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IC ét m agyar
versenyző indul 
a toéest városház 
körüli versenyen

A% ostmarki kerékpáros versenyélete 
nek érdekes és jelentős mozzanata a 
Katliaus, a városháza körüli verseny. 
Ennek nemcsak sportbeli értéke nagy, 
hanem egyben értékes kerekes hírverés 
is, A - Wiener SC az idén május 18-án. 
rendezi versenyét és az MKSz-hez érke
zett felhívás szerint két magyar verseny
zőt kíván vendégül látra.

Az - MKSz versenyintéző bizottsága 
még nem döntött, hogy kikkel képvisel
teti a magyar színeket. Viszont fel
szólítást intézett a résztvenni szándé
kozó versenyzőkhöz, hogy egyesületük 
útján jelentkezzenek.
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M i é r t  k a p t a k  k i
a  n é m e t e k  B e r n b e n  
( a  V I I  s z e r i ü l )
fii swáieiais legiffMisziir 7-e sm&erres ufedesiezieis

Jelentettük, hogy a német válo
gatott vasárnap Bernben 2:1 arány
ban vereséget szenvedett a svájci 
válogatottól.

A Völkischer Beobachter a bécsi 
kiadásában így ír a mérkőzésről:

„A  svájciak nem várt s aligha 
remélt győzelemnek örülhettek.

„A német válogatott nem tudta 
megismételni azt a nagyvonalú já
tékot, arait Kölnben nyújtott. Ennek 
elsősorban az az oka, hogy a csatár
sorban néhány játékos nem játszott 
a megszokott frissen. Főleg a liosz-

szú Schön bizonyult lassúnak s ez
által nem tudta kellően játékba hoz
ni Kobierskit, a balszélsőt. Továbbá 
rosszul játszott Walter, a fiatal kö
zépcsatár is. Hahnemann ezzel 
szemben szikrázó játékkedvben volt, 
de egyedül nem tudta magával ra
gadni a társait.

,,A vereség alapja tulajdonképpen 
abban van, hogy a Ballabio—Leh- 
mann—Minelli hármas áttörhetetlen- 
nck látszott. Ezenkívül hosszú idő
kön át hét, meg nyolc emberrel vé
dekeztek a svájciak és a mieink 
minden támadását szétrombolták."

1 6  ifjúsági válogatott csapat
villámtornája az országos 
ifjúsági napon

Igei erős összeállításban 
jön szombaton Budapestre 
az olasz blrkózóválogatott

Szombaton este a városligeti Fő
városi Nagycirkuszban rendezi az 
MBSz a magyar-olasz birkózóviadalt. 
A versenyre a magyar együttest 
már korábban összeállították, A 
magyar csapat, mint ismeretes, 
Tözsér, Tóth I, Gaál, Sóvári, Finyák, 
Kovács, Bóbis összeállításban lép 
szőnyegre.

Tegnap megérkezett az olasz bir
kózók összeállítása is. Az összeállí
tás a következő: 

légsúly: Liverini, 
pehelysúly: Bért öli, 
kömiyüsúly: Magul,

váltósúly: Resofszky, 
középsúly: Gallé gáti, 
félnehézsúly: Silvestri, 
nehézsúly: Donáti.
Az olasz csapat, mint a fentiekből 

kiderül, a lehető legerősebb össze
állításban jön Budapestre. Minden 
súlycsoportban a legjobb görög
római stilusú birkózójukat hozzák 
magukkal az olaszok. A magyar- 
olasz viadal tehát igen nagy harcot 
fog hozni szombaton. Az idény leg
nagyobb nemzetközi eseményének 
ígérkezik ez a viadal. A küzdelem 
szombaton délután fél 6-kor kezdő
dik a cirkuszban.

A R ap id  n e m  tu d ott  
győzn i a n é m e t  
országos b a jn o k 
ság során  — B e c s 
b e n !

Vasárnap folytatták Németországban 
az országos bajnokságot. Eredmények:

Becs: Kickcrs Stuttgart—Rapid 1:1
(1:0).

Prága: NSTG—Tennis Borussia 0:0.
Jena: VfL. Köi.igsberg—SV Jena 4:2

(2:0).
München; TSV 18G0 München—VfL. 

Neckarau 6:2 (1:2).
Köln: VfL 39 Köln—Kicker Offenbach 

2:2
Essen: Helene Altenessen—FC 93 Mül- 

hausen 5:2 (2:1).
Gelscnkirchen: Schalke 04—Borussia

Fulda 4:0 (2:0).
öanzig: Preussen Danzig—Vorwarts-

Jtasensport Gleiwitz í):0.
Az eredmények után az la  csoportban 

Gleiwitz, az Ib csoportban a Tennis 
borussia. a Ha csoportban a Hamburgéra 
SV, a Ilb  csoportban a Schalke 04, a 
TII. csoportban a VfL Köln', a IV. 
csoportban meg a Rapid vezet.

«=bíSS»38(€5
Perecesen sok a panasz MVSC-től 

elszenvedett vereség után. Mint a vezetők 
mondják, nagy balszerencséje volt a 
csapatnak, aztán a játékvezető tévedései 
Is inkább a perecesieket sújtották. 
A. legrosszabb esetben döntetlent érde
kelt volna a Pereces.
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Ferencváros—
HaMs

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Ili mm magyar
gálfufő! sedszíünh lel
eiinarikaiian

Márciusban rendezték meg Lafa- 
yette-ben a „Nagy Tíz“ egyetem 
szokásos fedettpálya-versenyét. Az 
eredmények különben is érdemesek 
az ismertetésre, de nekünk külön 
örömet jelentett, hogy a középfu
tamok során a 70 yardos alacsony 
gátfutásban 8 mp-es idejével új 
amerikai csúcsot állított fel egy jó
alakú szemüveges fiatalember, név 
szerint Horváth, a Northwestern 
egyetem hallgatója. A  döntőben 
ugyan az alacsony gáton negyedik, 
a magas gáton harmadik helyre szo
rult, de Olson és Wright olyan ki
váló idővel győzött a két verseny
ben, hogy ettől még Horváthot nyu
godtan tarthatjuk a legkiválóbb 
magyar gátfutónak.

A verseny eredményei a követke
zők voltak:

60 yard: 1. Franck 6.3, 2. Piker,
3. Thomas. — Jii0 yard: 1. Cochran 
48.4, 2. Ufer, 3. Anthony. — 880 
yard: 1. Kané 1:54.8, 2. Brown, 3. 
Breidenbaeh. —- X mérf.: 1. Kané 
4:15, 2. Eisenhart, 3. Kendall. — S 
mérf.: 1 . wilt 9:30, 2. Tolliver,
Wiesner. — 70 yardos alacsony gát: 
1. Olson 7.9 (amerikai csúcs, régi 
8.2 Thomson), 2. Wright, 3. Tho
mas, 4. Horváth. — 70 yardos ma
gas gát: i. Wright 8.5 (amerikai 
csúcs, régi 8.6, Caldemeyer, Osgood 
és Gedeon), 2. Olson, 3. Horváth. — 
Magas: 1. Canham 192, 2. Jones
190, 3. J. Smith, D. Smith, Ray,
Sperling 187, — Távol: 1. Bumett 
690. — Rúd: 1. Williams 422, 2. De
cker és Deefield 418, 4. Sehmidt
406. — Súly: 1. Paskvan 15.13, 2. 
Harris 14.87, 3. Hbok 14.68.

A június 1. és 2-ára tervezett or
szágos ifjúsági nap műsorát már 
készítik az MLSz-ben. Egyelőre 
csak tervekről beszélhetünk, mert a 
végleges műsor kialakulása főként, 
attól függ, hogy június 1-ére milye
nek lesznek a közlekedési stb. viszo
nyok. A  felmerült tervek közül azt 
pártolják leginkább az MLSz-ben, 
amely 16 ifjúsági- válogatottat hozna 
fel Budapestre és május. 31-én, jú
nius 1. és 2-án villámtornát ren
dezne velük. A  terv szerint

Május 31-én 8 mérkőzés (Első se
lejtező).

Június 1-én délelőtt 4 mérkőzés 
(Második selejtező).

Június 1-én délután 2 mérkőzés 
(elődöntők).

Június 2-án délután döntő mérkő
zések.

Minden mérkőzés 2x25 percig tart 
a tervezet szerint. így azok a csa
patok sem játszanak összesen 150 
percnél többet, amelyek, végig állva 
maradnak. Viszont a villámtorna 
így lebonyolítható lenne három nap 
alatt. (Csak az ifjúsági döntő tar
tana 2x30 percig.)

A  16 ifjúsági válogatott csapat a 
következő volna: 1. KöLASz, 2.
KeLASz, 3. ÉLASz, 4. NyLASz, 5. 
DéLASz, 6. Szegedi Alosztály, 7. 
Csabai Alosztály, 8. Erdély, 9. 
MOVE, 10. BLASz, 11. KISOK I, 12. 
KISOK II, 13. Főiskolások, 14. Le
venték, 15. Bácska, 16. BLASz II.

A háromnapos műsorba Illesztené
nek néhány atlétikai számot, csapat-

és egyéni versenyt. A  győztesek 
éremdíjazásban részesülnek.

A döntő ifjúsági mérkőzés előtt 
— a terv szerint — Erdély és Bács
ka nagy válogatottjai mérnék össze 
erejüket:

A  június 2. és 3-iki szabadnapo
kon a budapesti NB I és NB II csa
patok a felszabadult Délvidék váro
saiba és nagyobb helységeibe men
nének hírverő mérkőzésekre.

A magyar vidéken mindenütt ren
dezni kell ifjúsági mérkőzést. A vi
déki városokban lehet felnőtt mécs
eseket is rendezhi, de a fömérközés- 
nek az ifik játékának kell lennie.

Ezek a tervek kerülnek most a 
szövetség szakbizottságai elé, hogy 
az országos ifjúsági nap végleges 
műsorát idejében előkészíthessék.

Diósgyőrött utólag
bevallják — nagyon 
szurkoltak a Tokod
tól

A DiMAVAG hétfőn es>t<e fél hat óra
kor érkezett meg Diósgyőrbe. Érthetően 
jó  hangulatban.

— Utólag bevalljuk, — mondották a ve
zetők — nagyon szurkoltunk a tokod! 
mérkőzéstől. Elsősorban azért, mert két 
tartalékkal. Soóssal és Kénnel álltunk ki, 
azután „oroBzíánbárlattg'* híre is van a 
tokodi pályának. Szerencsére a tartalékok 
beváltak. Különösen a fiatal Soós, aki 
mint középhátvéd nagyszerűé^ megállta 
a helyét.

Sérvüt nincs; A heti .'edzéseket ’ Cvsapkajr 
távoHék'hr'v továbbra ks Felföldi vozet».-

•«cisaaggg.
KERÉKPÁR

Spanyolországban
futják az év egyetlen 
nagy körversenyét

A háborús helyzet megálljt parancsol 
minden nagyszabású nemzetközi kerék
páros körversenynek, a hadviselés gépe
zete nem engedi meg, hogy nagyszabású 
rendezésekkel gátolják meg az országúti 
forgalmat.

Spanyolország kívül maradt a hábo
rún, kerékpársportja ki is használja a- 
lehetőséget. Június ötödikén kezdik a 
nagyszabású nemzetközi spanyol körver
senyt. Érmek

távja 4428 kilom éter és huszonegy 
napon át tart.

A rajt és cél Madridban lesz. az útvonal 
behálózza HispáJiia egész területét.

Walter Rütt — tanár úr!
W alter R ütt, a hajdani vágtázó világ

bajnok professzor úr lett. Rütt évek óta 
az utánpótlás védőangyala Németország
ban és nagy érdemeket szerzett a fiatal
ság kerekesítése terén.

W alter R ütt munkája jelentőségét hiva
talos helyen is elismerték és megkapta a 
professzori címet, az NSRL kiképzési 
osztályának lett kinevezett tanára.

ÚSZÁS ^

Nagybányáról írják:
Sok szépet mesél Nagybányán a 

fővárosban töltött napokról Fik- 
tusz, az NSE fiatal versenyzője. A 
tehetséges vidéki fiú a Budapesten 
rendezett húsvéti úszógyülekezeten 
vett részt és néhány nappal ezelőtt 
érkezett haza.

—  Ezt a néhány napot sohasem 
fogom elfelejteni — mondja. — A 
margitsziegti lakás, a fedettuszoda, 
Wanie dr szerető gondossága mély 
nyomot hagyott a lelkemben. Az 
összejövetel tudatosította bennem a 
versenyző előkészületeinek fontossá
gát, sok mindenre megtanított, 
amire eddig nem■ is gondoltam. Igye
kezni fogok a fővárosban tanulta
kat egyrészt magamnak hasznosí
tani, másrészt az ittenieknek to
vábbadni.

Ipoly! vezeti 
a W M F C -U fp est  
N B-naérkőzést

NB I. osztály
SalIJTC—Gamma: Németh (Gyur.osi.fe,

Petróczi); Elektromos—Szeged: Palásti
(Csonigár, ■Fazekáé); DiMAVAG—Kispest: 
'Rúnád • (Adorján, • Marót); Törekvés—To
kod: Nagy L. (Gyulai, Horváth); WMFC 
—Újpest:’ Ipolyi (Páldi, ' Márkus dr); 
Ferencváros—Haladás;' Harangozó (Kor
házi, Özép); BSzKET—Szolnok: Kőhalmi 
(Putnoki, Róbert).

NB II . osztály
D. Magyarság—B L K : Kalocsai (2 pj. 

Közép), SzFC—Postás: Schramm (2
Nyugat), Zugló—Pénzügy: Szőke II,
SFAC—ETO: Palkó (2 Nyugat), Szegedi 
VSE—Soproni VSE: Moldoványi (2 Dél), 
Vasas—Pécsi DVAC: Dobronai. ózd—T. 
Előre: Székely (2 Észak), DVSC—Lam- 
part: Ég.ner (2 Kelet), Rusj—SalgSE:
Vajda (2 Kelet), Ganz—MÁVAG: K. Nagy, 
Rákóczi—Pereces: Maróth (2 Észak),
Miskolci VSC—BVSC: Zeltner (2 Észak).

NB III . osztály
GSE—Törekvés: Boross, Rákos

keresztúr—NSC; Kemenyvári (1 Közép) 
BRSC-r-Kiskunhalaö*. Kárpáti. . Nagy 
mányok—Baja: Füzér (l Délnyugat)
KTK—Kaposvár: Istvánfi. FVSK—M
Pamut; v. Adorján (1 .Délnyugat) 
Kecskemét—Szeged: Virágh (1 Dél)
Orosháza—Szolnok: Boros P. (1 Csaba) 
Szentes—Gyula: Pataki (1 Dél), Hód
mezővásárhely—Testvériség: Reményfi
(1 Dél), FTC—WMTK: Gondár, Békés
csaba.—Cegléd: Magyar dr (1 Csaba),
Pápai PSC—TSC: Szalai (1 Gyula),
Érsekújvár—Dorog: Rengey (1 Nyugat), 
Csillaghegy—Komárom: Pusztai, ARAK— 
UTE: Horváth J. (1 Nyugat). Hungária— 
Szentlőrinc: Nagy F., Budakalász—Cs.
MOVE: Kassai, Aknászlatina—NyKISE:
Fedák (1 Kelet), Munkács—UAC: Egre<$si 
(1 Kelet), NyTVE—K. Törekvés: Barcsay 
(1 Kelet), SalBTC II—Gyöngyös: Csata 
(1 Észak). Eger—III kér.: Szlavkovszki 
(1 Észak), Hálókocsi—Losonc: Micskei,
DiMAVAG II—PBÜSE: Györkefalvi
(1 Észak), PeMTK—Hatvan: Barabás.

Elbujdostak 
a tarjám  Játéko
sok

Salgótarján, április 21.
A SalBTC csapata már a hajnali'órák

ban' hazaérkezett, de hétfőn egész nap 
egyetlen játékost sem lehetett megtalál
ni. Mintha elbujdostak volna szégyenük
ben . . . B iíf  is gyorsan kiment Baglyas- 
aljára és egész nap nem mutatkozott.

A szurkolók között nagy az elkesere
dés. A csapat egy régi játékosa mon 
dotta:

— Elhibázott lépés volt Tímárnak a középhátvéd, helyére való kijelölése is.

W eiss Manfred sporttelep
. — Csepel, Szent Ietván-út— —

Április 27-én , vasárnap 
délután fél 5  órakor

WMFC-
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

no meg Gáspárnak a baloldalra állításá
ról is megvan a véleményem.

Vasárnap már bizonyára Takács IV  
lesz a középfedezet, illetve a középhát
véd. Takács az elmúlt vasárnap Hatvan
ban már játszott a ,,kettőben*4 s bár a 
csapat kikapott. Takács IV  egészen jó l 
mozgott. Nem a régi még, de hamarosan 
elérheti régi formáját.

Végre megtaláltuk
— a góilövő cipőnket 

mondják Szolnokon
Szolnokon nagy az öröm a Csepel 

fölött aratott szép győzelem nyomán. 
Különösen annak örülnek a vezetők és a 
szurkolók egyaránt, hogy — amint mond
ják — ..végre megtaláltuk a góilövő 
cipőnket!”

Sóki Imre ügyvezető elnök véleménye 
a következő:

—  Minden játékos megtette »  köteles
ségét. Különösen a szünet után ment- 
jó i a játék a támadósorunknak Nekem 
a következő' összetételben tetszett leg 
jobban a csatársorunk: Szántó,’ Kolláth, 
Laboré, Nagy, Korom . Ekkor volt »  légi 
nagyobb átütő erő ebben az ötösben. 
Szántó a halszélen csak kísérletnek 
számított, újra beigazolódott a mérkőzés 
közben, hogy Szántó igazi helye a jo b b 
szélen van. Kolláth a II. félidőben 
nagyszerűen belejött a játékba. Korom  
pedig eredményességével tűnt ki. Végre 
együtt van az ötös fogatunk! A  fedezet, 
sor a legm egbízhatóbb esapatrészünk
Kispéter őrzi jó  formáját.

A tiSK győzelmére még Budán sem 
számítottak. At.nál nagyobb volt az öröm 
amikor megtudták az eredményt, A nem 
várt győzelem olyan lelket öntött a 
játékosokba, hogy most már komolyan 
pályáznak a bajnoki cimre.

HOHNEA TANGOHARMONIKAKSZAK
ÜZLETE

Z E N E I  K Ö Z P O N T  
V ili., J ó z s e f - k ö r ü f  gk*i a a
Díjtalanul küld képes árjegyzéket J| f a jíll 
az összes h a n g s z e r e k r ő l ,  W "  V W  
r á d ió r ó l  és gramofonról.|
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1000 pengős pályázat
3 fost kapcsolódjék be a 7000 pengős 
pályázatunkba, mert ezzel a szelvénnyel 
kezdődik a 111* számú ötös Torna & 
ebben minden pályázónk pontjainak a 

számítását elölről is kezdjük!

ü.Országos Tippelő Bamokság 11
Beérkezési határidő; májas X  13 éra
Kispest-Gamma <M> K.)
SalBTC—Elektromos (M, K.Ü
Törekvés—Gázgyár (M. K,}
Sz,ppre-d r a Szolnok—’Bakod

(Magyar Kupa)

MOVE—Felv. (Szt. Kor. K.) 
Északdunántúi—Budapest 

(Szt. Korona K .) 4w»*»'3.e..
Felvidék i f j .—MOVE iíj,

(Szt. K„ K.> o*0,t . . . .

Komárom—Fóréncv. (Bar.)
Pótverseoy; A pontvor3enyb© csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerü1
számításba, egyébként csak holt ver 

seoyt dönt el.
Bp. ifj.—Észak dunántúli if j,

(Szt. K . K .)
Makói AK—Szegedi TK
Újszegedi TC—Makói TK
Szentesi MÁV—Keesk. TE

Névt •••*•*•••«•••••••••«••
Lakhely* •»«««••*•

Utoa; ............... ..........
A beküldő aláveti magát • feltételek
nek. Minden szelvényhez ép é« for
galomban ievö használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki taeten- 
kiiit ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) teo»ií

C s ü tö rtö k ö n
délután edzést 
tartanak a buda
pesti kerületi 
am aiörválogaíoit 
jelö ltek

A  budapesti am atőr-válogatott m á 
ju s  4-én G yőrött, az északdunántúli 
kerü let vá log a to tt já v a l m érkőzik  a 
Szentkorona-kupáért. E rre  a m érk ő 
zésre  készü lnek  a budapestiek  és 
ezért m ost csü törtök ön  délután fé l  3 
óra k or edzést ta rtanak  az M T K  
hungáriaúti pá lyá ján . A z  edzés?® a 
követk ező  já ték osok  n yertek  m eg 
h ívást: D om bóvári, G azdag és M oór  
B V SC , Bárd  (M a g y a r  P a m u t), 
K raszn ai és Z űrién  (Z u g ló ) ,  N a g y  I, 
T hu rsó, F ü stö s  - é s  O rtu ta y  F T C , 
K éri  M Á V A G , Á dám  (V a sa s ), W íl- 
Víg (t íu n g á r ia ) , ’ S elm eczi  és H lu- 
ch án yi (P é n z ü g y ), M erklán azky  és 
H id egkú ti  Ú F C V K ra ics  I I  (K e len 
fö ld ) ,  Sim on  (G a n z) é s  Jáger  

-W M T K . A  já ték osok  te ljes  fe lszere 
léssel és pontosan  m eg je len n i ta r
tozn a k  —  fe lfü g g esztés  terhe m el
le tt! —- A z  edzésen  m érk őzést is 
játszanak, és az e llen fél a  Z u gló  csa 
p ata  lesz. A z  edzést B erk es sy  E le 
m ér  szövetség i edző vezeti. U tó la g  
m egh ívták  K rá n itza t  B S zK R T  is.

