.. DaUoa H, Pető, 
Romhányi.

CÉLLÖVÉSZET
Ot versenyszámban írta. ki a finn 13-

vészszövetség azt a versenyt, • amelyben a 
finneken kívül német, svéd és din lövé
szek vesznek részt. A  verseny kétfóto 
kispuskában, hadipuskában, oéllöré pisz
tolyban éa auboxnataoiszbdyban loe le-
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Megáilapították 
a franciák nemzeti 
sportbizottságának 

• feladatkörét
Berlin, április 18.

Jeati Borotva, az ismert francia 1 
teniszbajnok jelenleg Franciaország 
sportjának legfőbb irányítója. Bo- 
rotra a belföldi sportélet újjászer
vezése céljából' törvényjavaslatot 
nyújtott át a. francia kormánynak. 
A  kormány a javaslatot elfogadta. 
A  törvény értelmében a nemzeti 
sportbizottság a jövőben felülvizs
gáló szerv Is lesz. Az egyes sport- 
szövetségek fejlődéséért és együtt
működéséért az lesz felelős. A  sport- 
szövetségek működésüket csak a 
nemzeti sportbizottság által történt 
elismertetésük után kezdhetik meg. 
Az egyes szövetségek elnöki tiszté
nek betöltése is az említett bizott
ság jóváhagyásától függ. Az egye
sületek tagjait külön igazoló lappal 
látják el s csak igazolólappal ellá
tott versenyzők indulhatnak verse
nyeken. Az igazolólapot csak olyan 
egyének kaphatják, akiket az or
vosi vizsgálat sportolásra alkalmas
nak nyilvánít. A nemzeti sport- 
bizottság az elnöklő Borotván kívül 
a különböző szövetségek kiküldöt
teiből és Borotva által kijelölt 
sportférfiakból áll.

Hogy az anyaország és a gyar
matok között az együvétartozás ér
zését erősítsék, a közeljövőben Jean 
Borotva 130 ismert francia verseny
zővel négyhetes gyarmati körútra 
indul Algírba és Marokkóba. Az 
egyhónapos körúton az említett 
gyarmatok valamennyi nagyobb vá
rosában sportbemutatókat rendez
nek.

(MTI)

VÍVÁS
A BSzKRT III. osztályú bardversenyt 

rendez május 4-én. A versenyt a 
BSzKRT sporttelepén tartják s kedvező 
időbér; a döntőt szabadtéren vívják

Ezen a vasárnapon, vívták volna a 
tőrbajnokságot és a Szendy Károly- 
serlegért folyó versenyt. A vívók azon
ban máshol, fontosabb helyen vannak el
foglalva K ezért ezeket a versenyeket 
— mint már megírtuk — bizonytalan 
időre elhalasztották.

AUTÓ
A RESC KISMOTOROSOK RÉTTERE-

PES EDZÉST TARTANAK RÁKOS- 
PALOTÁN

Ma délelőtt 11. órakor és délután 3 
órakor kétterepes edzésre készülnek fel 
a kifimotoros versenyzők. A délelőtti mű
sor : jó  Í£)ö esetén repülőrajttal! a kije
lölt 1 km táv, délután pedig terepedzés. 
A  mai nap 1 km táv futama sebességi jellegű. A  mai napra tervezett Buda
pest—Kecskemét távvorsenyiikot a palo
taiak otthonukban rendezendő sebességi 
tornával akarják pótolni. A mai edzésen 
sok gyors gép áll rajthoz. Vágai. Kies, 
Fodor &s Sípos gépei közt fog eldőlni a 
sebesé*-! futam sorsa. Vágai István, a 
RESC kismotoros szakosztályának edzőjp 
ez alkalommal elsőízben fog bemutatkoz
ni Rákospalotán.

H kézilahdaibajnoksáfi 
111* fordulója

kerül sorra ma, vasárnap huszonegy 
sporttelepen hetvenhét csapat rész
véteiével. Egyhetes szünet után 
újra közel ezer kézilabdázó hódol a 
kis bőrlabda örömeinek és küzd a 
két pontért — egyben csapata 
becsületéért. A küzdő vágy kézi
labdázóink régi hagyománya, de 
már-már túllépi a szabályok kere
teit. Ezt mutatta az első két for
duló, de a Húsvéti Torna is. Pedig 
csak annak a győzelemnek van 
értéke, amelyet lovagias harcban, 
lovaglás eszközökkel vívunk ki — 
mert az ilyen győzelem megérdemelt 
voltát az ellenfél is szívesen elis
meri. Ezekre teljes joggal felhív
juk kézilabdázóink figyelmét. Rész
letes kézilabdamüsor:

