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Csütörtökön
dé lu tán  2 órakor 
érkezik meg Buda
pestre Olaszország 
válogatott birkózó 
csapata

nem fii 6-koiN hanem 
fii e-hon kezdődik szom
baton este a magyar
olasz birkOzö mOrkOzds
a cirkuszban!

A nagyszabású viadal hírei
A légoltalmi készültség megszün

tetése lehetővé tette, hogy a ma
gyar-olasz birkózóviadalt későbben 
kezdjék. A  rendezőség most úgy 
határozott, hogy a versenyt fél 
8-kor kezdi a városligeti Fővárosi 
Nagycirkuszban.

*

A  mérkőzés semleges mérkőzés- 
Vezetö-pontozója a német Theo 
Schopf lesz. Magyar részről Frankó 
Mihály fog pontozni. Az olaszok 
még nem közölték pontozójuk nevét. 

*
Az olasz birkózó válogatott Ba.ri- 

sonzo szenátor vezetésével csütörtö
kön délben két órakor érkezik Bu
dapestre a Keleti pályaudvaron. Az

MBSz vezetősége ünnepélyesen fo
gadja az olasz birkózókat.

*
A magyar csapat tagjai pénteken 

este a Testnevelés Házában megbe
szélésre jönnek össze. Ezen már a 
három vidéki — Tözsér) Gaál és Fi- 
nyák — is résztvesz, A magyar 
együttes az utolsó edzést csütörtö
kön délután tartja.

A 7. magyar-olasz viadalon, mint 
ismeretes, a következő párosításban 
küzdenek a két nemzet birkózói 
(elöl a magyar birkózók): TŐzsér
—Liverini, Tóth I—Bertoni, Gaál—- 
Magni, Sóvári Resofszky, Finyák— 
Gallegati, Kovács—Süvestri, Bóbis 
—Donáti.

Már Olajkár I is játszik 
a DiMÁVAG ellen (?)

A Kispest nem tü! jó helyen fekvő 
csapat. Most vasárnap újabb, a mult- vasárnapi nehéz akadályhoz hasonló, sőt 
nehezebb akadály előtt áll. Diósgyőrbe kell utaznia, hogy mentse azt, ami még 
menthető.

A Kispest vezetőségének újabb elgondolása van az összeállítás tekintetében. Éppen ezért ma délután ismét csak a kispestiek amatőrcsapatával játszanak 
kétkapura. Az amatőrök soraiban —: ter
mészetesen — helyet kapnak majd „nagycsapatból” kiszorult játékosok. Jgy a nagy Olajkár, Kulinyi, Berényt, Gallai is az amatőröket fogja erősiténi. Ott fog 
védeni Vécééi is.

— Azért játszunk csak magunk között 
mondta Papp János vezetőségi tag ,

hogy módunkban legyen mind az első, 
mind pedig az amatör csapatba beállítani 
a diósgyőriek ellen szóba jöhető játékoso
kat. A nagy Olajkár játékára vagyunk 
különösen kiváncsiak. Ha jól játszik, ő lesz a Kispest balhátvédje Diósgyőrött, 
Öccse pedig a támadósorunkat erősítené, 
a belsöhármas bármelyik helyén, A mér
kőzés után mindjárt össze is állítjuk a csapatot, amely társasgépkocsin teszi 
meg a diósgyőri utat.A keddi erőnléti edzés után ismét szóbakerült a helyárak leszállítása. A kispesti sportbizottság azonban még mindig ellene van Papp indítványának, de legközelebb ismét szőnyegre kerül az ügy és akkor — mint Papp János mondotta — jobb belátásra fogja bírni az „ellenzékieket” .