(A, SS-gólos ba jn ok i fordu lóról 
m ég  a k ö v e tk ez ő  m e g je g y z é s e k e t  
g y ű jtö ttü k  ö s s z e :)

Csúszik
A  F eren cv á ros— SalB T C  m érkőzés 

szünetében  a  SalB T C  ö ltöző jéb en  
p an aszkodtak , h o g y  csúszik  a  pálya, 
csúszik  a  labda. A z  e lőző leg  lehullott 
eső m iatt csúszós a  gyep .

—  M inden  csúszik  - itt —  jeg y ezte  
m eg  eg y ik  sa lg óta rjá n i já ték os  —  
csa k  a  g ó lu n k  nem  ak ar becsúszni.

—  S k özb en  m i szépen  lecsúszunk, 
az N B  I I -b e  —  tette  h ozzá  búsan a 
m ásik.

Játékos urak
A  m érk őzés  után  R i f f  edző dühö

sen  fe l-a lá  já rk á lv a  íg y  korh olta  
fia it, m ert va lam ely ik  m eg jeg y zést 
te tt a p ro fik ra ;

—  Igen , t i  v a g y to k  a ,,Játékos 
U rak" és a  p ro fik  a  kulik. M ég is  a 
k is  ku lik  k ilen c g ó lt  rám oltak  be 
nektek. K én y elm esek  v a gytok , nem  
fek ü sztök  bele. S zégyen  az ilyen  
ered m én y!..,

A kapus mint bűnbak
G éczy  m á r a szünetben  dühös v o lt 

e g y  k icsit.
V a lak i rászó lt, h o g y  az első gó lt 

fog h a tta  volna .
—  F o g h a tta m  volna, fog h a tta m  

volna. K ön n yű  a zt m ondan i! Á lltái 
voln a  cs a k  te  a  helyem ben . S áros! 
III  ú gy  m eg szú rta , h og y  m ár csak  
azt lá ttam , h o g y  benn van.

Szelídség
A dám  rem ek  form ában, já tszo tt  a. 

T örek vés  ellen. B ánkút! nem  b írt 
vele. A  leg töb b ször  csak  sza b á ly ta 
lanul tu d ta  m eg ak asztan i a  n a g y 
szerű  ú jp esti jobbszélsöt. E g y  a lk a 
lom m al k ézzel rán totta  vissza. A z  
ú jpestiek  term észetesen  tüntettek . 
E g y  T ör i-szu rk o ló  íg y  véd te  B án- 
k u tit:

—  P u sz ta  fin om sá gb ól csiná lta  e s t  
Bánkuti.

— t f t - t t !
—  N e m  a k a rt lábbal dancsölni. 

Inkább fin om a n , kézzel...,

Szerencse ?
Z sen ge llér  rem ek, ford u lásból lő tt 

g ó lja  u tán  zú g o tt a  taps. E g y  T ö 
rek vés-szu rk o ló  bosszankod va  m on 
dotta :

.—- T iszta  s z e r en cse !  Ily en  m inden  
Hz év b en  c sa k  e g y s z e r  sikerü l.

—  L e h e t  —  m on dta  e g y  ú jpesti. 
—  D e ah h oz , h o g y  sik erü ljön , m eg  
js  kell próbáln i...

Az első 9 gólos
nérkőséíí lett a Ferencváros—SalBTC 
lalálkozotíól. Kilenc gólt az 194o—41-es 
mjnofci idényben egy mérkőzésen még 
ügy csapat sem rúgott.

A  leggyakoribb eredmény, az 1:0 vasár
nap két mérkőzés eredménye lett. Vasár
lapig is vezetett az erédmények között.

133 mérkőzés került eddig sorra s az 
ígves- eredmények így fordultak elő:

Tizenháromszor: 1:0.
Tizenegyszer: 3:2, 3:1*
Tízszer: 2:1.
KHencszer 4:1, 3.:0o
Nyolcszor: 1:1.
Hétszer: 4:0, 2 :Ö.
Hatszor: 5:1, $:3.
Négyszer; 6:3, 4:3, 4:2. 2:2,. 0:0.
Háromszor; 5:0, 4:4.
Kétszer; 6:1, 5:3.
Egyezer: 9:2 (Ferencváros—SalBTC),

1:3 (Újpest—Szolnok), 7:1 (DiMAVAG— 
rakod), 6:2, 6:4, 5:2.

A kölni vereség
hatása és a rendkívüli helyzet miatt 
kissé csökkent a nézőszám. Az elmúlt 
vasárnap 21.700 néző látta az NB I mér
kőzéseit. Az 1940—41-es bajnoki évben 
Összesen 463.700 néző látta a mérkőzé
seket

Szolnok a harmadik
helyen

Az NB í  táblázata csak a tavaszi for
duló eredményeinek figyelembevételével 
most így fest:

I. Ferencváros 6 5 — 1 25:8 10
2. Újpest 6 4 1 1 21:11 9
3. Szolnok 6 3 2 1 11:4 8
4. DiMAVAG 6 3 2 1 7:5 8
5. Gamma 6 3 1 2 12:11 7

6-8. WMFC *8 2 2 2 10:10 6
6-8. Elektromos 6 3 — 3 9:9 6
6-8. Haladás 6 2 2 2 9:9 6

9 Törekvés 6 2 2 2 12:14 6
10. Kispest 6 1 3 2 12:14 5
11, Tokod 6 2 1 3 8:11 5
12. Szeged 6 2 — 4 6:13 4
13. BSzKRT 6 1 — 5 7:16 2
14. SalBTC 6 — 2 4 10:24 2

A legfeltűnőbb az,
hogy a SalBTC még nem győzött; 
hogy a Szolnok tavasszal mindössze

csak 4 gólt kapott;
hogy a BSzKRT szenvedte el a k f -  

több vereséget;
hogy a DiMÁVAG _ híres csatársora 

milyen kevés gólt rúgott a tavasszal 
(utolsó előtti helyen áll ebből a szem
pontból).

Sáros! dr. és Seper
rúgta a legtöbb gélt a játékosok közül 
az elmúlt fordulóban. Mindketten 3—3 
gólt értek cl. Seper mesterhármast 
csinált, egymásután lőtte a három gól
ját

A góllövők listáján most Sárosl dr- 
r.ak két gól előnye van Zsengellérrel 
szemben és három Turay Il-vel szemben. 

23 gólos: Sáros! dr,
20: Zsengellér.
19: Turay II.
17: Szabadkai.
15: Berecz. 14: Bene, Finta. 12: Füzér 

11: Laborcz. 10: Hidasi. Tóth (Tokod). 
9: Fazekas, Jakab (Ferencváros), Jenőfi, 
Nagy (Szeged), Nagy (Tokod). 8: Gyet- 
vai. Kalocsai dr, Kiszely. Mester. Szusza. 
7: Adám (Újpest), Barna, Beke, Csu- 
berda. Korom, Marosi, Pázjrtándy, Rökk. 
6: Mészáros (BSzKRT), Palatínus.
Sütő

A Haladás, 
a DiMAVAG és az 
Elektromos 
nem kapott gólt

az elmúlt vasárnap. Most ez a helyzet- 
7 mérkőzésen nem kapott gólt: Szol

nok,
5 mérkőzésen nem kapott: Ferenc

város, Elektromos. SalBTC. DiMAVAG.
3 mérkőzésen nem kapott: Kispest,

Haladás, WMFC, Tokod.
2 mérkó’zésen nem kapott: Újpest.

Szeged
1 mérkőzésen nem kapott: Törekvés,

Gamma, BSzKRT

A BSzKRT, a Tokod 
és a Kispest viszont 
nem rúgott gólt

s most ez a helyzet:
1 mérkőzésen nem rúgott g ó lt : Ferenc

város, WMFC, SalBTC.
2 mérkőzésen nem rúgott; Törekvés, 

Elektromos, DiMAVAG.
S mérkőzésen nem rúgott: Újpest, 

Szolnok.
4 mérkőzésen nem rúgott: Gamma.
5 mérkőzésen nem rúgott: Kispest, 

Haladás, Tokod.
fi mérkőzésen nem rúgott; BSzKRT.
3 mérkőzésen nem rá g o tt : Szeged,

A  T ör i-szu rk o ló  e lhallgatott. A  
T örek vés  csa tá ra i ritk án  p róbá lk oz
ta k  lövésse l^

Nagy teljesítmény
A  labdarú gásban  Is van nak  rém 

hírek. í g y  például Ú jpesten  e lőször 
a z  a  h ir ter jed t el, h o g y  a  F e re n c
város  4 :2 -re  vezet a  Sa lB T C  ellen. 
A  m érk őzés  végén  p ed ig  k iderült, 
h og y  a F rad i 9 : l - r e  g y őzött.

—  S zép  a. F rad itól —-  jeg y ezte  
m e g  e g y  ú jp esti 4 :2  után...

Hauser csele
A  K ispest— E lek trom os m érk őzé 

sen helyenkint —  m eglehetősen  a lap
talanul —  p arázs tüntetést ren dezett 
a  k ispesti szu rk olótábor a z  eg y ik  
p a rtje lző  ellen, ak i sok szor  csípte  
lesen a  k ispesti csatárokat. F é lid ő 
ben T ass  A n ta l fo g la lk o zo tt is azzal 
a  gon dolatta l, h og y  a  m ásod ik  fé l 
időben  a  m ásik  oldalra, v a g y is  az 
á llóhely  fe lő li o lda lra  kü ldi á t az 
em lített p a rtje lző t. H au ser  „B ikuci'%  
v o lt je les  já ték os  és edző azon ban  
ezt ta n ácso lta :

—  A  v ilá g ért sem  szabad  m eg cs i
nálni, h og y  a  szóban  fo r g ó  p a rtje lző  
ú jból a  k isp esti csa tá rsorra  v ig y á z 
zon . M arad jon  csa k  a  h elyén  é s  v i 
g y á zzo n  a z  E lek trom os-csa tá rok ra . 
B iztosan  lesen  fo g ja  csípn i a z  E le k 
trom os-csa tá rok a t  is és a k k o r  n em  
lesz  baj.

í g y  is történ t és H a u sem a k  igaza 
lett. E gylzben , a m ik or a  sok a t sz i
d ott p a rtje lző  lein tette B u zássy  les- 
állását, m ég  tap sot is k ap ott.

a  sz igorú  ítéletet m eg  kellett volna 
h ozn ia  a  já tékvezetőnek .

E g y ik  jók ed vű  szu rkoló  m égis 
csa k  azt h a jtogatta , h o g y  k ih ag yták  
a  ta rján iak  a  11-est,

M ik or aztán  sa jn álk ozőan  néztek 
elz illetőre, m eg m a gya rá zta : :

-—  C sak e g y  „k ilen ce s t ' ‘ kap tak  
sz e g é n y e k  —  m ondta.

Az elkésett össze
állítás

A  k ispestiek  ú g y  döntöttek , h og y  
csa k  közvetlenül a  m érk őzés  előtt 
á llítják  össze a  tám adósorukat. M i
k or  hosszú  p ercek  titán sem  sikerült 
a k ispesti csa tárok n ak  sem m i, be
k iá ltott va lak i a  le lá tóról:

—- A m in t lá tom , m ég  m ost sincs  
m eg  a csa tá rsora  a  K isp estn ek !

Gög!
S zolnokon  a  I I . fé lidőben  pom pá

san  já tszo tt  a  helyi csapat. A  m ér
k őzés  után íg y  sóh a jtott fe l eg y  
szu rk oló :

—• D e kár, h og y  csa k  k é t  fé lid ő 
ből áll e g y  m érk ő zés t

Mart ímps-mlődjek Dg ® pm&8*i _
pálydzatuxkba, mert estei a sszéménmysu 
kezdődik is III. ssdmú ötös Tonm  0 
ebben minden pályázónk pontjofnefe a 

»/?ámítását élőiről is kezdjük!

Sl.Országos lippeii Bajnoksig 11
Beérkezési határidő: mii<m %, «  é r .
Kispest—1Gamma (M, KA
SalBTC—Eloktrmnoa (M. K.)
Törekvés—Gázgyár (M. K*5 »e.o'8=...
Szeged v . Szolnok-Tokod

(Magyar Kupé)

MOVE-Felv. (Sít. Kér. K> 
esrakdanántúi—Budapest 

(S ít. Korona R .) . . . A . . .
Felvidék i f j .-M O V B  if).

(Sít, K , E .) ....

KomArtwu—Fereccv. (Bar.?
Pótversesys & pontvoreerayb. oask 
mérkőzés elmaradóé® eeet&a (kér®1 
számításba, egyébként csak hwítmer 

•eovt dönt el.
Bp. ifj.—Észabdunántúli IfJ,

(Szt. K. K.) . . . . . . . . .
í Makói AK—Seefî ê i TK >.0. 3. . . .
| Újszeged! TC-M akéi TK
I Szentesi MÁT—Keoek, TG?

Utxn: . . . . . . . . . . . ............ .
A bekflldő a tivett magát a MtéteMt- 
nek. Minden szelvénybe* ép é® fos- 
Halomban levő használatlan 10 filléres 
bélyenet kell mellékelni. Akt heten- 
kint ötnél több szelvényt küld kö
tele* ló* keresztet (csillagot) teául:

Csinál] már valamit!
S eh ogyan  sem  ak art sikerü ln i a 

k ispesti csa tárok n ak  a  gó llövés. T it
k o st  m eglehetősen  elh an yagolták  
társai, kü lönösen  az első fé lidőben . 
V alaki bek iá ltott:

—  P ali, csiná lj m ár va la m it! H a  
m ást nem , e g y  k is m ü esést.

Nem bánja
E gy, m ásik  k ispesti v iszon t íg y  

e lm éskedett 0 :0 -n á l:
—-  N em  bánom , a k á rm ely ik  csa p a t 

rúg g ó lt, csa k  a —■ K isp est v ez essen  
l :0 -ra ...

Lestaktikat
A  k ispesti m érk őzés  e g y ik  érde

kessége volt, h o g y  a z  E lek trom os 
véd ők  nagyszerűen  csin álták  a  lesra- 
á llítást. A  kispesti belsők , d e  néha 
m ég  T itk os  és K in cses  is sok szor  
k erü ltek  lere. N em  v ették  észre, 
h o g y  a z  E lek trom os-véd ők  e z t tu da 
tosan  csin álják . N em  vette  é szre  a  
k özön ség  sem  és ezért tü n tetett, 
a m ik or a  p a rt je lző  szorga lm asan  je 
lezte a  R-seket. A  tlzegyn éh án yad ik  
je lzésre  m ondta  va la k i:

—  H iába itt  a  tü n te tés !  M o s t már 
csa k  abban bízom , h o g y  k ifá ra d  a 
karja  é s  n em  b ír ja  fe lem eln i a  zá sz 
lót. Javasolni k ellen e, h o g y  a jö v ő 
ben  n agyob b  zá sz lók a t k a p ja n a k  a 
p a rtje lzők , h o g y  n eh ezeb b en  tu d já k  
fe lem eln i.

Miért szurkolt Tátrai ?c
A  F eren cváros— SalB T C  m érk őzés  

e lőtt T á tra i b e lá tog a tott v o lt  csa p a 
tán ak  a z  ö ltöző jéb e . A  sa lg ó ta r já -  
n ia  n a g y  öröm m el fo g a d tá k  „P u b it “  
és a rra  a k arták  rábírn i, h o g y  
já tsszék  náluk.

—  S ajnos  —  mondotta Tátrai — 
m ár n em  lehet. E z  lesz  e g y é b k é n t  
a z  első ba jn ok i m érk ő zésem  ellene
tek . M ondhatom , szu rk o lok  is...

A  m érk őzés  után  R if f , a  S a lB T C  
edző je  m egk érdezte  T á tra itó l:

—  M ondd csa k , „P u b i" , m ié r t  is 
szu rkoltá l t e  a m érk ő zés  e lő t t  f  Hi
szen  kön n yen  g y ő s te te te k .

■— C sak azért ■— válaszolta Tátrai 
■— hogy ne kapjatok kilencet

Kiszeiy panaszko
dik . . .

Klszelyt kétszer is alaposan fel
vágta Tímár. Amint az öltözőben 
kiderült, az összecsapás következté
ben bordazúzódást szenvedett „La- 
paj“.

— New értem  —■ panaszkodott 
Kiszeiy — mostanában m indenki 
engem  bánt. N em  elég , hogy f iz e tés 
vesztésre Ítéltek, most m ég a bordá
mat is kikezdik

Fordítva
A Kispest Viget szerepeltette a 

balösszekötő helyén. Az apróter- 
metü játékos bizony sokat forgott, 
cselezett, így nem csoda, ha mérge
lődtek a kispestiek. Szünet után 
aztán már nem bírta idegekkel az 
egyik benszülött. így fakadt ki:

— N em  tudom, hogy v a g y o k  vele, 
de ha Vig-dolgokat látok, sírn i tud
n ék !

A kihagyott 11-es!
A  Ferencváros—SalBTC mérkő

zés után a zöld-fehér hívők mondo
gatták, hogy a tarjániak edzője fö
löslegesen nyilatkozott, hogy nem 
hagynak ki 11-est, mert hiszen, a Fe- 
rencváros-védök nem is csináltak

Kong-kong-kong. . .
K isze iy  sok szor  csa p ott össze k e 

m ényen  a  ta rjá n i védőkkel. A z  
egy ik  összecsapás után am olyan  
k on gó  han g h allatszott fe l  a  n éző
térre.

—  C sak n em  tö rtén t valam i ba j! 
—  m ondta  valaki.

—  D eh og y is  történ t. E gyszerű en  
a z  az ese t , h o g y  L apa jnak  a  zseb e  
kong az ü resség tő l, am ióta  a szö 
v e ts é g  le tilto tta  a fiz e té sé t .

Nem tudja
A z  ü llő i-ú tón  a  n ézők  m á r szinte 

belezavarod tak  a  gólszám olásba . 
E g y  ú r a 9. gólnál m egkérdezte  a 
szom széd játó l:

—  K érem  szép en , ez  a  t iz en e g y e 
dik g ó l v o l t f

—  N em  tudom  —  m ondta a  m ásik
—r, otth on  fe le d tem  a szá m ológ ép e
m et, - - -  - - ■: -  ■ ....  -

Egy gólla l jo b b  v o lt  
a z Ú jp e st!

W é b e r  L a jos
v é le m é n y e
szerin t

Wéber Lajos, a Törekvés edzője 
„helyreigazítást" kér:

— Tévesen jelent me* a mérkőzés 
ntáni nyilatkozatom. Én azt mondtam, 
hogy az Újpest volt egy góllal jobb 
\  nyilatkozatban viszont az jelent meg. 
hogy szerintem mi voltunk jobbak egy  
góllal. Én ilyet sosem mondok, ha az 
ellenfél jobb. Nem vagyok vak. Nekünk 
több volt n?yan a kidolgozott gól
helyzetünk, de a gólhelyzeteket be is 
kell rúgni. Tény az. hogy a döntetlen 
nem lett volna érdemtelen Sajnos, a 
védelmünk nem úgy játszott. mint 
szokott. Kónya hűtése ártott a játékos 
ruganyosságának. Bánkuti meg sem 
közelítette diósgyőri Játékát. Csatár
sorunk sok helyzetet dolgozott ki és 
sokat is hagyott ki. Dérinek hiányzott 
a két kihagyott hét, ex főleg lövésein 
látszott meg. *

A Törekvésnek van sérültje ís. Dóry- 
nak megdagadt a térde. (Véletlen baleset 
volt.) Bánkuti is a térdét fájlalja. Még 
az az újság a betegfronton, hogy Pala* 
tinns kedden bevonul a sportszana
tóriumba s végre megoperáltatja porc
leválását.

Kedden lesz a legközelebbi edzés, az 
edzés után pedig játékosértekezletet tar
tanak.

GYENGÉN SIKERÜLT
a pontszerzés a TI. Országos Tippel/) 
Bajnokság 9. fordulójában. Találatok 
szép számmal akadnak, de a telitalálatok 
nagyon hiányoznak a héten. A hétfő 
estig átnézett szelvények közül a leg
nagyobb: 23 pont.