I. osztályú férfi: Elektromos—BTC: A
bajnokcsapatnak nem lesz könnyű doigra 
a Legjobb összeállításában kiáll ó BTC 
ellen (Latoreza-utca, 11. Bereez). UTE— 
VÁC: A régi idők két bajnokcsapata
most újra jó  formában van, sőt, a.z UTE 
a bajnokságban komoly helyezésre szá- 
mtíhat. Kétgólos újpesti győzelem való
színű (Mogyori-út, fél 9. Bobrovsrziky). 
BLE V II—MTE: Kemény védelmek és
lendületes támadósorok változatos küz
delme lesz. Az otthonában játszó kerü
leti csapat esélyesebb (Aréna-út, fél 6. 
Földi). BSzKRT—WMTK: Biztos yilla-
mosi győzelem a gyakorlatlan csepeli csa
pat ellen (Pesterzsébet, HÉV-pálva.. fél 
5. Gíatz). MAFC—Waeker; Nem kétséges 
a műegyetemi csapat győzelme (Berta,lan- 
utca, fél 11. Bognár).

II. osztályú férfi: BLE IX —Magyar
Posztó: A csoport legjobb összecsapásá
nak ígérkezik, bár a kerületi csapat na
gyon. -esélyes (Csepel, Vámmentes-pálya, 
5. Szöílősy). Kistex—Széchenyi (Pest- 
szentllő ri.no, Fáy-utca. fél 11. Kolos). 
Piaristák—BTK (Pesstszentlőrinc, Fáyu .,
9. Kolos). Lampart—Kát. LE (Scpoksári- 
út, fél 9. Berdó). — III. osztályú férfi: 
MAFC—Kistex (Bcrtalan-u. 9.10. Egri). 
Magyar Poszté—DrlISC (Halom-utca, fél
11. SzöHősy). — Szövetségi-díj: UTE—
VÁC (Megyeri-út, */<10. Dobronay). MAFC 
—Waeker (Bertái an-u tea. 8. Kácsor). 
BSzKRT—WMTK (Pesterzsébet, HÉV-p.. 
s/4G. Mocsári). BLE VII—MTE (Aréna-út, 
4. Kutasi). Elektromos—BTC (Lalorcza- 
utca, 12. Bcre-ca). — Ifjúsági bajnokság: 
BLE IX—Elektromos (Népligeti diáksta
dion. fél 1. Bobrovozky). BLE VII—MTE 
(Aréna-út, a/*3. Garai).

I. osztályú női: Magyar Posztó—
WMTK: A  csepeli rangadón nagy harc 
után Posztó-győzelmet várunk (Csepel, 
MOVE-p., fél 2. PaiLvin). Olympia—Ko. 
Hab**.: A  lendülete-s Koszorú-csapat és a 
stílusos ,,01y*’ összecsapásán döntetlen 
körüli eredmény várható (Bcrtalan-u., fél
12. Egri). AMC—GSE: Fölényesen győz 
a sokszoros bajnok GSE (Újpest, AMO- 
púlya. 10. Ujváry A.). Magyar Pamut— 
Kistex: Első eset, hogy a Pamutnak nem 
kell mogclepetéstől tartanba a Kistex el
len... (Újpest, MPSC-pálya, 9. Sághelyi).

II. osztályú női: Ko. Kelenföld—Ko.
Brii8t (Kelenföld, IvFC-pálya. 5. Bognár). 
MP SE—WMTK (Csepel, Vámmentes-p., 
fél 4. Ságholyi). Standard SC—GSE (Fe
hérvári-út. Kábel-pálya, 11. Pállá). — 
III. osztályú női: Ko. Eilzett—Kó. Habé. 
(Vácí-úfc, Gaúz-páíya, 10. Ganii). Óbudai 
Pamut—HFéSG (Nagyszombat-utca. 10. 
Szurdai). Ko. KBL—Ko. X (Fehérvári-út, 
Kábed-pálya, 10. Czigány). DrHSC—Kö. 
Kispest (Halom-utca, fél 10. Nagy). Bu
dakalász—Ko. TIl (Budaikalász. 11. Szán
tai-Szabó). DSE—Ko. IX  (Tárna-utca, 
fél 11. Mocsári). — IV. osztályú női: 
GyaSC—EMERGÉ (Pozsonyi-út, 9. Ku- 
ru-cz). Budakalász—Ko. VI (Budakalász,
10. Téli). Ko. Magdolnaváros—Napsugár 
(Szőn3Ű-út. BVSC-pálya. fél 1. Sághelyi). 
Ko. X IV —Ko. Pesterzsébet (Pesterzsé
beti HÉV-pálya, fél 11). FSC-SSC (Fe- 
hervári-út. Kábel-pálya. 12. Pállá).