Fejlődik a vívósport!
A  vívószövetség nagyarányú hír

verő és szervező munkája konkrét 
eredményekkel dicsekedhetik. S a 
jelenségek annál is örvendeteseb- 
bek, mert a vívás szervezése új te
rületeket, elsősorban olyan vidéki 
területeket kapcsol be a közös mun
kába, amelyek eddig nem vettek 
részt a vívásban. A legújabban négy 
vidéki egyesület alakult, amelyek 
kétségtelenül nagy lendületet hoz
nak nemcsak a vidéki, hanem az ál
talános magyar vívásba Is. öröm
mel számolhatunk be e négy új 
egyesület megalakulásáról. Közülük 
három kifejezetten vívóklub s egy 
a többi sportágon felül a vívás üzé- 
sét is munkarendjébe vette. Az 
Újonnan alakult négy egyesület a 
kővetkező: Ungvári Honvédtxszti
Vívó Klub (143 taggal), Munkácsi 
Honvédtiszti Sport Egylet (95 tag), 
Nyíregyházi Honvédtiszti Vívó Egy
let és Komáromi Honvédtiszti Vívó 
Kör (85 tag), örömmel üdvözli az 
egész vívótársadalom az új vívó- 
egyesületeket.

a t l é t ik a
A  GAZD ASZBAJN O K SAG O K AT

május 17—18-án rendezik meg Dcbreoej- 
nen. Ezért a MASz az orré a napra ki
tűzött egyesületi bajnokságot a keleti 
kerületben május 22-rc tűzle ki.

VÉDELMET KÉRT AZ MKTSE
»  szövetségtől és az intézőbizottság azt 
Javasolja a tanácsnak, hogy 1941 április 
22-től 1942 december 31-i« no igazoljon át 
5? MRTSE-ből más egyesületbe atlétát. -  
Afcin tudjuk, hogy mi Indította az 
MTtTSE-t erro a kérelemre, de semmi- 
vaetre sem tartjuk helyesnek és indokolt
ja *  az intézőbizottság javaslatát. Az 
átigazolási szabályok éppen eléggé _ vé
delmezi k az anyaegyrsületet. különösen 
akkor, amikor vidéki egyesületről van 
g ó . mint a jelen esetben is. Még az FTC 

MTK „védóleinbevételévol'1 sem érte el 
^..szövetség a eélt: a két egyesület atlé- 
ykája nem erősödött meg. Erőszakkal 
úgysem lehet senkit sem visszatartaná. 
" K e l  akar menni valahonnan. Legfeljebb
•"Otthagyja al atlétikát.

Ma délután:
B u d ap esti k e rü le ti  
a tn at őr v á lo g a to tt— 
Z u gló
Ma, csütörtökön délután fél 3 

órakor az MTK-pályán edzést tart a 
budapesti amatőrválogatott keret. 
Az edzést Berkessy Elemér szövet
ségi edző vezeti. Huszonegy játékost 
hívtak meg erre az edzésre. A  ki
jelölt játékosok pontosan és teljes 
felszereléssel tartoznak megjelenni. 
Az erőnléti gyakorlatok után két- 
kapus játék is lesz, amikor is az 
amatőrválogatottak csapata a Zug
lóval játszik.

A KÉZILABDABAJNOKSAG VASÁR- A KEZin NApI MffS0KA
tt osztályú fé r fi; Kath. LE—M agyar 

Pősz t ó?8 A merik a i ú t, KISOK-m ilyn féU . 
— Piaristák—Klstex, Kispest, Üllői-ut, 
fél 10. — BTK—Széchenyi, Pozsonyi-úl,

^ I l í  ns7t;íl vú fé r fi: DroHSC—Kis tor.
Halom-utca, L  -  M T E -M egyar Posztó. 
Csepel, , Vámmentes-pálya, 11. — B 1K — 
MAFC. Fozsonyi-út,

I . osztályú női: W M TK—Ko. B ab«.,
Csepel. WMTK-pálya.. 2. — , GSL-Magyar Posztó. Csepel, ^OVE-pálva. fél
9. — Magyar Pamut—AMD, Újpest,
MPSC-pálya, 10. , t,,™,II. osztályú női: Ko. Kelenföld—MTE,
Kelenföld, KFC-pálya. Vili. — WM1K— Ko. Bi-ust, Csepel, WMTK-pálya. 10 —
GSE—Magyar Posztó. Csepel, MOVE-p., 
fél 10. „  _III. osztályú női: HFéSC—Ko. Fizeti,
Gubacsi-út 11. — Ko. X-Óbudai Pamut, Fchér-út, 9. — Ko. Kispest—HSE, Kispest., KAC-pálya, 11. — Ko. III-DreHSC. 
Nagyszombat-utca, fél 9. — Ko. Habé.— Budakalász. Váci-út, Ganz-pálya. 10. —
Ko. IX—Ko. KBL, Kén-utoa, 9.IV. osztályú női: GyaSO— Budakalász. 
Pozsonyí-át, 10. — FSC—Ko. Pesterzsébet. 
Feliérvári-ut, Kábel-pálya, 10. -- SSC— 
DSE. Pozsonyi-út, 9.
AUTÓ