Itt közöljük, hogy akadt néhány olyan 
pályázó, aki beküldte a 8. számú szel
vényt, de viszont a 9. Bzámú szelvénnyel 
nem jelentkezett. Ugyanakkor ..Cserével'- 
sem jelentkezett, azaz nem küldött Íven 
tippeket a megsemmisített 8. forduló 
helyett. Ezeknek a 8. számú szelvényeit 
úgy tekintjük, mintha azok 9, számú 
szelvények lennének. *

tZENETEK;
K. B ,: A 10. számú szelvényt többé 

nem közöljük. I. D .: A II. Országos 
Tippelő Bajnokságban mindenképpen új 
bajnokot avatunk, mert líj. Csillik 
György, az őszi bajnok gyenge rajtot 
vett és most már nem is küld szelvényt. 
Alom: A II. számú ötös Torna a 10. 
számú szelvénnyel zárul Ez a verseny 
tehát elérkezett a hajrához. A verseny 
állását, valamint a Főverseny állását a 
csütörtöki számunkban ismertetjük. 

a a g g CB*
AZ NB . n i  GÚLLOVÖÍ:

23 gólos: Tóth II HTVE. 22 gólos: 
Csöpü GSE. 20 g&los: Kosaras (Hungá
ria). Pintér ÉSE, Hegyes BRSC. 13 
gólos: Horváth II FTC. 17 gólos: Füstös 
FTC. 16 gólos: Krizsán (Pamut). 15
gólos: Lendvai PVSK. 14 gólos: Blaskó 
(Testvériség), Huszár II PBÜSE, Sulyok 
BFTC,

\ ii ■ 1 -  - - -

Az NB II. állása
Kolozsvári csoport

3. Nagyváradi AC 8 8 —
2. Nagybányai SE 9 7 —
3. Bástya 8 3 1
4. Kolozsvári AC 8 2 1
5. Szatmári SE 8 2 1
6. N. Törekvés 8 — 1

Duna-csoport
1. Szegődj VSB
2. Szombathelyi FC
3. BLK
4. Zugló DSE
5. Vasas
6. DVAC
7. D. Magyarság
8. Soproni FAG
9. Soproni VSE

10. MTK
11. I’ obsás
12. Egyetértés
13. SaoAC
14. Pénzügy

Tisza
1. Ik-breceni VSC
2. Tjarppart
3. M AVAG
4. ózdi MOVE
5. B. Vasú taé* 
fi. Ganz
7. B-jsJ
8. Pereces
9. Miskolci VSC

10. Salgótarjáni SE
11. Rákóczi / SE
12. Kassal ÁC
13. MOVE T. Előre
14. Mátészalka

* Két büntetőpont

18 3
19 19
19
19

9 
918 S

19 8 
18 «
18 8 —
18 7 3
17 5 5
19 6 3 
19 7 1
16 7 — 
M 5 3

■esoport
19 13 4 
19 14 3 
19 11 1 

■ 19 9 4 
19 9 4 
19 9 S 
19 8 
.19 8 
19 7
18 719 fi 
19 5 
18 -2
17 -

3
3
2 
2
4 
4 
4 
I

levonandó.

— ffi: 4 IS 
1 24: 7 14
4 15:18 7
5 15:25 5 
5" 8:32 3
1 7:25 X

2 37:22 3S
6 40:30 SS 
6 46:38 32
6 35:99 92 
4 38:49 23 
fi 34:29 21
7 30:30 I f  

10 46:50 36'
9 38:36 16 
7 30:31 15

10 39:45 13
11 21:4S 15 
9 28:31 1* 

11 31:38 IS

2 64:28 3# 
3-68:31 39
4 67235 !
6 51:34 :
5 48:46 !_
7 49:34 31
8 50:45 19
9 58:37 1«- 

10 47:38 16
9 42:50 16 
9 39:50 J«

10 35:55 14 £ 
12 19:56 S . 
IS 19:130 1

Az NB III. állása
Keleti eeoport

AC

. FTC 
. WMTK
. Szeged II 
. Testvérükig 
. Kecskeméti1 
. Szentes: TE 
. HÓdmczöv. TVK 
. Szolnok II  
. C. MOVE 
. Gyulai AC 
. Csabai AK  
. Orosháza

14 12 
9 
7

15
14
14
13
14
13
14
14
15 
14 
14

1 75 
3 44 
3 51
5 39 
3 36
6 27
7 37 
6 22 
6 20
8 25
9 28
8 19

15
:20 31" 
:31 18 . 
25 18 .. 
:80 15 
:52 19 
:43 11
:28 1-t 
:4Ö 11 
:43 19 
:51 9-: 
:41 7,

3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
n .
12.

1.
2.
3.
4.
5. 
«.

7-8,
7-8,
9.

1 0 .
11.
12.

UTE 
Hungária &C 
Cs. MOVE 
Dorogi AC 
Érsekújvár 
Tatabányai SC 
Pápai PSO 
Szent-lőrinci AC 
Álba Regla 
Komáromi FC 
Budakalász 
Csillaghegy

Nyugati csoport 
15 13
15 8 
15 9 
15 8 
15 8 
15 8 
13 6 
15 5 
15

ŐSE 
BRSC 
PVSK 
KTK
Törekvés I I  
Magyar Pamut 

, Kaposvári TSE
, NSC
Rákoskeresztúr 
Nagyin. SE 
BTISE 
Kiskunhalas

15 3 
14 1
14 — 

DéB csoport
15 10 
15 10 
14 9 
14 8 
14 6 
14 5 
13 5
13 4
14 4
13 4
14 3 
13 1

2 — 57:17 28 ; 
4 3 45:23 3V

4 40:26 3A 
3 31:93 29 '
5 49:20 185 39:30 18
6 31:97 13
7 29:31 13
8 38:55 11

3 10 14:41 8 
:49 49 11 13:

3 11 11:56

Mátra alesepert
Hatvani VSE 11 6
Losonci AFC 11 6
III. k. Árpád SE 11 6
Pálfalvl BltSE 11 6
DiMAVAG I I  11 6
SailBTC II  11 4
MOVE Egri BE 11 S
PeMTK ll -
Hálókéért II 1
Gyöngyösi AK  11 1

3 53:16 29
3 51:30 33
4 46:21 19
4 24:17 18
5 38:33 15
6 1)4:33 13
6 26:26 13 
5 24:?4 18,
7 34:45 lt  
9 27:47 8 
9 23:51 8 
9 10:47 S-

2 28:12 15
2 34:14 15 
2 19:17 15 2 21:22 tó-
3 49:19 I f  
5 17:27 18 
5 18:21 »
5 19:36 í
6 17:27 * 
fi 11:41 8

K árpát .lesöpört
1. Nyíregyházi TVB 13 11 1 | SS:t2 2Í
2. Munkácsi SE  13 10
3. Ungvári AC 13 8
4. N yíregyházi K ISE  13 7 3
5. Beregszász,1 F TC  13 8
6. Kassal T örekvés 11 6
7. Aknaszlalínai BTC lt »
8. Várpalánkai TSE  13 4 
0. N egysz. Beszkid* 18 2

10. Ungvári MTE* 18 3 
• Törölve.

ot t rr

1 2 44:16 2l
2 3 27:16 lg
3 3 28:26 l7

-  4 39:17 lg
-  5 21:23 l t  
1 5 11:19 11

-  8 9:30 «
-  16 19:39 *
-  16 4:28 *

A  D. M agyarságban nagyon őrölnek  «
Pécsi DVAC ellen elért értékeg döntet
lennek. Azt mondják, hogy ha a csatár
sornak kissé jobban megy a játék, akkor 
győzhettek volna. Elégedetlenek a*onc 
bán a játékvezetővel. Szemlér Ferenc. * 
D. Magyarság intézője szerint *  látóké 
vezetőt bepanaszolják a  JT-nól.



'Kedd, 1941 április 22. SpéM
A Ferencváros 2-3 gólos 

vezetés után sem állt 
le s ez tetszett leglob
ban a vezetéknek

ICiszelsr és Gyetvai sérülése nem súlyos
Háromszor rúgott már öt gólt a. 

Ferencváros .az 1940/41-es . bajnoki 
idényben, másik 'három ;mérkőzésen 
Kiég, hat gólt ért eí, de hat gólnál 
többet , nem tudott még rúgni, a ,baj/;, 
bokcsa/pat

Most kilencet rúgott! 
■Természetesen mindenki boldog ■ a 

S’erenevárosban. Csak , az aggasztja 
őkét, Hogy, mi van Qyétvaival és tol 
van Kiszelyvél, Gyctvai sérülése 
könnyebbnek, látszik.

Dltnónj’ Lajos 
ittöiiclta hétfőn délelőtt:

Gyeivel! sérülése nem súlyos. 
A combján van. egy kis züzódás és 
Vérömleny. Nem vitás, hogy vasár- 
nap .már játszhat. Kiszely hétfőn 
Véggel ment Po.tlatschek Gyula dr 
főorvosihoz. Várjuk .az eredményt. .

— Síit szó! a"vasárnapi' m érkf 
léshez?:

— örülök, hogy jól ment s hogy
kellemesem csalódtunk. Most kidé- 
túli, hogy a játékosaink erőnlété, 
játéka és -'csapatmunkája,’. körül 
*Uivcs hiba.;•■ .

SÍI tetszett *! legjobban ?
— Az,-, hagy ■ mindenki , szívvel-,

Mlekkel játszott s hogy mindenkinek 
egyformán; jól ment a játék. Külö
nösen' tetszett, az, hogy a fiúk .szíve
sén játszottak kapásból. Volt olyan 
támadásunk, amikor. hatszor egy
másután ment kapásból a labda. El 
keU azonban ismernem azt is, hogy 
á' BalBTG is sokszor 'játszott kapás
ból.^ . . "

— Milyen hibát látott a SalBTO 
ben?' ,

,— Már. az első félidő elején lát
tám, hogy hamar . készen lesznek, 
mert kapkodjak,. Valami szerkezeti 
hiba lehetett a SalBTC-ben, aztán 
Kiég zavarodtak, összeroppanták.

—̂ Mit tud Boldizsárról ?
— Boldizsár:., Nemrég nálam je

lentkezett valaki,, hogy Boldizsár 
nálunk akar játszani. Ezt én közöl
tem. Pataki Mihállyal. Azóta ebben 
az- ügybe®, nem történt semmi. .

‘Beszéltünk 
, Tóth Bajos dr-ra.l,

hé Ferencváros intézőjével is. Tőle is 
megkérdeztük:-

Mi nyerte meg legjobban a lét
ezését? _  ... ; .v .

— Az, hogy a csapat, amikor két- 
hárem," góllal vezetett, nem állt le. 
A labdarúgók általában hajlamosak 
árra, hogy egy kis vezetés után le- 
álljanak. Most azonban a Ferencvá
ros végig komolyan játszott, ; nem, 
vojt semmi kényelmesség és. köhy- 
Kyelmüsködés.

— Hibákat is látott ?
■—- Láttam, de. ezeket nem aka

rom elmondani, mert nem súlyosak. 
®t» nem emelek most ki senkit sem 
a csapatból, de nem is mondom meg, 
hogy hol volt a hiba. A hibák nem 
Voltak nagyok, sőt majdnem azt le
het mondani, hogy vasárnap teljesen 
hibátlanul ment mindén.

-— Mi újság különben a Ferenc
városban ?
; — Május 4-én Nagyváradon akár- 

tnnk játszani a NAC-cal. De nem 
tudtunk megállapodni s . így ezen a 
Kapón Komáromban fogunk vendég
szerepelni a teljés csapatunkkal.

eredménye — negatív. A játékosnak 
ráncé bordatörése, sőt repedése sincs. 
Mindössze egy Irts' zúzódást talál
tunk. Kiszely 3-—ö- napon belül tel
jesen rendben lesz. Gyétvait is meg
vizsgáltam, a z : .ő' sérülése jelenték- 
toléü. Egy kis zúzódós és vérömleny.

Tóth István!:
«= Hatalmas ssce- 

rencse segített
bennünket 
Kispesten

Érthetően'nagy az öröm. az Elektromosban. .Még' a legyénaesebb Elektromos-/ 
szurkolók sem' számítottak árra., hogy sikerűi ' a kispesti orossíánbtu-lktisból mind a két pontot bazarinnie *, csapatnak. Azt. tartják., hogy ezzel a két ponttal most, ‘már végképpen megszabadultak 
a. kiesési gondöktöl.T61H ‘István,, az 'Elektromos edzője .est mondja a Kispest elleni inérVőzéstikrSl: 

Nagyon fontps Vét, pontot szeres
tünk. Is ’*r. 'h og y  hatalmas szerelmse 
segített bennünket Kispesten * györelem 
her.. Vécééi nagyon nagyot akart védeni 
gólunknál és -ez lett veszte.- A mi játé
kosaink közöl Kossáli, Onódy. Pálinkás 
és Bálion tetszett ' nekem leginkább, 
Uakoh eri'A rúgást kapott *, szemhéjára., 
remélem, . hogy vasárnapig, .* Szeged- 
mérkó'zé Bünkig kihéveri őst, Blsom 
benne, hegy a kispesti két pont vissza
adta. a csapat. lelki nyugalmát, ami 
hátralevő mérkőzéseinken lég örvendetes 
módún megmntffitkosní.

25öld Fenbci Rossz; színben van, 
Lila úr.' Nehéz volt, nehéz volt?

Lila Leót Tudhatná, Hogy ezek,a 
kiesésre álló . csapatok nagyon ..rá- 
mennek". I>e így is tartottuk a két
gólos különbséget.

Zöld Ferenc: Én. is észrevettem, 
hogy harapnak ezek a .kiesők. A  ki
lencedik: dugónk után, nagyon bele- 
feküdtek a salgótarjániak.

Lila Leó: A/ mi mérkőzésünk sok
ká) nehezebb volt.

.Zöld- Ferenc; Pérsz-e, persze. Nem 
is lehet á két csapatot összéliasonli- 
taúi, • .

Lila Leó: ’Ugy-e? Jobb csapat a 
Töri. mint a. Stécé!

Zöld Ferenc: Nem úgy értettem. 
Gyengébb csapat ‘az. Újpest, mint a. 
Fradi,

Lila Leó: Majd meglátjuk. Meg-, 
jegyzem, éh nem csodálkoztam azon, 
hogy a Fradi .ennyi dugót lőtt. A 
fradteták' erre a mérkőzésre spórol
tak Kölnben. Uram, mennyi benne 
maradt'".a fradistákbaji Kölnben!

Zöld Ferenc: Hát ami azt illeti, 
ZsprfgrUér ‘ is spórolt Kölnben két 
dugót.'

Lila Léé: Hallóm, Kiszely Lapáj

Vasárnap nem volt baj a lövések
kel a Ferencvárosban.

Íme ezt mutatja a statisztika:
-ás 1. félidőben 3S labda szállt 

pdc*?/ kapuja felé. Ebből kettő gól 
lett, egy kapufára' jutott, tizet 
Géczy elfogott, melléi illetve fölé 
Biént tizerípyolc. Kettő hazaadás 
Volt. . .

A II. félidőben SS labda ment a 
fálgótarjáni kapura. Ebből hét gól 
*9tt, kettő kapufára' jutott, kilencet 
v*éczy elfogott, kapu mellé és fölé 
Gertiit tizenegy, három meg háza
l á s  volt.

Végeredményben tehát Géczy ka- 
Pújára 31 lövést küldtek- a ferenc- 
W rosiak. ' y, ‘ ,

Ezzel szemben Csikós kapujára a* 
í f  félidőben csak négy- lövés ment. 
j^ g y  másik lövés elkerülte a ka- 
bnt, hétízben meg hazaadás után 
íogta a labdát Csikós,

A II. félidőben csak léét lövés 
Heűt a ferencvárosi kapura. Ebből 

gól lett. Mellé és fölé ment öt 
“ Vés, hazaadáa ekkor csak kettő
Volt. “

■- •
.-..Beszéltünk Potlatschek Gyula dr 
főorvossal is. Nála jelentkezett hét-
~rn K iszely  s a főorvos szakorvossal 
jjésgáltatta meg a játékost, majd 
röntgenvizsgálatra küldte. A  főorvos 

mondta: ; , .
■*“*' K iszely röntgenvizsgálaténak

Nem volt szerencsénk
— mondja a csepeliek 

edzője
Hanem is jött váratlanul ar a 

tény, hogy a WMFC ■ néni tudott 
győzni Szolnokon, a 4 :l-és gölarány 
mindenképpen meglepetésnek szá
mit. Ezt meg is .mondottuk . Jávor 
Pálrik, a WMFC edzőjének, aki 
következőket mondottá a szolnoki 
vereségről':

— á II. félidő 10. percéig nem
csak egyenrangú volt a két csapat 
de minden szerénység, mellett is meg 
kell állapítanom, hogy mi még job 
bak is voltunk. Akkor még Iliére 
állt a mérkőzés és látszott, hogy aki 
az első gólt, rúgja most, az győz. 
Nekik sikerült... Pedig nekünk há
rom kifejezetten nagy gólhelyzetünk 
volt. Tihanyi kétszer ugrott ki nagy 
szerűen és Szabadkai is biztos hely 
zetben rontott. Azt már csak úgy 
mellesleg említem meg, hogy a har
madik ‘ bekapott gólunk lesáUásból 
esett. A. negyedik is csodára balsze
rencsés gól volt. Nem volt szeren 
csénlc Szolnokon! Pedig Kát ez is 
kell a labdarúgáshoz..
, Milyen a Hangulat a csapat

ban? ; ; . . . .  :
— Meglehetősen levert volt a tár

saság. Meg is mondtam, hogy ezt 
vereséget csak az Újpest élleni jó 
szerepléssel lehet jóvátenni. Az az 
érzésem, hogy ez sikerülni is - fog. 
Nekünk rendszerint a nagy csapatok 
ellen mégy jobban a játék.

—- A védelemben riém voltak hl 
bák? ' •

— Bizony voltak hibák is. Szünet
után Szántó teljesen szabadon szá
guldott a jobbszélen. De ez ellen w 
lesz orvosságunk. - ' .. ’

— Hogyan készülnek az Újpest
ellen? ; , v ?.'■

Szerdán kétkapys játék lesz, 
edzőtársunk a CsMOVE. Egyébként 
a megszokott munkamüsorral ké
szülünk a nagy ellenfél ellen.

O í o d a l n i o s

hongulol

rsfian
Á» So nem  vá la szol...

Uipesíen iegiobban a csatársor fó 
játékának ©fűinek és annak? hogy  
Á dá m  Sanyi nem vette él az ellen
fél kemény játékmódé fái, hanem  
iegyeimezeíten viselkedett

S
(Újpesten ős kapcsolt részem hétfőn 

alábbiakat hallottuk:) 
Elégedettek vagyunk és elé
gedetteknek .is kell lennünk 
az eredménnyel,, mert a Tö
rekvés lelkesen, erélyesen, 

keményen és jól is játszott.

S  Elégedetteknek kell len
nünk, hiszen, a diósgyőri 
meccs óta. Hosszú idő telt el 
és ez alatt aa idő alatt a 

csapat, gépezeté kizökkent a rendes 
kerékvágásból.

Elégedettek lehetünk azért 
3  I is, . mert többen, különböző 

” * okokból nem vehettek részt 
rendesen a,z. edzéseken. Szu

sza még hozzá szombaton KISOK- 
mérközést játszott és ezen a mérkő
zésen meg is sérült. Véleményünk 
szériát, há Szusza szombaton nem 
sérül még, , akkor más. lett volna az 
eredmény. Az ép Szusza kétgólnyi

0

vunkrtu

S
Szusza

panaszkodott., hogy nagyon szúrósan különbséget jelentett volna a ja
játszott, a SalBTO. Igaz ez?

Zöld ‘ ' Ferenc: H át' egypárszor a 
Lap&j is megszörta, a bőrt, Míg 
aztán 'áss ö. bőrét ki megszűrtált. Jó 
volt a Lápáj:

Lila, Leó: Nem is csodálom. Az 
amatőr lelkesedés lángol benne. A 
szövetség villámigazolással vissza- 
amatörösítetté egy évre,

Zöld. Ferenc: Én tudnék maguknál 
is egy-két játékost, akit én még in- 
g/en seni játszatnéki

Lila Leó: Nézze, fiam, egyp&r já
tékost elfogadna a Fradi as Újpest
ből.

Zöld Ferenc; Jó helyen vannak 
azok ott Újpesten. Tudja, akkor, 
amikor megraktuk magukat öt-null 
ra, minden újpesti játékos a helyén 
volt. Mintha csak én állítottam volna 
össze a csapatot. Mert igaz, hogy a 
Fradi jó  volt azon a mérkőzésen, de 
nem szabad kisebbíteni, egyes újpesti 
játékosok érdemét sem ebben a szép 
eredményben.

D ió s  Győző (ásítva jön) s Unalmas 
vasárnap volt. Győztünk mi nagy
csapatok.

Zöld Ferenc: Kedves urambátyám, 
saját maga, alatt vágja el a fát, ha 
ilyet mond.

D ió s  Győző: Hogyhogy?
Zöld Ferenc: Mert ha egy nagy

csapat csak egy nyavalyás góllal 
tudja: megverni a Tokodot, az bizony 
szomorú. De l:0-ra megverni ottho-

Elégédettek- lehetünk, mert 
a csatársoron határozottan 
látszott a javulás, noha 
egyik tagja sérült volt. 
a 40 százalékát sem adta 

annak, amit tud. A csatársorunkban 
sokkal több lehetőség van annál, 
amit vasárnap láttunk tőle. Minden
esetre meg fogjuk húzni annak az 
újpesti gyereknek a fülét, aki ázom 
haton a KISOK-meccsen Szuszát 
megrágta. A dolog érdekessége 
ugyanis az, 'hogy Szusza csapata 
szombaton éppen egy • újpesti iskola 
csapatával játszott. Úgy látszik, az 
a gyerek nem valami lelkes újpesti 
szurkoló.