K E R É K P Á R

ü pünkösdi secs- 
Budapesi nemzatközl 
torna eiöKOszOlateinek 
isssiüei zajlik le a mai 
országúti kerékpáros 
edzés
A Magyar Kerékpáros Szövetség, 

illetőleg a hatóságok a különleges 
viszonyok között nem engedélyez
nek országúti kerékpáros versenye
ket. Pedig a nemzetközi verseny- 
műsor kiemelkedő eseménye, a Bécs 
—Budapest—Bécs torna pünkösdi 
időpontja veszedelmesen közeledik. 
A porfelhölovagok Ízületeiben vi
szont ott a tél merevsége...

Az MKSz versenyintézöbizottsága 
érthető módon úgy döntött, hogy a 
mai vasárnapra tervezett, de elma
radó Budapest—Kecskemét—Buda
pest torna helyett közös edzést ren
dez a gödöllői országúton. A ver
senyzők reggel hét órakor találkoz
nak a Gödöllő felé vezető országút 
tizes kövénél. Az edzésen az I., II. 
és III. osztályúak vesznek részt, a 
további utasításokat a helyszínen 
kapják meg.

A Magyar Kerékpáros Szövetség a hő
végén erősen megcsappanó gépjármű- 
forgalomra való hivatkozással .arra kéri 
a rendőrség budapesti főkapitányságát, 
hogy a kerékpározást a főútvonalakon éé 
egyebütt korlátozó rendelkezéseket füg
gessze fel.

T O R N A
NŐI tornász-értekezletet rendez sí MO

TESz kedden este 6 orrakor az OTT nagy 
tanácstermében. Ezen a női torna-sport 
időszerű kérdéseit és jövő feladatait be
szélik meg.

A magyar-finn tornászviada'lt május
10-én akarták megrendezni a finnek Hel
sinkiben. A viadalt most, közbejött aka
dályok miatt, el halasztják. A mérkőzés 
új időpontjául, értesülésünk szerint, a 
MOTESz októbert fogja javasolni a fin
neknek,

Erdély tornasportjának első nagy erő
próbája lesz a. május 27-én Kolozsvárott 
eldöntésre kerülő Erdély-bajaokság. Az 
erdélyi tornasport fellendítése érdiekében 
nemrégen Szakáts Ödön dr testnevelő ta
nár. a MOTESz művezetője járta Erdély 
városait, majd Antal Nándor hasonló 
céllal Marosvásárhelyt és Gycrgyószcnt- 
mik'lóson töltött egy hetet. A női torná
szok előkészítése céljából ,a közeli napok
ban Bartalits Ilonka testnevelő tanár 
fog Erdélybe utazni.

Magyar-német női tomászviadal előké
szítésén fáradozik a MOTESz. A. nagy
szabású viadalt ez óv novemberében sze
retnék megrendezni.

A  MOVE Szolnoki SE megalakította 
női torna-szakosztályát. Az edzéseket az 
állami női gimnázium tornatermében 
tartják Tárnáy Mariann© testnevelő ta
nár vezetésévol. " ■........  * —

A svájci tornasport hanyatlásáról ir: 
nak a svájpi szakférfiak. Bánatosan írják, 
hogy az Ifjúság inkább a sportszerű já 
tékoknak hódol, mintsem a kömény, go- 
rincos férfiakat nevelő t orna-spfl r írnak.
Sürgetik az utánpótlás sürgős megszer
vezését.

KOSÁRLABDA
A rangadó csapatai: BSzKRT: Kardos 

Sólymos* — Mogyorósi — Velkey, Sza
mosi. Csere; Mátyási I  és Bors. BEAC: 
Gyimesi, Osányi II  — Csányi II I  — 
Kocsi-sí Stolpa II. Csere: Rébay, Ábel.

A iKtássodik hely kérdése 
dSBhet ei a mai BSxKRT-BEA® 
k osárlab daragtgsdén
A  kosárlabdabajnokság tavaszi 

fordulójának legérdekesebb mérkő
zését, a BSzKRT—BEAC rangadót 
játszák ma a BBTE pasarétiúti 
tornacsarnokában. A BEAC jelen
leg négy ponttal áll a BSzKRT 
mögött s ha győz az egyetemi 
csapat, akkor felkerülhet a második 
helyre s a táblázaton egyenlő pont- 
száma lesz a BSE csapatával. Ha a 
BEAC ma is a villámtornán muta
tott formájában játszik, akkor 
könnyen meglepetés érheti a 
BSzKRT-ot,

Rangadót játszanak a nőt bajnok
ságban is. A feltörő BBTE csapata 
méri össze az erejét a lendületes 
TFSC együttesével. A budaiaknak 
most kell majd számot adniok 
arról, hogy valóban megérdemelten 
nyrték-e a női kosárlabda villám
tornát,