Nem lesz KTT-torna vasárnap. A
rendkívüli idők még tartanak, a KTT tehát vasárnap sem rendez tornát. Úgy 
hírlik, hogy májusban ismét teljes gőzzel 
beleíekazenek a munkába.

Szabadka vezető csapata 
valószínűleg egyenesen 
bekeríti az NR I.-be
és egsréfe g o n d o k  az N LS z-b e n v ahová 
tömegével érkeznek a külföldi meghívások

Az MLSz máris komolyan gondol 
arra, hogy

A visszaszerzett Délvidék bekap
csolódásáról, az MLSz nyári műso
ráról, a nemzetközi problémákról 
igyekeztünk közelebbi adatokat 
megtudni a magyar labdarúgók szö
vetségétől. Főleg a Délvidék sorsa 
és dolga érdekelt bennünket. Az 
alábbiakat vallják ebben a kérdés
ben a szövetségben:

Egpsües fellépés!
A szövetségben sokat beszélnek a 

Délvidék bekapcsolódásáról. Levelek 
is érkeznek már onnan, amelyekben 
örömrepesve értesítik a szövetséget 
a boldog visszatérésről. Az MLSz 
maga nem szeretné ugyanazt a 
munkát végezni a Délvidékkel, ame
lyet végzett Erdély visszacsatolása 
alkalmával. Inkább azt szeretnék 
látni, hogy

a legfelsőbb sporthatóság egy
ségesen, felsőbb irányítással, 
egyidőben intézkedne a Délvi

déken
az összes sportágak bekapcsolásáról 
— természetesen a szövetségek ta
nácsai, elgondolásai alapján.

Tizenhatos első osztály (?)
Úgy vettük ki az MLSz-ben hal

lottakról, hogy a labdarúgás bekap
csolása tekintetében még nincs ki
alakult vélemény, de nem Is lehet.

— Meg kell még várni — mon
dotta szövetségi Informátorunk —, 
hogyan és miként alakul a vissza
csatolt területek sorsa. Milyen vá
rosokról lesz egyáltalán szó.

A  jelen pillanatban nagyon Is ké
zenfekvőnek látszik, hogy

pünkösdkor, a két ünnepnapon 
elárasztja a Délvidéket buda
pesti és vidéki NB I. és NB II. 

csapatokkal.
Esetleg válogatott és vegyescsapa
tok leküldéséről is szó lehet. A se
gítésnek ez a módja azért is jó, 
mert hasznossága mellett nagy hír
verő ereje is van. Minden nagyabb 
délvidéki község, vagy helység lás
son vendégül óhazai csapatot.

S v é d o r s z á g  lősiius 8-áPá hívta a magyar válogatottat
Az MLSz-ben már beszélnek a 

nyári műsorról is. Már az tény, 
hogy az NB I. küzdelmei csak jú
nius 22-én zárulnak, sőt a Magyar 
Kupa döntője június 29-ére esik. Ez 
már magábavéve is nagyon szűk 
körre szorítja a labdarúgás nyári 
műsorát.

Az MLSz-be levél érkezett a 
svéd szövetségtől.

A svédek Igen barátságos meghí
vást küldtek az MLSz válogatott 
csapata részére. Június 8-ára szól 
ez a meghívás.

Tekintettel az NB éppen akkor 
zajló hajrájára, az MLSz erre a 
napra aligha tudja elfogadni a své
dek barátságos meghívását. Min
denesetre jól esett a meghívás, mert

most a belgák, a franciák és 
spanyolok után a svédek meg
hívása is azt bizonyítja, hogy a

magyar labdarúgás tekintélye 
külföldön koránt sincs úgy alá
ásva, mint ahogy egyesek ide
haza azt beállítani szeretnék.