Elégedettek lehetünk, mert 
Adóm szinte önmagát múl
ta felül. Nem is annyira a' 
játékban — bár kiválóan 

játszott—. hanem inkább fegyelme 
zettségben. Ellenfelei bizony nem. 
kíméltél. Keményen, sőt talán néha 
túlkeményen „beszálltak" vele szem
ben, Adám Sanyi azonban — régebbi 
szokásától eltérően —- ezúttal nem 
válaszolt a keménységre, nem vette 
át ellenfelei harcmodorát, hanem 
minden igyekezete arra irányult 
hogy minél nagyobb hasznára, le- 
yen a, , csapatának. örvendetes

Adám Sanyi formajavulása is. Igas, 
hogy ez. az edzések alapján várható 
volt. Mindig tudtuk, hogy Adám, a 
legnagyobb magyar tehetségek 
egyike s csak szorgalmas munkára, 
fegyelmezettségre és megfelelő meccs- 
edzésre van szüksége ahhoz, hogy 
ismét a legjobbak között legyen.

Elégedettek lehetünk Vidor- 
ral is, noha Vidor játszott, 
már jobban la és fog is még 
jobban játszani. Kármdntöl 

sem várhattunk többet azután, hogy 
Diósgyőrben megsérült és utána 
nem edzbetett rendesen.

Nem vagyunk elégedetlenek 
ZscngelUrrel sem, pedig „a. 
tanár úr ökiegyelme" nem 
is olyan, nagyon erőlködött 

szón a, mérkőzéséül. Nem szabad 
zónban elfelednünk,, hogy Zsengéi- 

tér hangulat játékos.. Ha szorul a 
kapca, azért a. helyén van. Lám, 
tegnap is, amikor úgy érezte; hogy 
már megnyertük a meccset, enge
dett az irániból, amikor azonban 
látta, hogy. itt baj is lehet, akkor 
újra rákapcsolt. Nem újság szá
munkra, hogy Zsengétlér Gyuszd 
összekötőben is tud játszani, hiszen

0

játszott
helyen.

ö már elégszer ezen a

E

E

Elégedettek lehetünk Tóth 
Hatjával,, alti újra kezd 
belejönni. A  gólja, éppen 
olyan, szép volt, mint Zsen- 

géllér egyik gólja. Balogh Bonzó és 
Magyar is jól játszott a körülmé
nyekhez képest, a védelemre sem • 
panaszkodhatunk különösebben.

Elégedett lehet a. közönség 
is, hiszen olyan szép gólo
kat látott, aminőket ritkán 
láthat. Nem lehet panasz a 

gólok mermjdségére sem. Az az 
5500 néző, aki a rossz idő ellenére .is 
kijött a pályánkra, bizonyára csaló
dás nélkül, sőt elégedetten távozott,

Nem vagyunk viszont elé
gedettek a következő ellen
felünkkel, a WMFC-vel. 
Rosszaljuk, hogy ennyire 

kikapott Szolnokon. Sokkal jobb lett 
volna, ha a csepeliek győztek volna, 
így nyugodtabban néznénk a. jövő- 
vasárnapi mérkőzés elé...

1 0 .

n,r i-iii- ,r r  ...................................................................... ..........
nában a Tokodot nagyszerű teljesít- .
mény egy olyan kiscsapattól, mint | Két vezető beszél 
amilyen a DiMAVAG!

„nem asmamrnis íüz®§bí®- 
dsz@t és Hfizéposétág*! 
eioiipf a BLK-naü**

Szombathelyet rendkívül meglepte 
az SzFC-nek 4:0 ás veresége. .

-— Féltettük a tartalékos csapatot 
a vereségtől, de azért 4:0-ra még 
sem gondoltunk — mondogatták a 
szurkolók még hétfőn is.

Omischl Antal elnök a vezetőhöz 
méltó nyugodtsággal és tárgyila
gossággal ítéli ineg a vereséget:

— Még a 4:0 miatt sem kell két
ségbeesnünk. Tálán én magam vol
tam egyedül, aki háromgólos vere
ségre voltam elkészülve. Elvégre 
idegen pályán középfedezet és kö
zépcsatár előnyt még sem adhatunk 
a BLK-nák. Már az ősszel, amikor 
láttam a BLK csatársorát a II. fél
időben játszani, megmondtam: Pes
ten igen kemény dió lesz ez a BLK. 
Jól megéreztem. Igaz, teljes csapat
tal azért mégis csak más lett volna 
az eredmény. De hát: ezért szép a
futball. A győzelemnek örül az em
ber, de a vereséget is nyugodtan kell 
fogadni és n e m  ejtheti kétségbe, 
Majd máskor jobban megy.

k Gamma fölfitt aratott úvémlom. nláli 
alig. lehetett -béjutái a szcrocIwk ylt,űző
jébe. A‘ szurkolók ugymúfry rohamoztál, 
meg b,z öltrttót, mint az alőm érfcc«s alatt 
a lelátót. Mípdonktnek. vaó 
a -játékosokhoz és mindenki igyekszik
eeu egy - eSatot, foMevemitsrÉl a mérkő
zésről. Markoúios elnök beléptikor a. Jf 
tökösök, -hatalmas Aljehsésben törnek k 
és vAllnkra 'ömölik elnöküket. -

— öröm  ilyenkor, szegedi szurkolónak 
lenül, — m ondja <*ry tégi szesszdi játéko* 
— sók nehézséget kellett lekflaienénk, 
hogy o  kiesés reaeedelroét elieriiljük . 
Iteraélem: - eü a veszély moet már' nem fe 
nyeget- bennünket.

Ma-rkoviee elnök nyilatkozata így - hang
zik:

— A  győzelm et; m&r nagyobb arányban 
la mosrérdenieltflk volna. Keglépett a csa
pat küsdőképességo, annál Is inkább, 
mert a játékosok m is  Irányú elfoglaltsá
guk miatt nem- tudtak edaésefcre Járni. 
A ma! mérkőzésen a regi ..Szegedi’ ’  szív 
fellángolásét láttam. B oldog vagyok, 
remélem a  kiesést most már végleg elke
rültük.

• Azonnal vagy villámmal igazol- 
hátó elsÖMasszlsú csatár állást kap
hat. Cím: Oláh Gyula, Monor, Deák I legészszerűbb

egyöntetűen a Kispest 
vasárnapi vereségéről

Kezdjük a rendőri hírek szokott 
receptje szerint: .

,Könnyen végletessé válható bal
eset érte vasárnap a Kispestet 
...az Elektromos csapata elütötte 
attól a két ponttól, amire „esküdni 
mertek” volna a piros-fekete szur
kolók.

A vezetők azonban korántsem lát
ják „haláIos“ -nak a vereség okozta 
sebet.. Hétfőn beszélgettünk Papp 
Jánossal és Erhardt Jenővel, a Kis
pest két vezetőségi tagjával. A kü
lönböző időközökben lefolyt beszél
getésekből kitűnik, hogy a vezetők 
véleménye azonos. Olyan egybehang
zóan nyilatkoztak, mintha össze
beszéltek volna. Lássuk csak, mit 
mondanak a vezetők:

A mérkőzést meg kellett volna 
nyernünk, ha az egyik partjelző 
nem felejtette volna el a les-szabályt. 
Kincsest legalább tiz esetben fújta 
le. tévesen. A szélsőnk ugyanis a 
labda elrugása pillanatában még a 
hátvéd mögött állott, amikor a part
jelző „lest“  látott. •

— Csatársorunk vészes gólképte
lensége is szembetűnő volt. Egy pon
tot azért megmenthettünk volna, ha 
Szabó II nem hátrafelé rúgja a lab
dát az utolsó percben, hanem az el
leniéi kapuja irányába. Az első 
megoldás“  helyett ez lett volna a

F.-u. 14.
Bódoghnak, a Postás jeles osatráánah 

a térdéről e ’ héten levesril;' a gipszkötést. de járókára esak a jövő vasárnap 
kerülhet sor.

A . Szegedi VSE háza táján elégedettek a gyűrt döntoUennel — Győzelmet vár- túlik npyai. —. mondotta Richter István 
főtitkár —, de így. is elégedettek lehetünk az eredménnyel. A csapat tartalékosán áll-t ki, hosszú utat tett meg. 
aztán az Egyetértés hazai pályán tavasz- szal mégr nem vesztett pontot. A csepát 
■ biztosan ■ tartja első helyét s most már 
mj is hisszük, hogy a bajnokság elén I m érkőzéseinkre am elyekenvégzünk. — Az. SzVSB kedden érkezik' .....J-
haza Szegedre. Sérült nincs.

Hetholyt, a Postás intézője így magya
rázza csapatának súlyos vereéévét: — 2:0 után egy kissé kömiyelmüskBdtüjik, kaptunk egy „furcsa” llAst, a fink kapkod
ni kezdtek és kász , volt a vereség. Ezen
kívül 'Gyarmati megsérült. Gombost kiállították, Solymoói, Csere, Bódogh és 
.Rajkai pedig hiányzott. -Azt hiazem, ■ ez 
elég magyarázat,...

— Nem  kesergünk, hiszen a ve
szélyes zónában lévő eg y esü litek  
mind kikaptak. Persze nem, -is ö r ü 
lünk" az eredm énynek, de nem  is
,fiirunk“ .

•— N em es nagyon h ián yzott a csa
társorból. 0  biztosan kihasznált 
volna a gólhelyzetek  közü l eg yet-  
kettőt.

— Továbbra is lankadatlan szor
galommal, készülünk legközelebb i

...... , _ ken  — re
m éljük —  nem lesz olyan balszeren
csén k ,, mint volt az E lek trom os el
len!

AZ ÚJPEST
ezen a héten- is a rendes edzésnapokon 
edz, tehát kedden, szerdán 1 és pénteken, Szerdán kétkapus játék is less,

A- H aladásban
felcsillant a rem ény; 

©S lehet kerülni 
a kiesést

A BSzKRT ■ ellen kivívott 2:0-S.s győzelem általános örömében sem íelédkér- 
tek még a Haladás-vezetők a tárgyi!^ goiságtól. Palágyi László intéző .például így beszélt még hétfőn is;

— Csak a 11. félidőben mutatott játékkal vagyok elégedett. Akkor rákapcsolt a csapat. Ilyen játékot várok mindig * Haladástól. Kiss. Lovász és Deszke be- lyén három tartalak játszott. Az ifjúságiakkal megtűzdelt csapattól pedig szebb eredményt nem is kívánhatunk.Gazdag közbeszól:
— Már az I. félidőben éreztem, hogy menni fog a játék. He, ha a helyemen 

maradhattam volna, még jobban játszom. Ha a fiúk velem együtt így küzdik végig a mérkőzéseket, akkor.... még nem Is olyan elintézett a kiesésünk.A szurkolók a csapattal együtt örülnek. Az egyik íöszurkolónak például ez 
a véleménye:— Nőm a 2:0-nak. inkább a játéknak, a szívnek és a lendületnek örülünk. Meg még anuak is, hogy elkerültünk az utolsó 
helyről.A kiesés elkerülésének a reménye in felcsillant újból. Még a Icgrtárgyiiago- 
ssbb játékos, Kraeonal is reménykedik:— Minden attól függ, idegenből tu
dunk-e két pontot hozni. Ha igen. akkor idehaza a Tokod, SalBTC. Szeged és Szol- nők ellen majd csak nyerünk! Addigra Idehaza lesz a „Jenei" is (Kiss). Deszka is megérkezik és Lovász helyén egy tartalékkal csak kibírjuk.

Mindenki. Körmendi bravúros védéseit dicséri. A „Jottinak” nemcsak a jékívá- 
natbol jutott ki hanem az őt körülvevő meleg szerétéiből is. ö Így beszél:

— Ereztem, hogy nagyon kell vigyáz- 
nőm. A BSzKRT csatárai nem fnkarkoif- tak az I. félidőben a lövésekkel és ha 
nekem nincs Ilyen jó napom, hát bizony két dugó csak becsúszott volna.

Utolsónak még Baják Béla, a Haladás szakosztályvezetője szólal meg. Ezeket mondja:
-— A két fiatal- Szalay és Szabados Igen 

tehetséges játékos, de még nem b ír ja  aa ÍVB igen erős iramát. Kalocsai nagyszerűen játszott középfedeztet, Mórócz másfélhónapos pihenő után nem bírta végig, 
de a védelmünk — kifogástalan volt. Medve a halszélen okosan játszik d« lendülete és gúlkészsége nem ér fel Lovászéval. Ha már Kiss és Deszke !s 
játszhat, akkor meg lesz reményem, hogy bentmaradúnk.

őr i nagyon hiányzott a BSíKRT  II-bŐL
A jeles ^fedezetnek két lábúimról hiány
zik a korom, ©sért n-om játszott,

Göncz©! pompásan játszott az OTE-ban. Egymaga három, dugót lőtt. - Az ÖTÉ 
ezzel a győzelmével ’ a II. osztály Déli csoportjának első helyére került.
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Tokodon rsagF
a sírás-rívás

U] középcsatárt 
sürgetnek

Tokod, április 21.
. A DiMÁVAG-tól elszenvedett újabb vereség mély lebangoltságot okozott Tokodon. Érthető is ez, hiszen a csapat most már ott van a veszélyes zóna közvetlen 

közelében.A szurkolók különösen a csatárokat 
szidják:— Szemmel látható volt — hangoztat
ják —-, hogy néhány játékos nem érezte 
át a mérkőzés fontosságát, nem küzdött 
úgy, mint máskor. A diósgyőri gól után 
pedig majdnem az egész csapat leállt s 
megadta magát a sorsának. Csak az 
utolsó percekben lángolt fel ismét a já
tékkedv.Úgy halljuk, a TÜSC vezetősége is erélyes kézzel lát hozzá ahhoz, hogy a. támadósort átszervezze. Sokalják már, hogy 
három mérkőzésen egyetlen gólt sem tu
dott lőni a csapát.

— Az igaz, hogy a csapat formájának a 
mélypontján van — mondotta az egyik 
vezető — és éppen ilyenkor volna szük
ség, hogy a fiúk a szokottnál ia nagyobb 
lelkesedéssel harcoljanak. És épp forr- 
dilim van. Most, amikor gyengébb for
mában van a társaság, akkor van baj a 
szív körül is.A szurkolók egyaránt új középcsatárt 
követelnek, mégpedig egyre hangosab
ban.

Egy lépéssel 
közelebb az N B  II
fe lé . . .
A kézilabdás Kiss Magdától 
tanullak gólképességet 
a Cs. MOVE csatárok

Csepelien vasárnap nagy érdeklődéssel Tárták a Dorog csapatát. Hja, a Dorogon 
elszenvedett őszi 0:4 óta a bányászcsapatnak nagy tekintélye lett a gyár városban! Az érdeklődéshez az is hozzájárult, hogy a WMFC inog a WMTK vidéken 
játszott, ahová a szurkolók nem tudlak velük menni. így nemcsak a C*s. MOVh* szurkolói hanem minden WM-hivo is kiment a Cs. MOVE—Dorog mérkőzésre. 
Nem is bánták meg....

Már az előmérközések is jó sportot, 
hoztak. Az M. Posztó—WMTK női kézilabda rangadó vezette be a műsort, amelyen az egységesebb „posztósok’* 8:4 ará
nyú megérdemelt győzelmet arattak. A 
szurkolók élvezettel _ nézték a két joke- posségű női csapat játékát.

— Jó néha egy kis változatosság a lab
darúgás mellett — mondogatták.Különösen Kiss Magdától, az M. Posztó válogatott gólzsákjától volt mindenki elragadtatva. A népszerű Magdi most is 
egymaga hat gólt bombázott be a 
WMTK kapujába. Nem csoda, hogy a női mérkőzés után így sóhajtott fel az egyikr*a MOVTÍ'i vf'yptő*

— Hejh, ha nekünk egy ilyen gólképes 
csatárunk volna!..*

A női mérkőzés után az M. Posztó mérkőzött a Ferencvárost verő Gázgyár csapatával. Ezen a mérkőzésen minden szurkoló Füzit figyelte a legjobban. A vá
logatott középcsatár azonban sehogyan 
sem boldogult a Posztó középhátvédével, 
olyannyira nem, hogy a második félidőben már jobbösszekötőbe húzódott. A 
szurkolók közül többen megjegyezték:— ügy látszik, hogy Fűzi még mindig 
kölni formában van...A jó képességű „gázosok** azonlxin még 
Fűzi gyengébb játéka ellenerő i3 4:0-ra nyerték a mérkőzést.Ezután következett a délután „fénypontja**, a Cs. MOVE—Dorog mérkőzés. A dorogi csapatban a csepeli szurkolók meglepve fedeztek fel egy ismerőst: Szirmait, a Ferencváros, majd a Phöbus volt játékosát, aki utoljára a WMFC-ben rúgta a labdát. Most a dorogiak csapatában játszott középfedezetet. De csak az elején... Mert a kitűnő napot kifogó csepeliek annyira kifárasztották a kevés 
edzéssel kiálló játékost, logy csakhamar jobbfedezetnek húzódott, majd később előrement középcsatárnak.

A csepeli amatőrök minden várakozást felülmúlóan játszottak. Gyorsan, sallang
mentesen és mindig előre adták a labdát. Teljesen megérdemelték az 5:l-es győzelmet. Ezt még a dorogi vezetők is elis
merték a mérkőzés után.— Megérdemelten ,,egyenlítette** ki a 
Cs. MOVE az ősai 4'0-ás vereségét mondották. — így most közöttünk 5:5 
az eredmény. Igaz, hogy mi tartalékosán 
álltunk fel, de el kell ismernünk, hogy a 
csepeliek kitünően játszottak.A csepeli vezetők arca ugyancsak ragyogott a boldogságtól. Nem csoda, hi
szen ezzel a győzelemmel igen jelentős lépést tettek az NB II. felé.

— Szinte senkit sem lehet kiemelni acsapatból — mondották boldogan. — 
Mindnyájan nagyszerűen és lelkesen ját
szottak. A csatáraink úgy látszik nem 
hiába figyelték meg Kiss Magda játékát 
a  kézilabdamérkőzésen: jóval gólképe-
sebbek voltak ezúttal a szokottnál!...

Széni László-kupa
Gödöllői premontrei g —Hatvani áll. g.

1:1 (1:1, 1:0)
Gödöllő, 500 néiő. Vezette: Matusz.

Gödöllői pr. g .: Tóth — Honi. Nagy — Németh, Hanyi, Kovács — Springa, Szabó, Somogyi. Szaibeil, Herezeg.
Hatvant áll. g .; Geigen — Korok, Ve- 

reczky — Faira. Bugyi, Nagy — Sasvári, Turcsányi, Toldi, Pál, Holányi.
Nagyiramú, szép mérkőzésen a hatvani 

csapat szebben, a gödöllői g. lelkesebben
f  tezott. Az 5. perében Somogyi (lei sert 

kicselezve a hálóba rúgja a labdát. 
1:0. A szünetig a vendégcsapat többet 

támad, de eredménytelenül. Fordulás mán nagy védelmi 1) ltjából Pál kiegyenlít. 1:1, Nagy küzdelem alakul ki, do mindkét oldalon a os-atárok gólképtek- 
nek. A 2x10 perces hosszabbítás alatt sem esik gól. A mérkőzés végén sorsol
tak és ennek alapján a gödöllői g. megy 
tovább.Jó: Tóth, Honi. Hanyi, Somogyi, ill. Kerek, Vercozky, Nagy,

Hálna elsején létszák a Szolnok— 
Szeged Magyar Kapa mérkőzést Szolno
kon,Nagybányán vasárnap délután egészen 
szépszámú nézősereg vonult ki a pályára, hogy megnézze a Gutin—Earkochba és 
az NSE XI—Előre kerületi bajnoki mér
kőzést. A két szatmári csapat azonban nem jött meg. A szatmáriakat a nagy
bányaiak feljelentik a szövetségnél,

A r g e n t í n á b a n  m o s t  I n d u l  a z  ú j  i d é n y  s

a San Lőrén zo de Almagro 
300.000 pesof költött játékos-
Platkó F e re n c  utolsó argentin levele

Buenos Aires, április 1,
Ma utazom vissza Chilébe a Colo- 

Colohoz. Egy évig voltam, itt a 
River Plate edzője. Csapatom a 
harmadik helyen kötött ki 18 egye
sület között. Számításom nem vált 
be: itt ugyanis be akartam vezetni 
a WM-rendszert, azt a szellemes és 
észszerű rendszert, amelyet Angliá
ban annyira megcsodáltam,. El
gáncsoltak s most visszamegyek 
Chilébe, ahol tavaly bajnokságot 
nyertem a Colo-Coloval. Nemcsak 
azért megyek vissza, mert ott kor
szerű rendszerben játszathatom a 
csapatom, hanem azért is, mert a 
Colo-Oolotől előnyösebb ajánlatot 
kaptam.

Santiagoba azért is szívesen 
megyek vissza, mert éghajlata 
hasonlít a budapestihez. A különb
ség csupán annyi, hogy Santiago- 
ban nem olvad el a hó úgy, mint a 
budai hegyekben, hanem még nyáron 
át is megmarad. A  santiagói hegyek 
az ifjúságomra emlékeztetnek, 
arra, amikor szánkózni jártam a 
budai hegyekbe . . .

Mondanom sem kell, hogy szíve
sebben mennék haza. Pedig itt 
Déiamerikában igazi béke van. 
Mindenki azt ehet és ihat, amit akar 
és úgy öltözködik, ahogy az neki 
tetszik. Mégis mennék, de egyelőre 
nincs olyan hajó, amelyen az út ne 
látszana kockázatosnak.