A MAI MŰSOR
Elsőosztályú férfibajnokságf 

VÁC—TFSC (vezeti: Er.yedi és Király).
A testnevelők a tavasz folyamán meg
lepő szorgalommal gyűjtögették a pon
tokat és ma is úgy fest a dolog, hogy 
szaporítani fogják a bajnoki pontjaikat. 
Ha jó  napot fog ki a TFSC akkor nagy 
gólaránnyal győzhet. Ehhez pedig 
szerintünk r.wn kell más, mint az, hogy 
Szittnert és Szomort őrizetlenül hagyják 
« „ívrAb- a m M M q  4 órakor kerül

BSzKRT—BEAC (Hepp dr és Badacso
nyi) Az őszi fordulónak egyik nagy 
meglepetése volt: a BSzKRT 18 ponttal 
győzött a BEAC ellen. Akkor kétség
telen formahanyatlás jelei voltak észlel
hetők a BEAC-on s innen magyarázható 
az egyetemiek súlyos veresége. A tavaszi 
forduló során mind a BSzKRT, mind 
pedig a BEAC egyszer már vesztett. De 
nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy 
a BSzKRT a legutóbbi mérkőzésen 
magára talált és megtalálta a támadó- 
sorát és mindjárt úgy elporolta a 
budaiakat, hogy abban nem volt semmi 
hiba. Ebből viszont nem akarunk el
hamarkodottan következtetni. Ha a villa- 
mosiak teljes csapatukkal állnak fel, 
vagyis Szamosi és Sólymosi is játszik, 
akkor legyőzhetik nagy ellenfelüket, 
ha viszont a két kiváló játékos nélkül 
kénytelenek felvenni a harcot, akkor a 
BEAC felé int a győzelem. A két csapat 
5 órakor lép a pályára.

Női bajnokság
TFSC—BBTE (Velkey és Mészáros). 

A feljövőben levő két csapat össze
csapását nagy érdeklődés előzi meg. 
A viilámtorna győztes csapata, a BBTE 
most papíron jobb ellenfelénél. A kitűnő 
védelemmel és bedobókkal rendelkező 
budai hölgy csapattag nehézen fog meg
birkózni a testnevelők csapata. Minden 
azon múlik, hogy a budaiak ragyogó 
formában levő bedobőját, Gombort hogyan 
semlegesíti a TF.

Egyéb mérkőzések s
MAFC-pálya: III o. férfi viilámtorna 

döntő: MAFC—BSzKRT (Kuczin és Kot
tái), 8.30. II. o. női: Olimpia—BSzKRT 
(Kuczin ée Koltai), 9. III. o. férfi 
vilámtorna döntő: BTC—MAFC (Mészá
ros és Gáthy), 10. III. o. női: TFSC— 
Koszorú MBSz (Mészáros és Velkey),
10.30. III. o férfi viilámtorna döntő: 
BSzKRT—BTC (Badacsonyi és Mihalszky),
11.30. II. o. férfi: Gamma—TFSC (Sza
mosi és Gáthy). 12.

BBTE-pálya; II. ©. bői :  TFSC—BBTE 
(Stolpa és Kardos). 2. II. o.: BSzKRT— 
BEAC (Gáthy és Kamarás), 6

B IR K Ó ZÁ S

Három vidéki 
a válogatott feirkézo 
c s a p a t b a n
Nagy örömet keltett a birkózft 

szövetségben tegnap este az olasz 
birkózó szövetség távirata, amely* 
ben bejelentették, hogy minden kö
rülmények között jönnek olasz ba
rátaink. az április 26-i mérkőzésre.

Hogyne keltett volna ez a távirat 
örömet, amikor a sok verseny elma
radása után, ekkora eseménnyel 
szolgálhat a birkózó szövetség a 
magyar közönségnek.

Az olasz birkózók ma már a* 
egészen elsőrangú európai gárdához 
tartoznak. Bizony, a magyar győ
zelem egyáltalán nem biztos. A 
magyar szövetségi kapitány rögtön 
összeállította a magyar válogatott 
csapatot. Ennek az összeállításnak az 
az érdekessége, hogy abban három 
vidéki versenyző van. Eddig alig 
fordult elő, hogy vidéki versenyző 
helyet kapjon a válogatott csapat
ban, s most egyszerre hármat in 
beállított a kapitány. íme:

Légsúly: Tössér (Nagyvárad), pe
helysúly: Tóth I (UTE), könnyű-
súlv: Ckiól (Cegléd), váltósúly: Só- 
váry (MAC), középsúly:. Finyák 
(Győr), félnehézsűly: Kovács
(BVSC), nehézsúly: Bóbis (MAC).