EiháriShatauan aka
dályait a szófiai mérkőzés előtt

Az MLSz-nek még egy nemzet* 
közi kötelezettsége volna hátra a 
tavaszi Idényben. Ez a bolgárok 
elleni mérkőzés. Szófiába tervezték 
ezt a találkozót, mégpedig június 
elejére. Amint az MLSz-ben hallót* 
tűk, erre a találkozásra aligha ke
rülhet sor, mert a nemzetközi hely
zet és a nehéz közlekedési viszo
nyok következtében szinte elhárítha
tatlan akadályok tornyosulnak a 
mérkőzés elé. Az MLSz-ben nagyon 
sajnálnák, ha bolgár testvéreinkkel 
nem tudnánk ebben az idényben sem 
játszani.

négy válogatott mérkőzés az őszi nemzetközi műsoron
A Labdarúgó Szövetségben egyet

len kérdésünkre kaptunk határozott 
választ. Ez az őszi nemzetközi mű
sorra vonatkozik. Az MLSz-ben-, 
mint biztos őszi mérkőzéseket tart
ják nyilván, hogy Olaszország és 
Németország ellen Budapesten 
állunk ki, Svájc ellen Teli Vilmos 
hazájában játszuk a kötelező mér
kőzésünket, végül Bécsbe fog utazni 
Budapest válogatott csapata, hogy 
Béccsel szemben fennálló utolsó 
kötelezettségének is eleget tegyen<*

az egyik délvidéki csapatot, 
mégpedig — valószínűleg •— a 
legnagyobb város (Szabadka) 
legjobb csapatát (a Bácskát) 

az NB I.-be osztják be.
Ebben az esetben már nem lehet 
kikerülni azt, hogy az 1941—42. évi 
Nemzeti Bajnokság első osztálya 16 
csapatból álljon. Ez természetesen 
csak terv, mert — mint a szövetség
ben hangoztatják — meg kell várni 
a pontos, végleges területi rende
zést,

A  Délvidék labdarúgásának to
vábbi bekapcsolása úgy történne, 
hogy körmérkőzés alapján (vagy a 
Délvidéken most folyó bajnokságok 
eredményének figyelembe vételével) 
több város és nagyobb község csa
patából NB II. és N B i n .  osztályt 
állítanának fel.

a DélvidőK megsegítése
A  délvidéki egyesületek, mint az 

eddigi értesülések alapján az MLSz- 
ben Is tudják, általában kevesebb 
megsegítésre szorulnak, - mint 
amennyire rászorultak az elszegé
nyedett erdélyi, székelyföldi egyesü
letek.

Ebben a kérdésben is az az állás
pont az MLSz-ben, hogy az OTT- 
nak kell egységesen, de főleg sür
gősen lebonyolítania az erre rászo
ruló délvidéki klubok megsegítését.

FTC-pálya I!., Ollói-út 128
Április 27-én , vasárnap 

délután fél 5 órakor

Ferencváros-Haladás
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte fél S órakor
FTG-tüfföYK

NB in  mérkőzés

I  vasárnapi népligeti országúti
versennyel megkezdődik hivata
losan is az 1941 évi kerékpáros 
versestyévad

Sok vajúdás és sok terveztetés után 
sikerül végre elindítani a kerékpárversenysport idei szekerét. Aminek — álla
pítsuk meg — itt a legfőbb ideje. Mert a 
Budapest—Bécs nemzetközi torna igen közel van és hacsak nem akarunk azzal számolni, hogy éllovasaink a nagy nemzetközi erőpróbán egymás markából kapkodják ki azt a bizonyos vörös lánjpát: 
bele kell vágni a versenyzésbe, felengesztelni a hosszú téli pihenő alatt keménnyé dermedt lábikrákat.