Itt, Buenos Airesben most kezdő
dik az új bajnokság, most jön 
ugyanis az ősz. A csapatok óriási 
előkészületeket tettek. HelyeseDoen 
— a vezetők. íme néhány adat:

A  River Plate megvette 20.000 
pesoért Rivierot, Uruguay váloga
tott középcsatárát. (Úgy tudom, 
hogy a peso most körülbelül

egyenlő értékű a pengővel.)
A  San Borenzo de Almagro 

fantasztikusnak látszó összeget 
költött csapaterősítésre: 300.000
pesot. Többek között egy Ka
pusért 55.000 peso váltságdíjat 
fizetett s még külön kötelezte 
magát arra, hogy két év alatt
15.000 pesot fizet a kapusnak.
Hová jut majd az argentin labda

rúgás? Mert mindez csak rosszra 
vezethet. Itt mindenki játékosvásár
lásokkal akarja megnyerni a baj
nokságot és sehol sem törődnek az 
utánpótlással, a fiatalság nevelésé
vel. 1928 óta úgyszólván nem törőd
nek az ifjúsággal.

Ez volt a veszte Uruguaynak s 
itt Argentínában egyelőre csak 
azért nem derül ki, hogy nagy hibát 
csinálnak, mert mostanában az ar
gentin válogatottnak nem akad 
méltó ellenfele. Chile és a többiek 
még nem tudták utolérni, Uruguay 
meg lemaradt.

Most azonban már kezdenek egy 
kicsit mozgolódni. Legutóbb is a 
rádióban többször elhangzott olyan 
figyelmeztetés, hogy az edzők miért 
nem néznek utána az ifjúságnak? 
Miért nem nevelnek?

Az edzők legnagyobb része nem 
törődik vele, mert ilyenkor, idény 
elején legtöbbjük fizetésemelést kap 
s ugyanakkor minden csapatot 
igyekszenek megerősíteni. Már 
most az edzőnek nem az az első
számú feladata, hogy ifjúságot ne
veljen, hanem az, hogy az újonnan 
(szerzettekkel bajnokságot nyerjen.

Téli Kupa húsvétikor 
— Prágában

Nem rég írtam arról, hogy itt
időmérő is van a mérkőzéseken. Az 
időmérő versenyórával a pálya

felező vonalától 3—5 méternyire ül. 
Az időt szövetségi játékvezető méri. 
Már most, ha valaki megsérül s 
emiatt megáll a játék, vagy ha 
messzire elrúgják a labdát, akkor a 
mérkőzést vezető játékvezető int az 
időmérőnek, aki erre leállítja az 
órát s csak akkor indítja el újra. 
ha a játékvezető erre jelt ad. Itt 
tehát voltaképpen nincs időhúzás, 
mert a kárbaveszett időt beszámít
ják. Amikor aztán letelik a 45 
perc, akkor az időmérő különös 
hangú síppal jelt ad, mire a játék
vezető a rendes síppal beszünteti a 
játékot.

Természetesen ekörül bőven van
nak furcsaságok. Néha maguk az 
időmérők sem veszik túl komolyan 
a feladatukat. Legutóbb az egyik 
mérkőzésemen az Időmérő a játék
10. percében érkezett meg. Akkor 
odaszaladt a játékvezetőhöz s egyez
tették az óráikat.

A  játékosok meg az időmérést a 
játék közben kihasználják pihenés
re. Itt újabban ugyanis nagyon 
divatba jött tettetni a sérülést. 
A játékos, különösen akkor, ha a 
csapatát szorongatják, egyszerűen 
elterül. Erre a partvonal mentén 
álló „eltromhlénák“ berohannak. 
Néha 8-—10 ember rohan be citrom
mal és vizes lepedővel. A  játék 
közben áll és a csapat pihen. 
A szabály tulajdonképpen itt is az, 
hogy csak 3—3 vezető lehet a pálya 
belsejében, de erre a játékvezetők 
nem ügyelnek.

írhatnék még sok-sok olyan fur
csaságról, amely itt előadódik, de 
jobb, ha hallgatok.

Chiléből talán majd könnyebben 
megy a tudósítás.

Platkó Ferenc.

Turaynak könnyű
A BSzKRT-ban sajnálják, hogy 

egyelőre nem lehet szó Turay meg
szerzéséről. Egy benfentes szurkoló 
megjegyezte:

— fin mondom, még nem záródott 
le a Turay-ügy. Suttyónak az egyik 
lába ott — a másik itt van...

— Könnyű Suttyónak — vágta rá 
valaki nevetve —, hiszen egymás 
mellett van a két pálya...

Vidéki etedmények
Sopron; SMA.FC—S<?hSE 1:1 (1:Ö)V II. o. Vehette; Körösi. Góllövo: Zambo. ilíl*
Óad: Ailip̂ rttclepi MÁVAG—-ÓVTK II 4:2 (2:0). I. o. Vezette:. Zeltner. Gol'Lovo: Marcinaskó (3), Princ* ÜL. Pakots, Taina- 

sik. Gyemre iram. ...Farkaslyuk: ÓVTK levente—FOTB ifj. 
7:1 (3:1). If;i. bajnoki. „ A „Bánszállás; BTK—MESE H 3:2 (1:0). 
II. o. Vezette: Zsigái. Gollövő: Ilozsa- völiijyi, Kifi, Koflcr, ill. S te fán (ll-csb&l’)* 
DemetTOvics. # -Szeged; UTC—Makói TK 4:3 (8:1). Barátságos. Vezette: Reményű. Góllővö:Sebestyén (2), Bozóki, Tóth, illetve 
Fonyec (2), Bajusz. _  _ .Főcél: PÁC—Gyeimről VOGE 7:1 (3:1). I B. o. Vezette: Kovács. A másodikfélidő 15. percében Debreczenl (PÁC) lábát törte. GóllövS: Odor (3). Bajki, Kobolka, Tóth és Debreczenl. illetve Sas. 
PÁC ifi—Rákoscsabai TK ifi 4:4 (1:1). 
Vezette: Horeczki.Székely Ueresztur: SzAC—Marosvásár
helyi SE 2:2 (2:1). NB II. o. Vezette: AVinklcr. A helyi csapat (Kiss — Gergely. Dénes — Csífu I, Laczkovics. Fa
zekas — Kenyeres, Mátéffy, Bíró. Csifu IT. Győrffy) hatalmas lendülettel játszott 
végiig a nagv meglepetésre pontot vett el a vezető MSE-től. A 12. percben Má- 
lóffy coljával vezet a SzAC. A 30. percben Morav.ecz egyenlít, de négy. perc múlva Bíró góljával ismét a hazaiak jut
nak előnyhöz. Az MSE a II. fohdö 41. percében Simkó coljával menti meg az 
egyik pontot. A SzAC is rúgott egy gólt 
a ináwxlik félidőben, de ezt a gyengén 
működő játékvezető nem adta meg.

A GANZ
még vasárnap este megérkezett Salgó
tarjánból. Fodor László szakosztály
vezető dicséri a fiúkat.— Szívvel-lélekkcl játszottak — mondta 
— és így nem is maradhatott ei a győze
lemAz ellenfél is pompásan játszott Fodor
László ezerint is.

I I ll— . ’1  ...... —
Gyászos hangulatban tért vissza Debre

cenbe a DVSC csapata. A kassai pontveszteséget nagyon a lelkűkre vették a 
játékosok. — Pedig a mérkőzés a kezünk
ben volt — hajtogatták a játékosok. — Az volt a nagy hiba, hogy a 11-est nem 
Csókái rúgta. Sidlik már máskor Is el
hibázott 11-est s mégis vállalkozott a 
rúgásra. Egy hónap alatt a néíry pont előnyüket teljesen leadták a . debreceniek 
s most már csak abban bizakodnak, hogy 
vasárnap megverik a Lampartot.

A Kosáras helyén Bzoreolő Szegedi 
játékával igen elégedett a Hungária SC 
vezetősége. „Kosaras viszont a hátvédsorban is nagy játékot mutatott" — 
mondja Kollár Ferenc, a Hungária 
intézője.

— Hegyes hiányzott a támadősorból — mondják a BRSC-KZUrkolók. — Az ö 
játékával biztosan egynél több gólt lőt
tünk volna..

Döntetlenül végződött 
a svájci kupadöntő

A Svájci Kupa 16. döntó mérkőzése 
15.000 néző előtt folyt le a berni sta
dionban. A zürichi Grasslioppcrs és a genfi Servette találkozott egymással a döntőben, amelyben a két Abegglen 
testvét egymás ellen vonult fel. A 39 éves Abegglen 11 a Grasshopporsben játszott a jobbösszekötő helyén, Abegglen III pedig a Servette csapatában volt jobb
összekötő. A Grasshoppers hallatlan lendülettel kezdte a játékot, a Servette azonban jobb összjátékával lassan fel
őrölte ellenfelét. Bianchi szerezte meg a vezetést az I. félidőben a zürichi csapatnak, szünet után Guinchard, a gen
fiek jobbfedezete egyenlített. A meghosszabbítás sem hozott döntést. A Servette közelebb állt a győzelemhez. De két tizenegyest sem tudott értékesíteni. Ennek egyébként érdekes története van. Monnard közrefogása miatt a játékvezető kissé szigorúan 11-est diktált a Grass
hoppers ellen. Először Walaczek futott neki a labdának, de majdnem egyenesen 
Hubcrba lőtte. Minthogy azonban Huber 
a labda elrúgása előtt elmozdult a vonalról, a játékvezető újra regatta a
11-est. Most Abegglen II próbálkozott a lövéssel, amely már helyezettebb volt, 
mint Walaezeké, de a rugalmas Iluber ezt is védeni tudta. A mérkőzést tehát 
meg kell ismételni.

A Rapid csak 
Mannheimben tud?

A bécsi Rapid tudvalevőleg az első 
német országos bajnoki döntő körmérkőzésen 7:0-ra intézte el Mannheimben a 
Neckarau csapatát. Ezzel kapcsolatban n 
Kicker így ír:

— Ha az ember jé bécsi futballt akar látni, akkor utazzék — Mannheimbe. A bécsi csapatok Mannheimben három
szor olyan jól játszanak, mint pl. Frank, 
furtban. Frankfurtban kikapnak é» nem 
megy nekik a játék. így volt az Austriá val, az Admirival, a Wiener Sport Clnb- 
bal, sőt a* ostmarki válogatottal ia. 
Ezzel szemben Mannheimban . hűti — bizony kemény szelek fújnak a bécsi 
erdőből

A francia kupadöntő
Franciaországban a megszállt területen 

is lejátszották már a kupadöntőt. Ered
mény: Red Star—Girondins Bordeaux 1:3.A francia szövetség reméli, hogy má
jus 4-én a megszállt és meg nem szállt te. 
rület győztese (Girondins és Toulouse) 
lejátszhatna Franciaország kupadöntőjét.

Megindult mára svéd 
bajnokság is

Svédországban egyetlen mérkőzéssel 
megkezdődött a tavaszi labdarúgó idény. 
Csak a délvidéki Elfsborgban lehotett 
játszani, másutt még vastag hó és jég
páncél borítja a játéktereket. Elfsborg 
vendége a Brage volt, amely északról 
jött a hó birodalmából és így bizony 
Készületlenül állt ki a mérkőzésre. Ki is kapott 5:l-re. Az Elfsborg újra komoly 
jelültje lett a svéd bajnoki címnek. Ha

sikerül ezt az idén is megszereznie, akkor három egymősátáni évben szerezte 
meg a bajnokságot!

Svájciak
Spanyolországban

Svájc—Spanyolország mérkőzésről tár
gyalnak. A spanyolok azt akarják, hogy a mérkőzés májusban Valenciában legyen. A svájciak csak ősszel akarnak játszani 
a spanyolokkal. k

Az ETO megőrizte 
tavaszi, hazai 
veretlenségét!

Győr, április 21.
Győrött nagy érdeklődéssel várták 

vasárnap a listavezető szegedi csa
pat bemutatkozását. Az SzVSE nem 
is keltett csalódást, de a kitünően 
játszó győri csapatot nem sikerült 
legyőznie. Sőt, csak 11-esből tudott 
egyenlíteni a szegedi csapat. Az 
Egyetértés az idén tavasszal még 
nem szenvedett vereséget hazai pá
lyán. Úgy látszik javul az együttes,

A  mérkőzésre 1000 néző volt kí
váncsi. A két csapat így állt fel:

Egyetértés: Pécsi — Fekete, Bá- 
nyilc — Farkas, Tóth I, Hrabovszki
— Balogh, Selmeczi, Nyiregyházkí, 
Tóth II, Kovács.

SzVSE: Pap — Domonkos, Sajtos
— Sebők II, Balogi, Varga — Sebők 
I, Borbély I, Péli, Bakos, Kecskés.

Győri támadásokkal indult a já
ték. A  10. percben Ny ír egy házki ha
talmas lövését csak szögletre tudta 
védeni Pap. Azután Tóth szép lövé 
sét hárította a szegedi kapus. A 20. 
percben remek ETO-támadáa után 
Tóth II a jobb alsó sarokba vágta a 
labdát. 1:0. A szegediek eddig csak 
két támadást vezettek. A  25. p.-ben 
Nyíregyházid az üres kapu mellé 
lőtt. A  28. percben egyenlít az 
SzVSE. Kecskés beadását Fekete 
kézzel érintette. 11-es! Bakos be
vágta. 1:1. Péli közelről mellé lőtt. 
Ez is nagy helyzet volt. A második 
félidőben Kovács kapufalövése kel
tett izgalmakat, aztán mezőnyjáték 
alakult ki. A  győriek most is töb
bet támadtak, de Pap mindent vé
dett. Az Egyetértésben Kovács és 
Tóth I helyet cserélt, de így sem si
került gólt elémiök.

Mindkét csapatban a fedezetsorok 
tüntették ki magukat. A  szegediek 
közül még Pap és Domonkos is di
cséretet érdemel. De a többi győri és 
szegedi játékos is lelkesen küzdött

A* FTC a most vasárnapról elmaradt
mérkőzését (a Ceglédi MOVE ellen kel
lett volna játszania) a Ferencváros egyik 
mérkőzése elé akarja vinni. Ez Irányban 
megkeresik a miniszteri biztost is. — A Ferencváros egyik, akár nemzetközi, 
akár díj-, vagy pedig barátságos mérkő
zése előtt szeretnénk lejátszani a mérkő zést — mondta Nagy László, az FTC 
szakosztályvezetője.

Prága, április. 
Húsvótkor folytatták® télen abbamaradt Toll Kupa küzdelmet. A cse
mege a Sparta—SLavr® találkozó volt. A Sla- 
via ezúttal is hiaba igyekezett megszakítani 
azt a balszerencse sorozatát, amely a Sparta' val szemben immár két 
év óla tart. .,,A legutóbbi öt találkozó közül a, &k-vi« 
egyet sem tudott meg*

_ _ _ _ _ -------- nyerni. Ezúttal a esd*lagos csapat újra mindent megkísérelt. Többek között Bioant. a bécsi gólzsák 
csatárt hátszélen szerepeltette. Ez a búzás nem bizonyult rossznak, mert Btoan . a balszélen is jó játékot nyújtott. Pontosan adta be a labdákat s a Bradiaos- fiváreket szánitaiana-zo-r hozta jó helyzetbe. Eleinte Bican félénken kitért a kemény Burger elő!, hiszen a. középes a tar 
helyéről is voltaképpen azért ment cl, hogy Burge-rral ne találkozzék. Bongj* 
azonban elkísérte Bieant a szélre te- Eddig Bican Burgerral szomben sohaseni 
tudott érvényesülni, most azonban a bal* szélen Bican mester kitett magáért.A mérkőzés így folyt le. 20. perc: Ko- pecky odagurítja a labdát Bradacs I-hez. 
ez messziről bombahgólt. lő. l:0-ra vezet a Slavia. Tíz perccel később a Sparta 
egyenlít: Nejedly szökteti Ludlt, ez Fi- 
nek lába között lő gólt. 1:1. Azután Sla- via-fölény következik. A II. félidőben újra a Slavia van fölényben. A 13. perc
ben Kopecky lövésébe Bradács I beteszi 
a lábát s a labda irányt változtatva jut a hálóba. 2:1 a Stavia javára. Utána ICopriva kezének lövik a labdát s a játék
vezető ezt 11-esnelc minősíti. Ludl értékesíti a büntetőt, 2:2. Majd Bradács I-cl kiállítja a játékvezető. 10.000 ember tüntet! (Az Ítéletek túl szigorúak voltak.) Még egy negyed óra van hátra s ez túl kemény játékkal telik el. A 35. percben Hronke szökik, a hosszú lábú Finek 
megbotlik s Hronek az üres kapuba 
küldi a labdát. 3:2-re vezet a Sparta. A 43 percben Burger hazaad, Bican gyor
sabb , mint Vechet, a Sparta kapusa és 
egyenlít. 3-3.A rangadó tehát döntetlenül végző* 
dött.A két csapat különben így állt fel:Slavia: Finek — Bouslta, Csorny —• Prucha, Nor.sir, Jczbera — Holman, Bradács I, Bradács II. Képecky, Bican.Sparta: Vechet — Burger, Stumpf — Kostylek, Boncsek, Kolsky — Bili a, 
Zemn, Ludl, Nejedly, Hronek.Nozsir gyengo volt Ludllal sízemben. ® II. félidőben már Frueha játszott közép- fedezetet. A Sparta nyugodtabban játszott, mint a Slavia Vechet sok Iád több iabdát tett ártalmatlanná, mint Finek Rihn, a jobbszélső nem ragyogott 
a kis Jezberával szemben.Húsvétvasárr.np még ezek a mérkőzé
sek voltak: Kladno—SK Nuslo 4:0 (2:0), Könnyű győzelem. Bohcmians—Viktória 
Zsizskov 1:1 (1:1).Hétfőn:Slavia—SK Nntile 6:t (3:1). A SlaVt*csatársora ekkor Így állt fel: Holman, 
Fikejs, Bradács II, Bieán, Dersáb (*
kapus öccse).ASO Oloraouc—Bohémians 2:0 (1:0).
Megérdemelt győzelem.Sparta—SK Kladno 4:1 (1:0).A Téli Kupában' a Slavia most rnáf 
minden mérkőzését lejátszotta s jelt 1 it
ez a helyzeti

1. Slavia2. ASO Olomouc3. Sparta
4. Nusle5 Kladno6. V. Zsizskov
7. Bohémians

6 4 2 — 35:12 10 5 4 1 — 15:8 95 2 1 2 15:13 5 
5 2 — 3 11:20 4 .5 1 1 3 9:17 3 
5 — 2 3 7:17 2
3 — 1 2 4:9 1.

V. J.

KlSOSC-bafnoScság
KEMÉNY G.—MADACH G. 10;LEgy félidő

Gyáli-üt. Vezette: Nagy Lajos
Kemény g.: Dávid — Vadász, Berki -f Jeruska, Jenei, Baki — Vámos. Gottfried. 

Simárdi I. Gyuricsek, Pál.Madách g.: Esztergomi — Hermándl. 
Krautworst — Deli. Németh — PapP* 
Tasnádi. Ar-atő.Könnyű győzelem. A Madách végIS nyolc emberrel játszott. A II. félidő nen> 
került lejátszásra komolytalan Játék miatt. GóllövS: Gottfried (5), Simárdi * 
(3), Gyuricsek (2), illetve Arató.

Rákóczi fk .—Vörösmarty g. 3:1 (lt l)  
N épliget. Vezette; Lukász. 

Rákóczi fk .: Szekeres — Polónyi. Kői" ny.ei — Püll, Tv öcsin ár. Várszegi — Hűl
ni fú, Szállni, Olló, Széles. Dánffy. _  

Vörösm arty g .: Pcschck — Horváth B* 
Nádori — Újvári. Virág, Horváth I -* Bűnös. Bonnet. Tamási. Jókai. Fodor.

Megérdemelt biztos győzelem. A Vöro** mwty támadósora boSszantóa-D ross*' 
Góllövő: Ottó (2) és Polónyt. tlletV® Fodor. Jő: Ottó. Környei, illetve Fodor*

Kossnlh fk.—Berzsenyi g. 10:0 (t:0) 
MAFC-pálya. Vezette: ö»z dr.

Kossuth fk.: Kénesét — Wagner, Érd®* — Eplénvi, Dávid, Bleier — Forró. Kérj* Kővári, Fise-hor. Horoogfalvl. — Ber»s«̂  
nyi g.: Sas — Gerendás, Her-caocr ^Kánitz, Tüske, Petrányi — Kirsehner, 
Erdős, Lux. Krauez. Gyenge .iáték‘b*“ 
biztos győzelem. A ..Kossuth" csak 8®’  
kiállítása után talált magára. Sast rik lyos sportezorfitlcniségórt a szünet után; 6. percben kiállították. Góllővö: Kővár* 
(4), Fischer (2). Kéri, Dávid. Bleier «  Horccgfalvl. Herccgfalvl egy büntet  ̂
kihagyott. .Tó: Herccgfalvl, Fischor 
Kővári, illetve Sas.

POLGÁRI ISKOLAI BAJNOKSÁG
Rottcnhillcr-utca—Almosvezér-ntca „?L. (1:0). Millenáris-pálya Vezette: V»rszegi. A lijnyha iramú mérkőzést a vaia 

mivel egységesebben játszó RottenolHeI. utca megérdemelten nyerte. Góllövo- 
Vidtcs és Schiller. Illetve Szabó.