Az olaszok nem közölték a csapa
tuk névsorát. Egy bizonyos: a leg
jobb együttessel jönnek Budapestre 
és nagyon nehéz feladat elé állítják 
a magyar fiúkat.

A verseny a fővárosi Fényes-' 
cirkuszban lesz, április 26-án, szom
baton fél 6 órai kezdettel.

A Tatabányai SC oirszágos_ ifjúsági 
birkózó versenyt rendez v asárUnrp. A  
versenyre igen sok névczés érkozie-tt.

IFJÚ SÁ G
KISOK VÍZILABDÁZÓ BAJNOKI 

d ö n tő  m é r k ő zé s
Rákóczi fk.—Aranyosi fk. 8:1 (4:1),

Nemzeti Sportuszoda. Játékvezető: Baasa 
József. Rákóczi fk.: Fricdmann — Loson. 
Dwarnv.iczky — Novotha I  — Novotli® 
II, Németh, Horváth. — Aranyosi fk— 
Schuliaumi — Manningor. Lorinoz 
íjamul — Lonigvel, Kupicsloó. Marksteun. 
A Rákóczi Dk. biztosain győzött, sok 
helyzetet más; ki is ha«yott. (JoMooos 
Novotha II  és Horváth 2—2, Nőraoth *  
Dworriyiczky h  illetve Lannn 1.

KISOK VÍZILABDÁZÓ VIGASZ-DIJ 
Kegyesvendl g.—Vörösmarty JC, Sj• 

(0:0). Kis Csásaárfürdö. Játékvezető. 
Bazsó József. Kogyestrendi g.: Szentpó- 
twy — Vértessy, Somogyi — ..t*HeéodüS. Schiitz. Nádaskay. — . Vöröse 
marty gr.: Tóth — KáL-nán. Bwgl .T1 
BosenböTK — Gauscf. Dalik. A j . . * * , .* *  
.időben e^ydnelö erők. A  második felmer 
jen győzött a nagyobb uezás tudassál 
rendelkező K-egyesrejüdti g. csapata. G ór

P Á L Y Á Z A T I Ü Z E N E T E K
Néhányau nem mPllékeliek bélyejf*^ 

illetve kevés bélyeget mellékeltek* A dö* 
lyeg nélküli szelvények — ha a mfif* 
semmisített 8. fordulóból nem volt fedez*® 
— érvénytelenek.

MOZI

T íz  év nagy id ő !...
Akik 1931 óta eltűntek a filmcsillagok közül
(Az utóbbi évtized történelmileg 

Is nagy idő volt. A  film külön vilá
gában sem múlt el nyomtalanul. 
Most nem kívánjuk azt tanulmá
nyozni, hogy miféle változások tör
téntek a film művészi és technikai 
részében. Csupán azokat próbáljuk 
számbavenni, akik az elmúlt évtized 
alatt a film elsőrangú csillagai közé 
tartoztak, ma azonban már csak 
emlékezünk rájuk. Többé-kevésbé...)

John BOLES. A  hőse
volt. Néhány év előtt eltűnt lIoLlywoodi-
^Clara BOW. „Clrkuszszorelom”  «• han-
Eisfiihnjót méíc magyar beszéddel is el- 

tták. Mégis megbukott.
Clive BROOK. A  „Samghai expressz 

és sok más íikn ki^üuö höso visszatért 
a színpadra. , _

Eddi* CANTOR. Utoljára akkor hali!ol
tunk róla, amikor a film számára fel
fedezte Deanna Durbint. Egyébként ezzel 
aratta a legnagyobb sikerét . . .

Maurice CHÉVALIER. Beteg szivét 
gyógvítgatja valahol.

Jackie COOPER. Jaftkie Oooga.n utódja 
volt, do ő sem tudta tartani magát ,a 
felv-evőgép előtt, amikor kinőtt a rövid 
nadrágból. Ez csak az ő utódjának. 
Miokcy Rooneynak sikerült.

Lil DAMITA. Férjhez ment Erről 
Flyninhoz és azóta megelégszik a férje 
sikerei vek

Bebe DANIELS. A  „Tündöklő asszo
nyok”  című revűfilmben vett szóp búcsút
a d i c s ő s é g t ő l .____

Dolores DEL RIO. Gyönyörű délszaki 
virág volt. S ezek a virágok gyorsan
hervadnak.... ___  . .  ,

EGGERTH Marta. Mióta a férjével, 
Jan Kiél Hl rával Amerikába utazott, nem 
filmezett.

Douglas FAIRBANKS. Meghalt. De
halála előtti években már csak mint vál
lalkozó foglalkozott a filmmel. A  játékot 
abbahagyta. . „ ,

Charles FARRELL. A* első „nagydarab 
kedves fiú”  is eltűnt a hollywoodi pa
radicsomból.