Az év első versenyét vasárnap futják a 
népligeti kiskörön, az MKSz rendezésében. Az évadnyitó tornát

K ije lö lté k  a  B L A S z  
Ifjú sági k e r e té t
Ma csütörtökön rostá
méi kőzés a M A FC ellen

A BLASz ifjúsági válogatottja 
május 4-én a nyugati válogatottal 
játszik Budapesten a Szent Korona 
kupáért. Fröhlich Sándor szövetségi 
kapitány kijelölte a BLASz-ifik ke
retét. A ma, csütörtökön délután 
négy órakor kezdődő rostára az 
alábbi játékosok kötelesek megje
lenni a Bertalan-utcában:

WMTK: Szekeres, Bakos, Burányi.
KTK: Kapcsos, Schubert, Fata.
UTE: Fekete, Juhász.
BMTE:' Flech, Hegyi.
Pénzügy: Kéri.
CsMOVE: Rottenbiller, Györvári.
Elektromos: Jeszmás, Stibinger,

Mimlich.
PeMTK: Mészáros, Hrotkó II.
FT C : Balogh, Máth,

két futamban
bonyolítják le. az I. és II. osztály tag
jai száz, a III. és IV. osztálybeliek pc- dig 70 kilométert futnak.Az I. és II. osztály versenyzőinek futama hajrákkal iesz tarkítva,

minden ötödik körben megkondul 
a hajrát jelző kolomp, 

bőven nyílik alkalom küzdelemre és pontok elhődítására.
A tornának külön jelentőséget biztosít 

az, hogy befejezte után a szövetségi kapitány haladéktalanul kijelöli a válogatott keret tagjait.

m . kér. Árpád SE: Sztrapek. 
Ganz: Hollósi.
MAFC: Fejes, Fischer.
A játékosok mez kivételével teljes 

felszereléssel kötelesek megjelenni.

W elss Mantred sporttelep
— —  Csepel. Szent [stván-út _____

Április 27-én , vasárnap 
délután lél 5 órakor

WMFC-
Ujpest

Nemzeti Ba jnoki mérkőzés 

előtte fél 3 órakor

C s.M  Ö V E - W M T K
ifjúsági bajnoki mérkőzés



Most kapcsolódjék be a 1000 pengős 
pályázatunkba, mert ezzel a szelvénnyel 
kezdődik a III. számú ötös Torna a
ebben minden pályázónk pontjainak a 

számítását elölről is kezdjük!

11
Beérkezési határidő; május S, 13 óra j
Ki^peet—Gamma (M. K.)
SálBTC—Elektromos (M. K.> . „ j , . . ,
Törekvés—Gázgyár (M. K .) e.
Szeged v. Szolnok—Tokod

(Magyar Kapa)

M O VE-Felv. (Szt. K or. K.$ 
Kszakdunántúi—Budapest 

(Szt. Korona K.t 
Felvidék if j .-M O V B  if j .

(Szt. K . K.)

Komárom—Foroncv, (Bar.)
Pót verseny: A pontversenybe eeak í
mérkőzés olmara<láf»a esetén kerü'
számításba, egyébként rsak holtver 

senvt dönt el.
Bp. Ifj.—Északdunántúli if j .

(Szt. K. K.)
Makói A K —Szegedi T K
Újszeged! TC—Makói TK
Szentesi MÁV—Kecek. TE

Névt

Lakhely*

1 mmm Csütörtök, 1941 április 34,

Amikor a kapus 
az in szám ú n é z i

Csikós Gyula elmondja, 
hogy mit csinál a kapus 
akkor, ha a csapata 
folyton támad
(Zöld-fehér híradó)

Otos: .................... ........... .
A bekflldŐ aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és fór 
malomban ievő hosználatlaD 10 filléres 
oelyeuet kell mellékeink Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
tele* ide keresztet (csillagot) tenni:

jJlDB
Vasárnap:

NB I. osztály
SalBTC—Gamma, Salgótarján, fái 5.

1 Veire ti: Németh.
E'ek trónt os—Szeged, Latorca-utca, fél

5. Vezeti: Palásti.
DiMAVAG—Kispest, Diósgyőr, fél {?.

Vezet:: Rónai.
Törekvés—Tokod. Bihari-utca, fél 5.

Vezeti: I^a^y L
WMFC— Újpest. Csepel, fél 5. Vezeti:

Ipolyi.
Ferencváros—Haladás. Üllői-út. fél 5.