M edve-n.—A ttlla -n , 9:0 (1:0). MmT? bú nyi-tér. Vezette: Bartos, A Mcdvo-UF 
szünet utáni jó játékával megérdemel győzött. Góllövő: Ágoston (2) és Lukáé*| 

V áli-u.—K órbáz.u . 3:0 (0:0). M aroibánfij 
tór. Vezette: Várszegi. A Váli-utca■ «. emberrel is biztosan győzött. Gollo"
Krajos (?) és Gáspár. , ^A Mnrcibányi-térre kitűzött Czakó-O-j 
Kierkórona-u. mérkőzés elmaradt, mo a Kiskorona-utca csapata nem jelent

Ózdon elégedettek a csapat vasim®? 
játékával, csak az eredménnyel u®}‘ , A csapat minden- tagja dicséretet érő® mel. Az utolsó percig küzdöttek A. na‘,mel. Az utolsó percig küzdöttek •». "Li szerencse azonban most sem hagyte T 
az ózdiakat. Anoeskai már a 3. Pcr^  megsérült s innen kezdve csak s 
Egyébként öt tartalékkal sze csapat.
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— Uram, csak tizenkilenc pár 
cipőnk van...
Kassa sportjának legnagyobb ellensége 
— a szegénység

A  MA VÁG—Rákóczi mérkőzés 
asm úgy indult, hogy a MAVAG si
mán győz. Balázsházi már az 5. 
perc körül megszerezte a kassaiak
nak a vezetést és a gépgyáriak 
csak jő tíz perc múlva Simonyi ön
góljával egyenlítettek. A  MAVAG 
nyomása, erösbödött, de dugó csak 
nem akart születni.

—- Esért vesztettünk a tavaszi 
idényben már hat pontot, — sóhaj
totta a, partvonal mentén Jakab 
Márton, a MAVAG intézője. — Min
den pontvesztéses mérkőzésünkön 
ilyen fölényben voltunk és mégsem 
ment a góllövés . . .  Csatáraink el
húzzák az időt és mire észbekapnak, 
már vége a mérkőzésnek, így kap
tunk ki a T. Elörétöl is . . .

■Füredi — ügy látszik — megsaj
nálta szurkoló intézőjét és szép, la
pos dugót rúgott. Jakab intéző most 
már könnyebb szívvel folytatta:

— Pedig még hátra van egy-kél 
kemény dió, a Rusj, 8SE, Ózd és a 
B, Vasutas! Nem is beszélve az ide
genben lejátszandó mérkőzéseinkről, 
(* Pereces, MV8C és a Ganz ellen. 
Bizony, ha bele akarunk szólni a 
bajnokságba, egy „fél”  pontot sem 
szabad leadnunk . . .

Kaukes Kálmán, a Rákóczi edzője 
csendesen nézte a mérkőzést. Csak 
az nem tetszett neki, hogy Závori 
játékvezető több ízben, nem vette fi
gyelembe partjelzője integetéseit. A 
MAVAG harmadik dugója után 
(Muszka fejelte . . . )  így fakadt ki:

*— Ez is nagy les volt. Nem mon
dom, a MÁVAG jobb csapat, de ha 
nem utaztunk volna egész éjjel és 
ha jobb formában lévő játékvezetőt 
fogtunk volna ki, egészen szép mér
kőzést látott volna a közönség.

A pálya körül lehettek vagy öt
százan. Egyik-másik jótorkú szur
koló hangosan buzdította kedvenc 
csapatát, szinte süvített a hangja. 
Kaukes edző annál csendesebben pa
naszolta el a Rákóczi és egyben a 
kassai sport minden búját, bánatát.

— „.egyik legnagyobb bajunk az, 
hogy csak egy pályánk van és az is 
most van átépítés alatt. Itt edz a

Néhány Játékosunk 
gyenge Játéka és egy 
Játékvezetői tévedés 
miatt kaptunk ki 
Szegeden

— mondta Sós Károly, 
a Gamma edzője

A kiesési zónából elkerülni igyekvő 
Gamma vasárnap egy gól különb
séggel alulmaradt a Szegeddel szem
ben. *

— Nem szoktuk vereségeinket a 
játékvezetők terhére írni, de vasár
nap súlyos játékvezetői tévedés 
miatt kaptunk ki — mondta Sós 
Károly, a Gamma edzője. —  í:0-ra 
vezettünk, amikor Váradi egy elfu
tását, a szögletvonaltól mintegy fél
méternyire, beadással fejezte be. A 
beadás Toldi Gézát a Szeged kapu
jától körülbelül nyolc méterre érte 
és a labdát bevágta a Szeged kapu
jába. A beadás tehát hátrafelé ment 
és ebben az esetben tévedés volt 
Návay játékvezetőtől az, amikor 
lesállás miatt nem adta meg a gó
lunkat. Megemlítem azt is, hogy a 
Szeged játékosai szó nélkül rúgták 
a labdát már a középvonal felé, 
annyira nem volt vitás a gólunk. A 
mérkőzés elvesztéséhez azonban né
hány játékosunk gyenge teljesítmé
nye. is hozzájárult. Tóth, Nádas, 
Szebeni és''Magda érthetetlenül nem 
gyújtotta azt, amit tőlük vártunk, 
•lói játszott Toldi, Havas, Váradi és 
Borhy. Féltem a Szeged elleni mér
kőzéstől, mert hiába igyekeztünk a 
fiúkat óvni az elbizakodottságtól, 
mégis érezhető volt egy kis fölényes
kedésük. Ez aztán megbosszúlta
magát.

A Gammában nagy a bizakodás, 
hogy vasárnap már liárai és talán 
Adám is játszhat a SalBTC ellen.

VÁLLALATI CSAPATOK BAJNOK
SÁGA

,,*WsSC—mse 2:2 (1:0). Szent Lászlő- 
Jér. Vezette: Istvánfy. — MüSC—RoeSC (0:0). Horthy Miklés-út. Vezette: 
Sóvács III. — FéSC—t'hSC 4-1 (1:1>- “ éke-u. Vezette: Ltteráti. — IASC—
SchSC 4:2/ (2:0). Attila-u, Vezette: Mól- «ár,

Ganz—Wei«s Manfréd 8:0 (2:0). Nagy* 
**Ombat-u. Vezette: Fekete. — Ilofherr- Erar—0 qt i-o (1.0). Szentendrei-út. Vezette. Dunai. — HoOierr-zyAr—Ch«c 
"•4:1 12:0). URAK-pálya. Vezette: Ká- 
csor Pamut—MeSC 5:2 (1:0). Attila-
°tca. Vezette: Kálóéi.

BANKBAJNOIÍSAG
Ppstatakarék—Hitelbank 4:1 (3:01- Pa-jSféii-út. Vezette; Moliloványl. A posta

iak megérdemelten győztek. Góllovo- 
ffiúohejibach (2). SchWhta. László (11-es 

Uáetvo Wóber (H-esbffla.

KA G, a Törekvés, mi és az összes 
KISOK- és ifjúsági csapatok. El le
het képzelni, mennyi edzési idő'esik 
egy csapatra...

— Hogyan állnak utánpótlás te
kintetében ?

— Nem a legjobban. Ifjúsági mun
kássportolónk kevés van, a KISOK 
pedig csak úgy ad ki játékost, ha 
erkölcsi szavatosságot kap, vagy lát 
valamely egyesületben, a játékos 
további fejlődése tekintetében. Saj
nos, ebben az irányban nagyon köt
ve vannak a kassai csapatok. Hi
szen mi mindent megtennénk az 
utánpótlásért, de ha nem kapunk já
tékost, megáll a fejlődés...

—■ Milyenek az anyagi lehetősé
gek ?

-— Uram, —— mondta az edző 
gondterhelt arccal, — tizenkilenc 
pár cipőnk van. Ha a II. csapatunk 
is odahaza, játszik, szinte szégyel- 
jük magunlcat: az első csapat tag
jainak várníok kell a cipőkre. Nagy 
a szegénység mifelénk . . .  Ha a szö
vetség nem szán meg minket, nem 
tudom mi lesz velünk . . .

Füredi ordító lesgólja után (Zá- 
vori megadta. . . )  a játékvezetőkre 
terelődött a szó. Itt is hibát lát az 
edző:

__Nem tudom-, miért kell Kassára
mindig távolról küldeni a játékveze
tőt, sőt még a partjelzőket is. Ami 
kis bevételünk lenne egy mérkőzé
sen, az mind rámegy a játékvezetők 
költségeire . . .  Azt mondták, csere
alapon fog menni a dolog, de én 
még nem láttam kassai játékvezetőt 
Budapesten.

Az edző még arról beszélt, hogy a 
többi sportágakban is visszaesést 
lát és ezt mind a nagy szegénység
gel magyarázza. Mi csak annyit fü
zünk a dologhoz: a Fejedelem vá
rosa megérdemelné, hogy a szövet
ség a hóna alá nyúljon, mert a fej
lődési lehetőség és akarás nem 
hiányzik az összes kassai sportágak 
művelői között, de a szegénységet 
semmfélo akarás sem tudja pó
tolni . .  „

Ny.

Bopmsndi wsrie ra®i a bs îsbt-oí
— a Kék-sárgáK eflzüie szerint
A BSzKRT szurkolótábora, nem 

fűzött valami vérmes reményeket 
csapata szombathelyi szerepléséhez 
mégis meglepte a 2:0-ás vereség 
híre. Különösen azután, hogy a 
mérkőzés részleteit is megismerte.

-— Nem értem — mondta egyik- 
másik szurkoló —, a szünetig leg
többször jobbak vagyunk az ellen
felünknél, fordulás után pedig — 
kikapunk...

— Az első félidőben kitünően ját
szott a csapat — magyarázta Kut- 
rucz János, a BSzKRT edzője —, 
olyannyira, hogy a szombathelyi kö
zönség gúnyolni kezdte a fiait. Szü
net után Mosonyi és Biczó egy ne
gyedórára kihagyott. Tánczos pedig 
összecsuklott és kész volt a vereség. 
Mindezektől eltekintve, állítom, 
hogy Körmendi verte meg a 
BSzKRT-ot. Olyan napot fogott ki a 
szombathelyi kapus, hogy képtelen
ség volt gólt rúgni neki. Három- 
négy méterről védett lövéseket és 
formájára jellemző, hogy egyízben 
Jakab négy méterre állt a kapujá
tól lesen. Jakab nem hallott füty- 
työt, rádurrantott és Körmendi — 
habár látta, hogy mindenki leállt 
a levegőben úszva kivédte a közeli 
bombát. Még azt sem engedte be...

__ Biczó nem játszott rosszul, de
azért Balogh mégis hiányzott, nem
különben Miklósi is. Tanczos a szü
net után csak lézengett. Ha a Szol
nok ellen sikerül teljesen összehoz
nom a gárdát, megpróbálunk javi- 
tani.„

CSÍKSZEREDÁN
kSzel ezer nézője volt n GyfrvyóSíent-
miklósi SE és a CsTE WA‘í<«ojAmk. A 
GySE — mint már hétfői számunkban megírtuk — 4:1 (1:1) arányban győzőit. 
A mérkőzés végig enő'bcn és cárban zaj
lott le. A 12. percben László févón a hazai csapat jutott vezetéshez. A Gyse, csak a 40. percben tudott egyenlíteni 
Zárug góljával. -A má-xxHk féilu-JŐP6 * 
GySE erősen feljavult. Kellő bét gó.t ráérzett ekkor és Kassai egyet. A győztes csapatban Beez, Zárug és Hegye®:, a vesztesben Konrád, Balázs és Lapikas 
játszott jól.

AZ NB n  GÓLLÖVŐI
21 gólos: Tóth ÓVTK. 20 gó los: M oór

BVSC, Balázsházi RSE. 19 gólos: Peré- 
nyi (Ganz), Sidllk DVSC. 17 gólos: 
Kisalagi (Lampart) 10 gólos: Tolvaj(Lampart), Jávor PTK. 15 gólos: Muszka 
MAVAG. Kéri MAVAG, Tóth II SzEAC
14 gólos: Bihari (Lampart). Futó II PTK.
15 gólos: Farkas MVSC, Hortobágyi
(Pénzügy), Németh SFAC, D olgos SzFC

Jüs US II. e heti
legfőbb tizenegy®

Eszményien szép tavaszi időben, 
de kissé csúszós pályákon pergett le 
a vasárnapi forduló. A csapatok ál
talában kielégítő teljesítményt nyúj
tottak. Egy-két játékos pedig egé
szen remek formában van. A jól si
került forduló után a hét tizenegye 
így fest:

Bach (Pénzügy) -— Hoduly ÖVTK, 
Bozsur MAVAG — Soproni I SFAC, 
Gazdag BVSC, Nepkó (Kassai AC) 
— Csancsinov (Rusj), Spielmann 
NAC, Muszka MAVAG, Bodola 
NAC, Zombori (Postás).

A tartalékcsapat:
Báli (Salg. SE) — Tomkó (Kassai 

AC), Fekete SFAC — Balk (N. Tö
rekvés), Gyimesi (Rákóczi), Hluchá- 
hyi (Pénzügy) — Hollósi (Ganz), 
Panajot PMTE, vitéz Karácsonyi 
(Zugló), Trubiánszki (Salg. SE), 
Brossai (Kolozsvári AC).

4 z  NB II állása.
Székelyföldi csoport 

Északi alcsoport
1. Marosvásárh. SE 7 5 t  139:9 112. Marosv. PMTE 7 4 1 3 31:10 9
3. Székelykereszt. AC 7 1 4 2 13:25 64. Szászr. Turul 8 1 3 4 14:24 5
5. Hargita. 7 2 1 4 11:40 5

Hátralevő mérkőzések: Hargita—SzAC.MSE—MPMTE.
Deli alcsoport

1. Sepsiszentgy. Textil 6 5 1 — 32:6 11
2. Gyergyószent. SE 6 3 — 3 16:23 63. Sepsiszentgy. Corvin 4 2 — 2 13:11 44. Kézdivásárh. SE 5 1 2 2 7:17 4
5. Csíkszeredái TE 5 — 1 4 5:16 1

H ö l g y e i n k  m e g k é s e lt é k * * *

Hétfőn délután Ismerős arcokkal telt meg a teniszszövetség Rothermere-utcai tenisztelepe. A válogatott hölgy keret tar
totta első szabadtéri közös edzését a li
pótvárosi teniszpályán. Dicséretes, hogy alig hiányoztak. A meghívottak közül kint volt Jávori Márta, Popp Márta, 
Gallnerné, Vad Zsuzsi, Kövér Jutka, Fe
hér Csibi, Pongor Kató, Horváth Zsuzsa, 
Ocskay Zsizsi, H(teker Györgyi és Kato
námé, Később Jusits Ilonka, még később 
pedig Hirmann Lenke is befutott.Persze kíváncsi férfiak is voltak. Ott 
láttuk Gábori Emilt. Macskáéit és a 
győri Bakácsot is.

— Ha már nem játszhatunk, legalább 
nézzünk egy kis teniszt — mondotta Gábori, az örökös bajnok.Amikor a hölgyek átöltöztek, Jankó József helyettes kapitány maga köré hívta védenceit s először kifejtette a közös edzések célját. Természetesen kitért 
a £ma.i labdaviszonyokra is.

— Hölgyeim! — mondotta a kapitány 
— az a célunk, hogy akármilyen nehezek 
is a viszonyok, ügy készüljünk fel, mint
ha minden két hétben válogatott mérkő
zéseink lennének. Teniszezni nem tu
dunk annyit, amennyit a múltban teni
szeztünk, mert nincsen labdánk. Kilenc 
( !)  használt labdát tudtam most szerezni 
s ennek bizony jóidéig elégnek kell

Az olaszok ellen készülnek a német teniszezők. Április 25—27-én Milánóban 
lesz az összecsapás, amelyre a nénitek már Össze is állították csapatukat. 
A német színeket Henkel. Göpfert, Menzel, Koch és Metaxa fogja képviselni Milanóban. A mérkőzésre Nüsslein 
mester készíti elő a német válogatottat.

O l c s ó
Adám remek trükkel csapja be 

egy alkalommal Bánkutit. Egy néző 
elismerően bólint:

— Olcsó trükk, az olcsó hely- 
árért.

Miskolcon kevesen várták, hogy az
MVSC győzelemmel jön haza Perecesről. Az előkészületek igazán nem arra mutattak, hogy ezen a mérkőzésen pontot is 
szerezhet a csapat. Az utolsó pillanatban azonban megjött Török. Farkac Kövesfalvi s az együttes egyszerre vissza
nyerte önbizalmát.

Ökölvívó-világhiradó
A német amatőr ökölvívók az ősz

folyamán Tokióban fognak szerepelni.A német ökölvívó szakhivatal a r.émet— japán találkozót válogatott csapatuk 
századik találkozójául szeretnék meg 
rendezni. .......

Buenus Airesben már a másodikkiütéses győzelmét aratta Ábel Ccstac, a legendáshírű Firpo nehézsúlyú tanítványa. Az új reménység 22 éves, 188 
centi magas és 105 kiló súlyú Egy kicsit túlságosan izmos, de — nem ügyetlen 
fiatalember. Azt mondják róla, hogy egy bikát is le tudna ütni. Nem afféle apró 
spanyol bikát,! . . .Japánban télen-nyáron folynak a hivatásos ökölvívó mérkőzések. Legnépszerűbb japán profi ökölvívó „Plstow” 
Horlgudn. Minden mérkőzését nagy tömegek nézik végig. Legutóbbi roérkő. zése például 12.000 néző előtt folyt. le.

®

Belgiumban megint nagy erővel megindult a hivatásos ökölvívás. Három ökölvívót — Pit Dam-ot Popért és Le- 
grand-ot —, mint az újjáépítés akadályozóit cgy-egy évre eltiltották a versenyzéstől. Mindhárman komolytalan küz. delemmel ..igyekeztek.” elvenni a kö
zönség kedvét a mérkőzések látogatásá
tól. *

iluraeh, sok nemzetközi ökölvívó csatahőse, inosl szenvedte el első kiütéses vo 
reségét. Egy húszéves magdebnrgi fiatalember — bizonyos Baumgart — ütötte őt ki. Annyira ..kivolt", hogy a mér- 
kfízésvezető cipelte őt a sarokban álló 
székre, •

Christoforídes visszavágott. Beszámol
tunk már olvasóinknak arról, hogy a 
görög Christoforidesnak csaknem ki nyomta a szemét a hüvelykével egy 
Bevíns nevű néger ökölvívó Cleveland- 
ben. Most a görög visszavágott: „cipóra verte" ellenfelét. Természetesen 
szabályos körülmények között, mérkőzés 
közben.

VÍVÁS
Kolozsváréit rendezik a Hősők Emlék.versenyét. A világháború ntán újjáéledt 

vívóspart legszebb és legmagasabb színvonalú vívoversenyeí voltak a Hösök 
Emlékversenyei. Ezeket a MAO rendezte a világháborúban hősi hadált halt vívói elmékére. Bórsav, Sssántay. Békessy. Zu- 
lavszky, majd később vitéz Tcrsztyán- szky emlékéi kívánták megörökíteni ezek
kel a versenyekkel, amelyek a bajnoki versenyeken kívül a legszebbek és legkedveltebbek voltak, méltók az elesett 
bős-ik emlékéhez. Ebben az évben a MAC — Erdély visszatérése alkalmából — felkérte a Kolozsvári AC t, hogy rendez
nék ogvütt ezt a klasszikus versenyt. A KAC-oa-1 meg is egyezett s így idén a 
Hősök versenye Kolozsvárolt kerül lebo- 
nyllításra. Eredetileg a kardversenyt május 4-re írtaik ki. Még nem bizonyos, 
hogy ezen a határnapon fecrül-e oldön- 
tésre, lehet, hogy újabb napot tűznek ki, de az bizonyos, hogy Erdély fővárosában 
vívják.

TORNA
A KISOK április 26—37-án rendezi 

meg országos tornaversenyét az NTE tornacsarnokába?.. A szokásos disztorna
azonban a rendkívüli viszonyokra valótekintettel elmarad.

TENISZ
Ma, kedden délután a férfi keret tart

edzést a szövetségi tenisztelepen. Az edzésre a következek hivatalosak: 
Asbóth, Gábori. Szentpéteri, Szigeti, Stoipa, Ferénezy dr. Frigyes:, Bolgár, 
Katona, Fehér. Macskáéi, v, Bánó, Dallas dr. Daliás H, Pető. Romhányi.

A z  év eíso szövetségi hőígyteniss edsésfe
lennie. Ezért úgy osztottam be az »dzéte-- 
két, hogy annak jórészét céltorna és ja. 
tékák, főleg kosárlabda fogja kitenni. 
Teniszezni körülbelül mindenkinek csak 
egv fél órát szabad.' Ütána mindjárt meg is kezdődött, aa edzés. Először két kiirt (egy kör három teniszpálya keiülete) futottak a hölgyek. Majd pedig tornáztak, Ez mintegy fél- 
órát tartott. ,Ezt követte a tenisz. Előkerültek «, 
használt labdák s vígan folyt a játék. Azaz, hogy egy kis zavar is támadt. Kiderült ugyanis, hogy nincsenek labdâ  szedők. Ez sehogysem tetszett a hölgyek
nek. Jusits Ilonka azonban annyira labdaéhes volt. hogy nem tudta kivárni, 
míg sorra kerül s beállt labdát szedni.Erre Gábori is vállalkozott, de kikő. tötte, hogy csak akkor szed, ha legalább egy mozijeggyel lepik meg. Az alkudozás sokáig folyt. Gábori végül is ülve 
maradt.Vad Zsuzsi hamar abbahagyta a játé
kot.