GAÁL Franciska. Európai filmsíkéról 
Amerikában nem folytatódtak. Abbahagy
ta s filmezést. . .

Janót GAYNOR. Férjhez ment Adrián 
hoz, a hollywoodi divatkirályhoz s azóta 
nem filmezik.

liáné HALD. Nem először, de valúszi- 
BÜ'leg utoljára vonult vissza a filmezés-

Jaaa HARLOW. Szegény gyönyörű 
nfike méreg” , nagyon fiatalon halt meg. 
U lian HABVEY. Két esztendő előtt 
Slbeszakiadt pályafutását aligha fogjalm bmdm* a írtvevósóp ettótfc

Brigitta HELM. Férjhez ment ée le
mondott a filmezésről. 26 éves korában!...

A1 JOLSON. Évek óta nem filmezik. 
A világ első hangosfikmjének főszereplő
je volt.

Bustcr KEATON. Miután kiesett a 
filmosillaigok közül, ntellékszcrepekct is 
vállait. Am íg kapott....

Ruby KEELER. Elvált A1 Jolsontól íb.
a filmtől is.

Jan KIEPURA. Amióta Amerikában 
él, csak operaszínpadokon cs hangver 
se n y termek ben szerepel, Hollywoodban 
már 5—6 év előtt vendégszerepeit egy
szer. de nem vált be.

Laura LA PLANTE. „Úszó színház”  
című film jére emlékezünk leginkább. Ez 
volt a második hangosfilm, amelyet Bu
dapesten bemutattak. A  fllan hangját 
azonban rum valami remekül vetítették, 
(Lemezes film volt.) A  szőke Laura egy 
hajóskapitány mély hangján énekelt...-

Hiirry LIEDTKE. Willy Fritsoh ctődjo 
évek óta — földbirtokos.

Maróid LLOYD. Néhány év előtt vég 
lég levette keretes szemüvegét és nagy
számú családjával együtt elhagyta HoEy- 
woodot.

LUKACS Pál. Csak annyit tudunk.
hogy övök óta nem filmezik.

Renate MÜLLER. A  legkedvesebb német, 
film színésznők egyike végzetes fogyókúra 
áldozata lett.

Pola NEGRI. Utolsó filmjét nálunk 
„Maradj”  elmen játszották. Azóta nem 
kaptunk hírt róla. Állítólag Olaszország
ban él.

Ramon NOVARRO. Mielőtt végleg el 
tűnt. bejárta az egész világot. Mindenütt 
megbukott. Budaposten is.

Warner OLAND. A  nagy Charlie Chan
meghalt.

Anita PAGE. Az első „Broadway Me
lody”  ezőke osiHaga férjhez ment egy 
tcngerészliszthez és elvált a filmtől.

Dita PARLO. A  „Nagy ábránd”  tómű 
francia filmben láttuk utoljára.

Gene RAYMOND. Már r-nk mint Jea 
netla MaeDonald férjét emlegetik, néha. 
Pedig nemrégen még ő is népszerű film 
színész volt. Most zeneszerzéssel foglal
kozik.

Adélé SANDROCK. Halála pótolhatat
lan veszteséget okozott a német filmnek.

Igo SYM . A  tavaly felújított „Császár 
vadász”  hősét nemrégen meggyilkolták 
Varsóhap. •

Lawrence TIBBETT. A „Két világ sze
relmese”  befejezte hollywoodi kiruccaná
sait. Már „csak”  a Metropolitanban éne
kel.

Shirley TEMPLE. A „Kék madár”  óta 
nem filmezik. Kiöregedett. De azt hisz- 
szük, hogy néhány év múlva újra kezdi 
pályafutását. Mint fiatal leány.

Johnny W EISSM CLLER. Nem késéül- 
nek úi T*r»an-íilnKk, tehát 6 mm fffate*

zi'k. Mert més szerepre nem ígon aJikall- 
mas___

Kav WRAY. Az amerikai rémfilmek 
sikolyairól híres hősnője már nem fil
mezik. Az új rémfi'lmokben mások sikol
toznak. •

Végül megemlítjük, hogy több világ
hírű rendező nevével sem találkozunk 
már a filmek élén. Például Ernst 
Lubitseh, Josef v. Sternb-erg. Wilholim 
Thielo évek óta nem rendez filmet. A 
magyar Fejős Pálból pedig Afrika-iku- 
tató lett....

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n -  Vi. f  -  Í4, h -  %

Sz “  szombat. V  — vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Te!.- 153-034. 
f6, í'8. flO. Sz. V.: f4-kor is. íg y  étai jo. 
(L, Barrymore.) 3-ik héti 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sátdor-n. 6. 