— Fáj a kezem — mondta. — Két év.
vei ezelőtt Ínhüvelygyulladásom volt. 
Megoperálták, de, sajnos, most ugyanott 
fáj.Valami ilyesmi van Gábori kezével Is# 
mert ö is panaszkodik.Az edzés besötétedésig tartott.

GYEPLABDA

Hafytym etóeefött
a U áfoédstoM l. . .

— Kicsoda, Tere- 
fere úr?

— A mostanában 
középcsatárt játszó 
válogatott hátvédünk.

— Bs mi a kifogá
sa az ellen, hogy csa
tárt játszik egy hát
véd?'

— Nekem nincs is, de az egyesü
lete attól fél, hogy tovább megy 
élSre, egészen a másik csapat hát
védsoráig!

És melyik csapat volna az, 
súgja meg, Terefere!

— Nem oda Buda! Mindent aztán 
nem mondhatok meg ám!

KOSÁRLABDA
A BSZKRT 

nem várt hatalmas fölénnyel intézte el nagynevű ellenfelét, a BEAC-ot a vasárnapi kosárlabdarangadón. A villamos- 
csapat ezzel a győzelmével megszilárdí
totta a táblázat élén elfoglalt helyét, fis most már olyan szilárd a BSzKRT első helye, hogy a hátralevő mérkőzéseken egy csapat sem akadályozhatja meg 
őket a bajnoki cim végső kiharcolásában.

A mérkőzés legnagyobb részében a BSzKRT volt a kezdeménysző. Okosan, 
minden játékos a legnagyobb könnyedséggel látta el feladatát. Sőt egyik- másik védőjátékosnak arra is volt ideje, hogy merész, kalandos vállalkozásokat Is hajtson végre — sikeresen. A győztes csapat minden részében messze felülmúlta a BEAC-ot. ölt játszották a rugalmas és ötletes kosárlabdát, amely nem merevedett meg egy rosszul begyakorolt fortély szüntelen alkalmazásában.

A mezőny legjobbja és egyúttal leg
eredményesebb játékosa Mogyorósi volt. Remekül húzott el Gyimesi mellett és legtöbbször ragyogó gólokkal be la tudta fejezni az akciókat, Igaz. hogy 
nagyon , megkönnyítette Mogyorósi helyzetét a szintén kivételes formában levő rniáoik BSzKRT-bedöbő, Szamosi. A jó labdák egész légiójával látta el bedobótársát és néha bizony túlzásba is 
esett önzetlen játékával. Kardos most is biztos oszlopa volt a védelemnek, a fiatal Papp gyengén kezdett, de a Vége 
felé már ö te szép labdákat adott Mogyorósinak.

A vesztes csapatban megvolt az Igye
kezet. de végzetes volt. hogy senki sem hajtotta végra a rá váró feladatot A súlyos vereség oka szerintünk elsősorban a BEAC játékmodorában kere sendő. Az úgynevezett „beállős’* rend
szerrel feláldozták a legmozgékonyabb játékosukat, a kis Csányit, akit úgy le
fogtak a BSzKRT-védők, hogy mozdulni 
sem tudott tőlük.

Nagy küzdelmet és a játék végét Jelző 
sípszóig élvezetes küzdelmet hozott a TFSC—VÁC találkozó Mind a két csapat 
bedobó! kivételes jó játékot mutattak és alaposan megkeserítette « védelmek 
életét. Különösen a TF védelme ingott meg néha-néha. Ha a testnevelők egy kicsit javítanának a védelmükön, akkor 
nagyon kevés csapat vehetné fel velük a harcot.

A női rangadón inkább küzdöttek 
mint játszottak a csapatok A BBTE megnyerhette volna a mérkőzést, ha 
Gombort nem állítják ki négy személyiért. 
A legjobb budai játékos kiválása után véglég megpecsételődött a BBTE sorsa. 
A testnevelők remek hajrát vágtak ki 
és Romák ontotta a kosarakat a meggyengült BBTE hálójába.
A BBTE NYERTE A III—IV. OSZTÁLYÉ 

FÉRFI VILLAMTORNAT

KERÉKPÁR

L e a r ti fiá v a l!
H at v á lo g a to tta t  
m e zte le n ít  
a z  M K Sz

A válogatott meznek varázsa van. ÖfSdíszük rajta a magyar oímer és így bi
zonyos megkülönböztetést és nagy dicsőséget jelent. A versenyzők érthető módon 
ragaszkodnak a címeres mezhez és melegítő ruhához. Az MKSz, e ruházati cik
keknek jogos tulajdonosa, viszont szintén — ragaszkodik.Megjelent tehát a szigorú ée fenyegető 
felhívás: le a ruhával?
És amíg a „gonoszok" (akik hatan vess- nak) át nem adják a bűvös textíliákat, 
addig nem indulhatnak versenyen.Ügy hírlik, hogy a meztelenítésl fel
hívás eredményre fog vezetni, különös tekintettel a közelgő évadnyitísra.

Vaskerekes 
hírverő versenye
ket rendeznek 
vidéken

Az MKSz vidéki bizottsága CÍhfttárS*- 
ta, hogy a községeket is beszervezi. Felhívást intézett minden vidéki egyesülethez, hogy a működési területén levő községekben, ahol megfelelő számú ke
rékpáros van: végezze el u szervezést.A további terv:vaskerckcs hírverő versenyek rendezése. A dijakról az MKSz gondo*. 
kodik.Az MKSz felszólítja a vidéki egyesületeket, hogy az évadban legalább 4—5 versenyt rendezzenek olymódon, hogy előbb csoportos kirándulásra dobolják öseze a kiszemelt község kerekeseit, majd az itt nyert tapasztalatok alapján írják ki könnyű felték'lekfcel a tornákat.A vidéki vaskerokesek boknposolása «  sportba óriási jelentőségű. Sok olyan Ws- heteég felbukkanására tehet számítani, aki a hírverő vemonyok nélkül elkallódott volna a mindennap toposómalmában.

Elsim últ a z  á tig a z o 'á s i k a la n d :

Rémem Hflifcies 
a Türelmes versenyzőié

Nagy port vert fel Németh Mik
lósnak, a kitűnő, volt olimpiai vá
logatott versenyzőnek ismeretes át
igazolási ügye. Németh ugyanis be
jelentette a Testvériségnek belépési 
szándékát, átadta az igazoláshoz 
szükséges fényképeket is, de az iga
zolási kérelmét nem írta alá- Utóbb 
a Törekvésbe jelentkezett, a vasutas 
egyesületnek alá is írta igazolási 
kérvényét.

Az MKSz foglalkozott az üggyel 
éa az alapszabályok értelmében ú g y  
döntött, hogy N ém eth  Miklóst a Tö
rekvés igazolt versenyzőjének nyil
vánítja. Az ügy ezzel teljesen elsi
mult, Szigeti, a Testvériség intézője 
ugyanis tudomásul vette az igazo
lást és az ellen kifogást nem jelen
tett be.

1 BBTE 5 5 — . 102. BEACIV 5 3 — 2 63. MAFC 5 2 — 3 44 BTC 5 a — 3 45. BSzKRT 5 2 — 3 46. BEAC III S x — i 2

TFSC—BBTE 50:11 (24:6). IT. o. női. 
Vezette: Körmendy és Kardos. Kosár-
dobó: Németh (17), Nemere (16), Mo
hos (14), Hámos (2), Wágner, ill. Ti- 
márné (6), Zsabka (3), Kolozsvári (2).

MAFC—BTC 23:9 (5:2). III, o. férfi 
villámtorna döntő. Vezette: Mészáros és 
Gáthy. Kosárdűbó: Marosi' (8), Kátai és 
Bálint (6—6). Balogh (3), ill. Barsi (6), 
FUlöp (2) és Jóé,

ATLÉTIKA
EJ FE D E TTPA LYA  CSCCSOT

állított fel 600 yardon Newyorkban Be- 
rican 1:10.2 mp-es idővel. A régit H«r- bert tartotta 1:10,8 cal, nyílt pályán pe
dig Eastman 1:09.2 mp e a lovjobb ered
mény. Ezen a versenyen dobott Blozia 17.14-et súllyal, itt ugrott Meadows 445-öt 
rúddal.

KÉT PALYAVERSENY
is less vasárnap. A hivatalos pályaidény
ucyan csak május 4-én kezdődik a MASsIV. osztályú versenyével, de a TFSC már április 27 éa délelőtt rendez férfi 
és női számokból álló versenyt saját pólyáján. Ugyanakkor nyíl a keleti kerü
let is sok számból álló ifjúsági és fel
nőtt versennyel.

NEMZETI SPORT
Megjalenili szerda és irombát

ve! minden nap. Szer kész tőség és klídó- hlvsla) üp. Vili., liúkk SzJáid-utra 4. -  Távbeszélő 132 499 és 133 977. Levél-hivatal üp.
•* Ts vbüisi&éi
cím: Budapest 72. Posiafiák 43. - PotU takarék: 53.300.Főszerkesztő: Dr, Vadas Oyals.

Felelős szerkesztő: Hoppé László, Felelős kiadó: Kultsár István. Előfizetési díj: Belföldre egy Mra fi2.20, negyedévi* fi.—, külföldre V—, Amerikába I0.~.
Nyomatott a Stádium Rt.

Bein. Felelőst Gjőry Aladár
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Az egyesületi
. b a jn o k sá g

Állását a mezei bajnokság után hivatalosan összeállitolta a szövetség, A lista a következő;
I™ osztály

5. BBTE1 UTE
3. Testvéris*^ 
■!. BSzKRT ö. MAC
6. DiMÁVAG

39 poat 
36 „  
18 „  
11 ..4

IX. osfctály
.l.Törokvós 
2. MA VÁG

S pont 
I ..

III. osztály
1. BLE IV. osztály 4 pont

1. RASE 
‘J. Kel AC 
3. MOTE

4 pont 
32 ..

A  többi egyesület még pont néllkül áll. 
legközelebbi bajnoki jellegű verseny 

DiMÁVAG május 25-i versenye lesz.

Űíöldiéqek a mezeiről
A kápo-sztásmegyeri lóversenytér vasárnap délelőtt a magyar atlétikai évad hivatalos nyitányának volt a szín tere.A meileg tavaszi napsütés az atlétika hozzáértő szurkolóin felül sok „műked

velőt” is ki csalt a lelátóra. Sokan első 
izb̂ n láttak mo.st futóversenyt.Ezúttal szóljunk csak őr-óluk.

Hölgyválasz
Egy hölgy kérdezte:— A lovak mikor jönnek már? (Válaszképpen magyarázatul mindjárt hozzá is tette:) Azok mégis csak gyorsabban szaladnak!....
Katona dolog

A 4000-es mezőny az egyenesbe fordul. 
Egy katona látcsővel kémleli, ki halad az élen.— Milyen a felségjele? — kérdezte 
látcsőnélküli szomszédja.

Lekörözni!
— Körözd le őket! — biztatta egy lelkes szurkoló már az első körben Keíent.Nevetett mindenki a hozzán emér tőn, 

hisz a ló verseny téren egy kor 2200 méter. több, mint a táv egyötöde-A végén, amikor Kelőn nem is egy futót vert körhátránnyal, bezzeg kihúzta 
a mellét:

— No, ki crt az atlétikához?!
Bevált a kélbajnokság 
rendszere!

Hazafelé a vilii ara oson kihallgattuk bét „leégett4’ beszélgetését:Aki 4000 méteren indult:— Nem volt időm felfutni az élre! Pedig nagyon bírtam. Inkább 10.090-en indultam volna!
Aki 10.000 méteren indult:— 40IW méternél még az élcsoportban 

voltam! Inkább a rövidebb távon indultam volna!
Nyertek! Ha nem is a versenyben!.... a
(Bök Muki. az ismert főszurkoló Is kint volt a mezein. Nem láttuk ugyan, nem is beszéltünk a verseny után vele. 

így nyilatkozott volna*— Szép, komoly edzés volt. Egész frissed mozognak már a fiúk.... Jövő hétenmár labdát is kanhatnak. És aztán__No, de sietek az Uliői-útra.)

JÓ EREDMÉNYEK
voltaik a Not.ro Dame—Pittsburg egyetem
közi versenyen. Quin.n 4:16.5 mp-et futott mérföldre, O. Rourke 101 cm-t ugrott magasba, Rhoades és Jessup 406 cm-t rúddal, Delaney 15.10 et dobott súllyal.

A MUNKA DIADALÁT
ünnepeltük a mezei bajnokságban

Egy kicsit hadibajnokságíze volt az 1941_ évi mezei bajnokságnak. A káposz- 
tásmegyeri ló versenypálya lelátójára bőr- melényes tüzérek nagy csapata hozott új színt, lent a pályán pedig hiába olvasták a rajtnál a védő Csapiár, továbbá 
Iglói, Kálmánfi, Rátonyi, Fülöp, Vörös nevét. Szendrői Kovách Gyula dr, a 
MAC atlétikai szakosztályának elnöke megjegyezte:

— Másutt elfoglalt fiaink nélkül a 
bajnokságba nem szólhatunk bele. De büszkébbek vagyunk rájuk így, hogy a bajnokság megnyerése helyett más terepen aratnak győzelmet.

MI LESZ A VÁLOGA
TOTTAKKAL,?

Senki sem volt, aki ne adott volna igazat a MAC szakosztályi elnökének. 
Kétszeresen tiszteletreméltó ez az állás- foglalás, hiszen talán nem is került 
volna nagy utánjárásba, csak egy kis előrelátásba annakidején, hogy X vagy Y póttartalékos részére olyan beosztást biztosítsanak, amely a mindenkit kötelező állampolgári kötelezettség ellátásán felül a rendszeres edzést és versenyzést is 
lehetővé teszi. E pillanatban általános nemzeti sportszempontból mindegy, hogy egyénileg és csapatban ki is nyeri a mezei bajnokságot. Legfeljebb a MAC 
szempontjából nem közömbös. Egy-két hónap múlva azonban az olaszok, vagy a finnek elleni válogatott viadalon már nemzeti szempontból is hiányozni fognak azok a válogatott versenyzők, akiknek edzéséből most néhány hét kiesik.

A BBTE-BEN „MINDEN 
STIMMELT"

A dicséret első szava a BBTE-t illeti. Szervezettség, a versenyzőkről való gondoskodás, az edzések szakszerű irányí
tása éppen olyan tökéletesen működött, mii,t a versenyzők szívóssága, munka
bírása, összetartása, lelkesedése. Csak 
ezek a tényezők összesen biztosíthattak a budaiaknak olyan lenyűgöző sikert, amelynek eredménye két egyéni bajnokság, két pompás egyéni helyezés és egy megsemmisítő fölényű csapatgyözelem 
lett/ A klasszig emberek önmagukat múlták felül, az öreg csatalovak (bocsánatot kérünk a hasonlatért Sajtostól és 
Gyimesitöl) táltosokká váltak és az alaposan meghízott Verbőczi intéző úr, 
volt ifjúsági bajnok létére nem restéit a b) csapat kedvéért az utolsó helyek egyikén bekocogni. A jó sportszellem 
és az előrelátó vezetés hozta meg a diadalt

KELEN ÉS A 30 PERC
Első helyen természetesen Kelent kell említenünk. A tavalyi eredményei alap

ján a világ legjobbjai közé soroló budai futó olyan lendületesen és olyan nagyszerű idő alatt futotta végig a pontosan 
10.000 méteres távot, hogy az idén biztosra kell vennünk új csúcs javítását. 
l'\ maga azt mondta a verseny után:— Pataki nagy iramban kezdett és én 
ebbe a ritmusba lendültem bele. Aztán már nem akartam csökkenteni az iramot, 
nyugodtabban futottam, hogy nem voltak a sarkamban— Mit szól rémek idejéhez? Ha így halad tovább, az idén 30 percen belül kell futnia!

—■ Magam is szeretnék javulni tavalyi 30:23.6 mp-es csúcsomhoz képest. Talán egyszer a 30 perc lg sikerülni fog. Persze r.sak úgy, ha nem jön közbe semmi, nem fog fájni sem a fejem, sem a lábam?
A TÖBBI HOSSZÚTAV- 
FUTÖ

Szilágyit az elmúlt hetekben különböző

szolgálatok meglehetősen elővették. Az ő fizikumának ez bizony sok volt. Volt benne elég önmérséklet, hogy ilyen körülmények között ne is próbálja fel
venni a küzdelmet Kelennel, hanem megelégedjék a biztosított második 
hellyel. Pályán azért nem fogja hagyni magát ilyen könnyen.Németh Béla soha még ilyen jól mezőn nem futott Kelennel ugyan nem tudott lépést tartani, de Szilágyit már küzdelemre szorította. Neki a mező nem 
kenyere, pályán ő is biztos oszlopa lesz a magyar válogatottnak.Sajtos ráduplázott idei eredményeire. Már ő sem mai gyerek, hozzá meg tavaly alig versenyzett. Nagy akarás 
kellett hozzá, hogy most 32 percen belülre tudott javulni.

Farkas bizonyos főkig csalódást keltett. Igaz, hogy szúrást is kapott, de az 
is igaz, hogy egy-két erős versennyel másként szerepelt volna.Esztergomi megfelelt a várakozásnak, 
Gyimesi is teljesen beváltotta a BBTE reményeit. Jó erőt, megbízható futót nyert vele az amúgyis erős budai gárda. Kicsit erősen kezdett, de jól állta végig a versenyt Kiss, a maratlioni bajnok. 
Félelmetesen jó lehet az idén igazi táv- ;'án, A verseny meglepetése Pataki, a MR.AFC futója volt. Három kilométeren 
át vezetett Kelenék előtt, aztán meg
halt. de újra feltámadt. Bátor, szívós, fiatal Lesz belőle futó. A BBTE ötödik 
embere Lendvai lett. ö volt talán az egyetlen, aki nem futotta ki legjobb formáját. így is 33:07-es időt ért el. Egy egyesület ötödik futójától ez is pompás teljesítmény.

Az esélyesek közül egyedül Szabó Miklós mondott csődöt. Eleinte együtt ment Patakival, aztán vele szakadt le 
vezetőktől és hat kilométer körül ott 
adta fel Pataki mellett. Akármit mutat a mérleg, a nézőnek mégis az volt a benyomása, hogy lomposan fut és sok felesleges súly van rajta, őszi nagy formájában másként hatott.

ÚJPEST VOLT A Z t R A  
KISMEZEIN

Majdnem olyan fölénnyel nyerte az 
UTE a kismezeit, mint a BBTE a nagyot. Az újpesti gárda szintén pom
pásan felkészült, sem a küzdőszellemmel, sem a formával nem volt semmi baj. 
A győzelemre teljes mértékben rászolgált.

Az, hogy az egyéni győzelmet is UTE- futó szerezte meg é« hogy ez éppen 
Eper Imre volt, csak fokozta az újpestiek örömét. Epei; már 1935-ben tagja 
volt az UTE mezei bajnokcsapatának, 1928-ban még mint ifjúsági lett ezüst
jelvényes atléta. Most 32 éves és első bajnoki címét most szerezte meg Tulajdonképpen betegsége révén jutott hozzá. Tavaly az év elején 14:56-ot futott 5000-en, aztán beteg lett és egész évben 
alig versenyzett. Ezért nem indult még három 5000-es versenyen sem az elmúlt 
élvben és ezért indulhatott el a kiV mezein a középtávfutók között.

JÓK LESZNEK AZ 
1500-ASOK

Ha Eper fölényben is volt a közép- Itávfútókkal szemben, azért azok is kitettek magukért. Híres például olyan hajrával jött. hogy — ha egy kicsit bátrabb — Épért is megelőzhette volna. 
Igen jó lesz az idén Harsányival együtt, aki három kilométer után olyan rohamot indított Eper ellen, hogy már szinte 
győztesnek hittük. Nem keltett csalódást a kolozsvári Kiss sem. Síma lábmuhkája 
nagyon tetszett, csak a karját kellene

kî \sé jobban leengednie. Szépen bontakozik Zoltai tehetsége és jó lesz az idén is a szorgalmas Gyergyói. Tarsolynak kiss? rövid volt a táv, a fiatal Margittai- 
nak inkább hosszú. Viszont minden dicséretet megérdemel Almást. Ifjúsági 
korában egészen rendkívüli tehetségnek indult, aztán egy súlyos betegség majdnem sírba vitte. Egyévi szünet után látott újra neki és a kitűnő mezőnyben 
máris hetedik tudott lenni. Nagy futó 
lesz belőle!

A  SZORGALOM VOLT A 
DÖNTÖ AZ IFI-BAJNOK- 
SAGBAN IS

Az ifjúsági bajnokság szépséghibája az volt, hogy a táv valamivel hosszabbra 
sikerült De hát ez csak a futókat bosszantja, a verseny eredményén sem
mit sem változtat. örömmel kellett megállapítanunk, hogy a munka itt is megérdemelt diadalt aratott — és ez 
talánr a távfutás nevelő hatásának legfontosabb bizonyítéka. A BSzKRT volt 
az egyetlen fővárosi egyesület, amely az év elejétől kezdve nagy ifjúsági gár
dát tartott együtt és nevelt nagy igyekezettel. Meg is nyerte a versenyt, bár a BLE sókkal nagyobb tömeg fölött ren
delkezett és a MAC is ügyes kézzel 
szemelt ki néhány imitt-amott feltűnt fiatal futót.

Az egyénileg győző Verőczi is — kétségtelen tehetsége mellett — szorgalmáért érdemelte meg a bajnokságot első
sorban. örömmel kell megállapítanunk, hogy ha néhány ifi futónak stílusa még komoly csiszolásokra szorul is. tehet
ségeket ez a bajnoki verseny is vetett felszínre A miskolci Erős, az ezentúl Dávidházl néven versenyző Dvornitzky, a 
szívós Simon és Orbán és a többiek 
kellő szorgalommal, megfelelő idő után méltóan vehetik majd át a nagyok örökét.

Cfiak arról ne feledkezzenek el, hogy távfutásban sem hangzatos jelszavakkal, sem blöffökkel, de még csak tehetséggel 
sem lehet érvényesülni. Egyetlen dolog hoz — de az azután biztosan hoz — sikert — és ez a csüggedetlen munka.

a » ■ — *
A VIDÉKI ATLÉTÁK KÖZÜL

az északi kerületbe tartozók ve ttok részt a legnagyobb számban a mezei bajnokságban. A társadalmi egyesületek közül a DiMÁVAG, áz MYSC, a MOVTK és a GyAK 
indított több-kevesebb atlétát, a levente 
egyesületek részéről pedig Bánszállás, Pankasl yuík. Somsály, Salgótarján szerepelt el isme lés re méltóan. A vidéki leventéknek nem szabad csüggedniük, ha azt látták, hogy országos viszonylatban még gyengék Gondoljanak arra. hogy a fő
városi futók szereplése mögött nem két- három hó-napi, hanem két-három évi kemény munka áll. Kitartással ők is el
juthatnak erre a színvonalra.

KÉZILABDA
„Hangos” volt a BTC öltözője a vasárnapi 4:17-es veresig után. A támadósor a védelmet okolta, a védőiem a támadó-sort — a vereségnek nem akadt „gazdája.” Csak László, a fiatal fedezet 

nem vett részt a hangos vitában. — Mérkőzés után veszekednek — beszélte csendesen —, de edzésre egyikük sem jár ki. Idén már kétszer is megtör béit. ho-gy csak ketten. Bollok úr, az intéző és én vb oltunk kinn az edzésen. Pedig edzés 
nélkül nincs győzelem... (A BTC tanulhatna vasárnapi ellenfelétől, esz Elektromostól. A játékosnak ott is van „ma
gánélete”, de azért az edzésre kivétel nélkül, az egész csapat kijár.)

MOZI

Arthur M. Rabenalt 
legújabb felfedezett
jei: Léna Normann 
és Anneliese Reinhold

Arthur M. Rabenalt, a legkiválóbb 
német filmrendezők egyike, állan
dóan kutatja az új tehetségeket. 
Erről a szenvedélyéről ö maga így 
nyilatkozik:

-— A z a filmrendező, aki bízik a 
saját ítélőképességében, nem  ragasz
kodhat a régi nagyságokhoz, hanem  
szükség esetén  bátran felfedezi az 
ú j teh etségeket is. Bevallom, én a 
szükségen túl, valósággal szenvedé
lyesen kutatom  a teh etséget az is
m eretlenség homályában. K é t  film  
felvételei között mindig ezzel szóra
kozom . Íg y  sikerült a „3  Codona“  
női főszerepeire is új tehetségeket 
találnom. Büszke vagyok  rájuk, 
m ert mind a ketten  felülm últák m ég  
az én várakozásom at is.

A „S Codona" női főszereplői: 
Dena Normann és Anneliese Rein
hold.

i—  -n fm  i

Az 1936-os olimpiai 
játékok megnyitóján 
kezdődik a „Kíván- 
ság-hangverseny“ 
meséje

Ilse W em er  új filmjének, az 
óriási németországi siker után most 
nálunk is műsorra kerülő k ív á n s á g -  
hangverseny" -nek  meséje az 1936-os 
berlini olimpiai játékok megnyitó 
ünnepélyén kezdődik. Szólnak a har
sonák, fellobban az olimpiai tűz, lo
bog az ötkarikás zászló, szétröppen  
a  galam bsereg s  az egyik  lelátó 
17-ik sorában ragyog  k é t ifjú  a rc: 
Ilse W em er  és Cári Raddatz. ök 
ketten a főszereplői az új filmnek. 
Ilse W em er  egy bűbájos fiatal leány, 
Cári Raddatz egy csiílogószemü fia
tal repülőhadnagy. Kettőjük szerel
me csak szép kísérődallam  ahhoz a 
nagyobb, komolyabb játékhoz, amely

tulajdonképpen betölti ezt az új fil
met. A  „ Kívánság-hangverseny"
ugyanis a z  első nagyszabású já ték 
film , am elynek cselekm énye a most 
fo ly  háború harcterei és arcvonalai 
m ögött fo ly ik . Erich v. Lützkendorf, 
a szerző és Borsody Ede, a rendező 
gondoskodott arról, hogy a k í v á n 
ság-hangverseny“  a valóság hü képe 
legyen. Ez a történelmi hűség külö
nös jelentőséget és rendkívüli érde
kességet biztosít a filmnek.

---------- <♦>---------
S C A L A :

H a lá lra íté lte k
Nem hisszük, hogy ezt a történe

tet európai képzelettel kitalálhatták 
volna. Elképzelhetjük ellenben azt, 
hogy A m erikában a  való életből m e
rítették .

*
Hongkong tarka forgatagában ta

lálkozik egy fiatal nő egy fiatal fér
fival. A  film nézője már a találko
zás pillanatában érzi, hogy ez a két 
ember azok közé tartozik, akiknek  
az élet m inden perce  nagyon drága. 
De miért? Erre a kérdésre is gyor
san megkapjuk a tragikusan szo
morú választ: a nő szíve annyira
gyenge, hogy egyetlen felindulás 
is megölheti, a férfi pedig halálos 
ítélettel a fején szökött meg egy 
amerikai börtönből.

A  két halálraítélt ember egymás
ba szeret. Milyen szerelem is ez.'... 
Két ember életének utolsó mámora... 
Az utolsó vágy, amelyet sohasem 
ölhet meg a teljesülés... Hervadó 
rózsa, amely lázasan szórja illatát...

Ez a szerelem megszépíti a halá
los veszélyt. De talán, ha nem ta
lálkoztak volna, tovább élhetnének. 
Talán éppen azért nem kerülhetik 
el a végzetet, mert egymásra talál
taik..

0

A  cselekmény legnagyobb része 
azon a hajón játszódik, amelyen a 
két szerelmes Amerika felé utazik. 
A nő egyedül, a férfit azonban már 
rendőrtiszt kíséri. Mert a férfit el
fogták abban az órában, amelyben 
először találkozott az Higaai“-yal. A

férfi, aki tele van erővel, akarattal, 
most méglnkább szeretné elkerülni a 
halált,, mert most már több boldog
ságot vár az élettől, mint mielőtt a 
nőt megismerte. De nem menekül
het... Ez a két szerelmes a földön 
nem lehet boldog... De túl a földön... 
Túl mindenen, két lélek  talán újra 
egymásra talál... Biztosan egymás
ra talál!...

*

Merte Oberon és George Brent 
nagyon szépen játsza a két főszere
pet. A rendőrtiszt szerepében Pat 
0 ‘Bríen rokonszenves alakítást 
nyújt. A derűs pillanatokról a vidám 
Frank McHugh gondoskodik.

•
A filmet a kitűnő Edmund Govl-

ding rendezte.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n -  '/<. I -  ti. h -  *i

Sz — szombat, V — vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marglt-kSrát 55. Tel.: 153-034. 
f6, 18, flO. Sz. V.: í4-kor is. így dini jó. 
(L. Barrymore.) 3-ik bét!
BELVÁROSI HÍRADÓ PetSíi Sátdor-n, 6. T.: ISI-244. 10-töI 24-ig folyt Magyar-. 
Ufa-, Luce-. Fox- és rajzos híradó. Honvédségünk - a Bácskában. A balkáni há
ború. Háziurak és albérlők a tenger 
mélyén. Rajzfilm.
CASINO Eskii-út 1. T.: 383-102. f5, 7. flO. 
Sz. V.: 2-kor is. A Manderley-ház asz- 
ezonya. (Joan Fontaine.) 4-ik hét!
CITY Vilmos osászir-út 35. Tel.: 111-149. 
h6, hS, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gulliver 
3. hét!CORSO Váel-ntca 9. Telefor: 182-818.
f6, fS, flO. Sz. V.: f4-kor is. Üjhold. (J. 
MacDoi.ald, E. Nelson.) 5. hét!
DÉCSI Teréz-körút 28. Te!.-. 125-952.
114, 6. Í8. hlO. Sz. V.: 3-kor is. így élni jó. (L. Barrymore.) 3-ik hél!
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.; 189-543. 5, 7, 9. Sz. V.; 3-kor is, Egy tál lenese. 
2-ik hét!HÍRADÓ Erzsébet-lförűt 13. T.: 2221499. 9—24-ig folyt. Magyar-, U£a-. Fox-, Luce- 
és rajzos híradó. Honvédségünk a Bácskában. A balkáni háború. Könnyű fé
mek. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-ntea 8. Tel. 130-125. 
5. n8, HÓ. Sz. V.: 4, C, 8, 10., Három 
Codona. (Rété Deltgen).
RADIUS Nagymező-Utca 22. Tel.: 122-098. f6. n8. hlO. Sz. V.: f4-kor is. Közbelép a feleségem. (Iréné Dunne. Cary Grant.)
4-ik hét!
UOYAL APOLLO Erzüéhot-körót 45. T.: 
222-002. 5. 7, 9. Sz. V.; f4, fS, f8, flO. Gulliver (Színes, rajzos.) 3, hét!
SCALA leréz-körút 50. Tel,: 114-411.

n6, f8, hlO. Sz. V.: S-kor ie. Halálra
ítéltek. (Merle Oberon.)URÁNIA Rákóezl-út 21. Tel.: 146 046. 5. d8, f 10. Sz. V.: h3-kor is. Kora Terry. (Rökk Marika.) 2-ik hét!

ütánjátsző mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.; 422-722 
f4. f6, f8, flO. Sz. V.: f2-ltor is. A kegyelmes úr rokona. 2-ik bét!
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
11. Í2, f4, f6, 18, Í10. Alipaag. 3-ik héti 
CORVIN Üllói-űt 40. T.: 138-988. f4. f6, f8. flO. V-: (2 kor is. Frankonstein fia. 
ELIT Szent Tslvéu-körút 16. Tel.t U4-502. 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem nem 
széigyen.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. Í6, Í8. Í10. V.: f2-kor is. Balalajka. 
KAMARA Dohány-n. 42. Tel.: 423-901. 11. 2, 4, G, 8. 10. Hatos főárát.LLOYD Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994. 
f4, fB, f8, flO. V.: f2-kor is. Balalajka, 2-ik hét!
PALACE Erzséhet-kőrűt 13. T.: 221-222.11, 2. 4. 6, 8, 10. Dankó Pista. 2. hét! 
PATRIA Népszínház-utca 13. T.: 145-678. 4, 0, 8, 10. V.: 2-kor ie. Hét évig nem lesz szerencsém. 2-ik hét!
SAVOV ÜMSi-út 4. T.: 140-040. f4. f«. f8, flO. V.: f2-kor is. Hét évig nem lesz Szerencsém. 2-ik hét!
SIMPLON Horthy Mik!ós-ú! 62. T.: 268~- 999. f4, f6, f8. no. V.: f2-kor is. Szerelem és vérpadSTÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.; 225-278. 11, 
f2. Í4, fö. f8. Í10. Hófehérke és a 7 törpe.
2-ik héti

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-ét 11. Tel.: 355-374. 
d4. n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. A notre- 
dantei toronyör. V. d e. 11: Édes mos
toha.BELVÁROSI Xrányi-ufea 21, T.: S84-5G3,
4. 6, 8. 10. v .: 2, h3, 4, h5. 6. h", 8. h9,10. A pekingi lány.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
f5. h7, 9. V.: Í2, f4. Í6, Í8, flO. A nyugati 
győzelemÉLDORADO Népezinház-n. 31. T.: 133-171.
4. 6, 8, 19 V.: 2-kor is. Nem félek senki
től.
HOMEROS Hermina-út 7. Tel.: 196:178. h5, 7, nlO. V.: í2-től. Nem gyerek
játék!IPOLY Ceáky-utea 65, Telefon; 292-626. f4, Í6, f8, flO. V.: Ó-kor is. Egyszer vagyunk fiatalok,
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Te!.:
134-644. f4, f6, fS, Í10. V.: ó-kor is. F.l- aüó birtok.
OLYMFIA Erzsébet-körút 36. T.: 423 188.11, 2, 4, 6. 8, 10. Isten hozzád szerelem. 2-ik héti
OTTHON Beniczky-utca 3. Tel.: 146-447. 
n4. n6, n8, nlO, V.: n2-kor is. Nőm gye- rek játék.
PH ÖN IX Rákóczi-út 68. Tel.: 223-242. 
11, 1. 3, 5, d8, flO. A notredamei torony- őr.
RIALTO Rákóczi-út 70. Telefon: 224*443.H, 1* 3t 5, a8, no. Nem gyerekjáték*

VASÁRNAPI KÉZILABDAJ5BE»Bf«NY®K)
I, osztályú férfi:

BSzKRT—“WMTK 13:5 (7:3). Pert-fízeivterzsébet. HÉV-pálya, Vezette; 
Glatz. Góldobó: Jávor (7), Dobos (4).Kutast (2), illetve Sinor (2). Kiss <2)„ 
Rigó, IT. osztályú férfi;

BLE IX—Magyar Fosztó 13 :B ff :4),Csepel. Vámmentes-pálya. Vezette; SzöllŐsy. Góldobó: Otte (6). Kuti (5), Somogyvári, Török, illetve Szántó (5)* 
Várady (3). Szövetségi díj;

WMXK-BSzKRT 6:2 (4:1). Pestszent-erzöébet. HÉV-pálya. Vezette: Mocsári.
Góldobó: Tóth I (4), Tóth II (2), illetve Babik, Sárkány.

III. osztályú női;
Ko Kispest—DrelISG 1:0 (0:0). Halom

utca. Vezette: Nagy. Góldobó: Fazekad
IV. osztályú női;

FSC—SSC 4:2 (2:0). Fehérvári-út.
Vezette: Pállá. Góldobó: Nagy (̂3),Rúzsa, illetve Benei (2).A Budakalász—Ko. VI, mérkőzésre a 
Ko. VI. nem jelent meg.

A GyASC—EMERGÉ mérkőzésre 835 EMERGÉ csak hét emberrel jelent meg.A Ko. Magdolnaváros—Napsugár mér
kőzésre a Napsugár csak hét eihberrel 
jelent meg.

Barátságos mérkőzések:
Magyar Pamut—Kistex 5:0 (2:0). Újpest. Horthy Miklós-xít. Vezette: Simon. 

Góldobó: Horváth (5).BLE VII ifi—MTE Ifi 20:3 (6:0).Aréna-út. Vezette: Trobits. Góldobó:Zulauf (7), Molnár (4). Varga (4). Rózsa 
(2), Kövesdi (2), Kalocsai, illetve Prell 
(2)« Rácz.
TAKTIKAI BAKLÖVÉSEK SOROZATA
tette sokszor élvezhetetlenné a vasárnapi kézilabda bajnoki fordulót. Roppant gyenge játékbeosztás. . . nekik egyáltalán nem megfelelő helyre beosztott játékosok . . . következetesen következetlen taktika. . . ezek voltak a csapatok sikertelenségének okozói. Egy csokor 
ilyen érthetetlenség:

BTC: Érthetetlen, hogy négy olyantehetség, mint Kiss, Holczinger, Tichy II és Pásztói egymás mellett milyen rosszul tud játszani. Azt még megért
jük. hogy Pásztóit és Tichy II-1, akik 
inkább egyéni játékosok, „megölte** a sár, de miért nem tud megszabadulni a 
labdától Kiss és Holczinger, akik elsősorban csapatjátékosok Miért nem, kedves BTC?... UTE: kétgólos vereséget 
szenvedett, de tizennégy kapufát dobott a lila-fehér támadósor. Nehéz megérteni, hogy amikor a VAC-ban Freund-Franyó 
személyében kezdő kapus véd. miért kell minden lövést túlhelyezni? Ugyan miért, kedves UTE?... VÁC: A bajnokimezőny legjobb szabaddobója áll a 
VÁC rendelkezésére Salgó személyében. Vasárnap mégis azt láttuk, hogy kapu 
előtti szabaddobásoknál a hosszú gólzsákot valósággal ellökdösik a labdától a Vívó-csatárok. Szabaddobást dobott 
kapura Seress, Knöpfler, Forral sőt még a szeleburdi Rosenbaum is, csak Salgó nem. Vájjon miért nem, kedves 
Vívó? , .'. MTE: Sokáig győzelemre állt, 
mégis vesztett vasárnap az MTE. Elsősorban’ azért, mert szünet után majdnem 
valamennyi kapuski dobását az ellenfél csípte el Másodsorban azért, mert a 
támadósort a legfiatalabb és leginkább h.irtelenkedő csatár, Jakobovits irányí
totta. Pedig a csapatban három olyan gyakorlott — és válogatott képességű — 
irányító van, mint Drégely, Zelk és Rózsa. Volt olyan* öt perc, amikor a fiatal csatárnak hat előrevágott „szök™ tetőse" ment rossz helyre, amiből pedigi 
gól is lehetett volna. Nem lehet ezen segíteni, kedves MTE?. . .

A vasá rn ap is rostamérkteés ft*
MKESz az I. o<sziályű bajnoki foídu'lóU 
május 22-re halasztotta.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Kedd, április 22.

Barrie uísiáiéfiia: „Egyenlőség**
Budapest I  (549.5 m ): 6.40: É bresztő.

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Évii,a Cselebi. Irta Eörssy Júlia dr. — 12.10: Lovászi Ferenc cigány
zenekar. — Közben 12.40: Hírek. — 13.30: Szórakoztató ha ágiiéin ezek. — 14.30: Hírek. — 15.20: Sági Andor hegedül, zongora kíséret tel. — 15.40: Mit főzzünk?Háziasiszonyok beszélgetnek. — 15.55: Sallaik Pál énekel, zongora kísérettel. — 
16.10: > Gyermekdélután. „Tavaszi kirándulás. * V ifiki lgyártó Zoltán dal játéka. Vályi Nagy Géza gyermek verseinek 
felhasználásával. Közben ruszin húsvéti énekek. Az előadást vezeti Kilián Zoltán. 
Előadják a gyermekszereplők. — 16.45: Hírek. — 17: Hírok szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Mindnyájunk gondjai, 
A közellátási szolgálat közleményei. 7 - 
17.30: A rádió szalonzenekara. Közremű
ködik: Patkós Irma (ének). Vezényel*Berllia István. — Közben 18: Az Országos Légvédelmi Parancsnokság közlemé
nye. — 18.30: A csúfolódó Arany. Kérész* tury Dezső dr előadása. A verseket elmondja Lchotay Árpád. — 19: Hírek
magyar, német és román nyelven. 1—' 
19.20: Lászlóffy Margit zongorázik. ! —
19.50: Egyenlőség. (A csodálatos Cridh- 
ton.) Színmű négy felvonásban. .Irtja'! Barrie. Rád főszínpadira átdolgozta «és 
rendezi Kondói Kiss Jenő. — Lord LoanV* Gabányi László; Lady Mary: Rápolthjjr Anna; Lady Chatberine: Szende Máriái 
Lady Agatha: Tahy Anna Mária; Érne# WooLey, unokaöccse: Ungváry Lászdói
John Treheme. pap: Baló Elemér; Mr A 
Crichton, Lord Loam udvarmestere: Le-i hotay Árpád; Lady Broeklehurst; Lánczyi 
Mafgit; Lord Broeklehurst fia: Fávj
Béla; Egy tengerész tiszt. (Thomas): Ber4 czy Géz-a; Mrs. Pórid ns, házvezetőnő® 
Hoódy Gitta; Flouxy, francia szakács*!* Naszódiig Sándtor; Tompsett, kocsis: ICer# 
lősz Lajos; Misa Fi&cher: Sir *\lice;l
Eliza: Mészáros Ági. — 21.40; Hírek, —r 
22.10: Az Országos Postászenekar. Vezé
nyel; ürdögh János, — 23: Hírok német, 
olasz, angol és francia, nyelven. — Utá
na k'b. 23.25: Kurina Simi cigányzenekara muzsikál. — 24: Híreik.

Kassa (208.6 m): 11.05; Hogyan éltünk' 
régen! Telek A. Sándor előadása. — 11.20: Hanglemezek. O pere ttr észletek.11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsoriíunertetés. ~  17.15: A 21. honvéd gyalogezred zenekarának in linóra. Vezé
nyel; Hadanyi Antal. Közreműködik dr loób Bélánó Gavora Ililda (ének). 18.30: Zúdor Dezső zongorázik.