T .: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-, 
Ufa-, Luce-. Fox- és rajzos híradó. Hon
védségünk a Bácskában. A ^balkáni há
ború. Háziurak ée albérlők a  tenger 
mélyén. Rajzfilm.
CASINO Eskü-út 1. T .: 383-102. f5, 7. flO. 
Sz, V.: 2-kor ie. A Manderley-báz aez- 
szonya. (Jo-an Fontaine.) 4-ik héti 
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gutlivor 
a törpék országában. 2-ik héti 
CORSO Váci-utca 9. Telcfor': 182-818.
f6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Ujhold. (J. 
MácDonald, E. Nelson.) 4-ik hét!
DÉCSI Teréz-körút 28. Te!.: 1Í5-952.
n4, 6, f8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. íg y  élni 
jó . (L. Barrymore.) 3-ik hél!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T .: 189-543. 
5. 7. 9. Sz. V .: 3-kor ifi. Egy tál lencse. 
2-ik hét!
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T . :  2221499. 
9—24-ig folyt. Magyar-, Ufa*. Fox-, Luce-
é-s rajzos híradó. Honvédségünk a Bács
kában. A balkáni háború. Könnyű fé
mek. Rajzfilm.
OMNTA Kölcsey-ntoa 8. T el. 139-125. 
5, n8, flO, Sz. V.: 4. 6. 8. 10. Olaj
város. 2-ik hét!
RADIUS Nagvraező-utea 22. T el.: 122 098. 
f6, n8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Közbelép 
a feleségem. (Iréné Dunne. Cary Graut.) 
4-ik hét!
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 
232-002. 5. 7, 9. Sz. V.; f4, f6, f8. flO. 
Gulliver. (Színes, rajzos.) 2-ik hét! 
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
n6, f8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. Balkezes angyal. (Tahódy. JávorJ J-tk háti

URÁNIA Rákóezi-nt 21. Tel.: 146-046. 
5. n8, flO. Sz. V.: b3-kor is. Kora Terry. 
(Rökk Ilarika.) 2-ik bét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .: 422-722 
f4. f6, f8, no. Sz. v .: f2-lior is. A  kegyel
mes úr rokona. 2-ik bét!
C APITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
11, f2, Í4, f6, Í8, flO. Alipang. 3-ik hét! 
CORVIN ÜllSi-út 40. T.: 138-9S8. f4. f6, 
Í8. flO. V.: f2-kor is. Frankenstein fia. 
ELIT Szent Islván-körút 36. Tel.: 114-502. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem nem 
szégyen.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 225-003. 
Í4. ÍG, f8. flO. V.: f2-kor is. Balalajka.
V. d. e. 11: Trader Horn.
KAMARA Dohány-n. 42. Tel.: 423-901. 
11, 2, 4, 6, 8. 10. Hatos fogat.
LLOYD Hollán-utea 7/a. Tel.: 111-994. 
f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Balalajka.
2 ik hétl „  „  „ „  PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 221-222.
11, 2, 4, 6, S, 10. Dankó Pista.
PATRIA Népszínház-utca 13. T.: .145-673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Hét évig nem 
lesz szerencsém. 2-ik hét!
SAVOY tlüói-út 4. T.: 140-040. f4. f6. f8, 
no. V.: f2-kor is. Hét évig nem lesz Sze
rencsém. 2-ik hét!
SIMPLON Horthy Mik!ós-út 62. T.: 268- 
999. f4. f6, 18, flO. V.: f2-kor is. Sze
relem és vérpad. V. d. e. 11: Édesanyám. 
STÚDIÓ Akácfa-Utca 4. T-: 225-276. 11,
12. f4, f6. f8. flO. Hófehérke és a 7 törpe. 
2-i.k hét!

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.; 355-374.
u4. n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. A notre- 
damei toionyőr. V. d. e. 11: Az elsodort 
asszony. , _
FELVAROSI Irányi-utca 21, T.: S84-563. 
4. 6, 8, 10. V.- % h3, 4, h5. 6, h7, 8, h9,
10. Eladó birtok.
BUDAI APOLLO Szena-tér. T .: 351—500. 
f5, h7, 9. V .: f2, f4. f6, f8. flO. Szeressük 
egymás!. V. d. e. 11: Az arany ördögei. 
Egy eltévedt golyó.
ELDORADO Népfizinház-u. 31. T.: 133-171. 
4. 0, 8, 10. V.: 2-kor is. Buiu, a fehér 
tigris. V. d. e. 11. ni; Azúr express. 
HOMEROS Hormina-út 7. Tel.: 196:178. 
hó. 7, nlO. V .: f2-től. Oz.
IPOLY Csáky-ntea 65. Telefon: 292-626. 
f4, fO. fS,. no. V.: f2-kor is. Pekingi 
lány. V. d. e. 11: Hölgyek előnyben. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. Í4, f6. f8, flO. V.: f2-kor is. El
adó birtok. V. d. ©. 11: Trader Horn. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 423-188.
11, 2. 4, 6. 8, 10. Isten hozzád szerelem. 
2-ik hél!
OTTHON Beniczky-utea 3. Tel.: 146-447. 
n4. n6, n8. nlO. V .: n2-kor is. Nőm gye
rekjáték. V. d. e. 11 3 ember a hóban. 
PHÖNIX Rákóczi-úl 68. Tel.: 223-242.
11, 1, 3, 5, n8, f 10. A  notredamei torony- 
5r.
RIALTO Rákóezl-út 79. Telefon: 224-443.aa. i, 3. C. ni, ö«, Neo» gyerekjáték!

A  BADIO MŰSORA?
Vitsdrnan, április 29.

Budapest I  (549.5 m): 8: Ébreszt A.
Hanglemezek. — 8.45: Hírek. — 10: Refciv 
inátuB istentiseteleit (Muraközy Gyűl* 
lelkipásztor). — 11: Egyházi ének
szeiube-széd (Kovács Sándor püspöki ta
nácsos). — 32.30: Kékes Irén ós Kalma* 
Pál magyar nótákat énekei, kísér Oláh 
Kálmán cigányzön-etkara- — Közben 1<>: 
Rádiókróniika. — 13.45: Hírek. — _ 14-
Hanglemezek. — 15: A íóklmíyolésügy1 
minisztérium rádióelőadássorezata. —1
15.45: Szalonötös, — 16-30: IV. Béla és a 
tatárjárás. Vas Olga dr előadása. — 17: 
Hírolc magyar, szlovák és ruszin nyelven, 
— 17.15: Honvédműsor. — 18: Frakk és 
klakk. Tóth László elbeszélése. — 18.25:
Beethoven: A-dur zongora-beigedű szoná
ta 47. mű. (Krcutzer-szonáta.) _ ElőadjA 
Doliuányj Ernő és Toiimányi Emil. Hang* 
felvétel. — 19: Hírek magyar, német éa 
román nyelven. — 19.20: A sivatag ván
dorai. Irta: Wilheim svéd királyi her
ceg. Fordította Marchis Gyöngy. — A*- 
lington ültetvényes': Boray Lajos; Beat
rice. a felesége: Orsolya Erzsi; Cecily* 
a leányuk: llosvay Katalin; Trapper#
ültetvényes: Fáy Béla; Sylvia, a i«®- 
sége: Lukács Margit; Kinangózi. a ván
dor; Tímár József; Négerek; Várkoujh 
Zoltán, Balázs Samu. llomonnay Rezsői 
Pataky Ferenc. — 20.15: Sporlor,edme-
nyele. — 20.30: Fellegi Teri énekel, zon
gorán kíséri Balázs László. — 20.50: A 
vihar. Szabó Zoltán előadása. — 21.10* 
Melles Béla zenekar. Vezényel; VinczO 
Ottó. — 21.40: Hírek. — 22.10: Hangié' 
mezek. — 23: Hírek német, olasz, angol 
és francia nyelven. — Utána kb. 23.35* 
Polgár Tibor és Mecseki Rudolf kétzon- 
gorás jazz-számai. Közreműködik; W cy  
gand Tibor (ének). — 24: Hírek.

Kassa 008.6 m): 9: Egyházi ének és 
szentbeszéd a kassai görügkatolikus tomp' 
lomból. (Stnlyákovics Pál g. tanár.) Éne
kel a kassai Zrínyi Ilona polgári leány' 
iskola énekkara. Vezényel: Szakórák Sán
dor. — 11: Hanglemezek, — 11.15: Hírek* 
heti beszámoló, műsorismertetés. 
11.35: Hanglemezek. — Közben kb.
11.50: Magyar kincsestár, Részle
tek gróf Széchenyi István „H itel" o* 
munkájából. — 18: A Magyar Társadalmi1 
Egyesületek munkaközössége kassai szék- 
házának felavatása. Megnyitó beszéd®- 
mond báró Schell Péter, Kassa vár0® 
főispánja. Beszél: Kenéz Lilla.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivétel** 

vet minden nap. Szerkesztőség és kiadó'" 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 
— Távbeszélő 132—499 ée 133-977. Levél' 
cím: Budapest 72. Postafiák 42. — Pást®" 
takarék: 53.366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelőé szerkesztő: Hoppá László.
F&letős kiadó: Kultsár István. «
E'őfizelési d íj: Belföldro e^y hóra *• 
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