Vezeti: Fi.'i rang ózó.
BSzKRT—Szolnok, Sport-utca, 4. Ve

heti: Kőhalmi.
N B II. osztály

Dana-csoport 
D. Magyarság—BLK, Dunakeszi, fél 5.

K alocsa '.'
Szombathelyt FC—Postás,: Szombathely. 

fél 5.: Schramm.
Zugló DSE—Pénzügy, öv-utca, fél 5.

Egner.
Soproni FAC—Egyetértés. Sopron, fél

5. Palkó.
Szegedi VSE—Soproni VSE, Szeged, fél

5. Mo’doványi.
Vasas—Pécsi DVAC. Béke-utca. fél 5. 

Dobronai.
Tisza-eSoport 

Özd—MOVE T. Előre, ózd, fél 5. Szé
kety.

Debreceni VSC—Lampart, Debrecen,
fél 5. Szőke TI.

Rusj—SalgSE. Ungvár, fél 5. Vajda. 
Ganz—MAVAG, Hungária-út, fél 5, K 

Nagy
Rákóczi—Pereces. Kassa, fél 5. Maróth. 
Miskolci VSC—B. Vasutas, Miskolc, fél

5. Zeltuer,
Kolozsvári csoport 

NSE—N agyváradi Törekvés, N agybá
nya. , , _

NAC—Bástya, Nagyvárad.
KAG—Szatmári SE, Kolozsvár.

Székelyföldi csoport 
Hargita—Székelykereszturi AC, Székely 

udvarhely.
MSE—MPMTE. Marosvásárhely.
GySE—Kézdlvásárhelyl SE, Gyergyó

Széntmilclós,
Textil—Corvin, Sepslszcntgyőrgy.

NB III. osztály 
Déli csoport

GSE—Törekvés, Budafoki-út, fél 5. Bo
ros®. — BKSC—Kiskunhalas, Bákosfalva, 
fél 5. Kárpáti. — Nagymánynk—Baja. 
No ?v Illán vök, fél 5. Füzér. — KTK—Ka
posvár, Gyümrői-út, fél 5. Istvánfi. — 
PVSK—M, P.amut, Pécs, fél 5. vitéz 
Adorján,

Keleti csoport 
Orosháza—Szolnok, Orosháza, fél 5.-Bo

ros P. — Békéscsaba—Ceglédi MOVE, 
Békéscsaba, fél 5. Éneke*. — FTC— 
WMTK, ŰHői-út, fél 5. Gondir.

Nyugati csoport
Pápai PSC—Tatabányai SC, Pápa, fél

5. Szalai. — Érsekújvár—Dorog, Érsek
újvár, fél 5. K-engey. — Csillaghegy— 
Komárom, Csillaghegy, fél 5. Pusztai. — 
Álba liegia—GTE, Székesfehérvár, fél 5. 
Horváth J. — Hungária—Szcntlőrinc. 
Kén-utca, fél 5. Nagy F. — Budakalász 
—C9, MOVE, Budakalász, fél 5. Kassai,

Északi csoport 
Kárpáti alcsoport

Munkács—Ungvári AC, Munkács, fél 5. 
Egresi. — NyTVE—K. Törekvés, Nyír
egyháza, fél 5. Harsai.

f  Mátra alcsoport
SalBTC-Gyöngyös, Salgótarján, fél 5. 

Csal a. -  Eger—III. kér. TVE, Eger. fél 
5. Szlavkov&zky. — Hálókocsi—Losonc,
Kendeesy-telep, fél 5. ■ Micskei. — PeMTK 
—Hatvan, Evzpébet-utea, féi 5. Barabás.
— BiMÁVAG II-PBCSE , Diósgyőr, fél
3. Gyürke-falvi.

.Az FTC elleni rangadóra készülő 
W jVÍTK csapatának csütörtökön a Os. 
MOVE-val lesz cdzSmérkőzésc.

KASSÁN
Igen büszkék a KAC-istób a DVSC-vel 
szemben elért döntetlen eredményükre-
— Győzhettünk is volna. — hangoztatják.
— Különösen a védelmet dicsérik s 
abban reménykednek, hogy ha Kertész is 
játszani fog, akkor még jobb lesz a 
esapat.

9:l-re győzött a Ferencváros az 
elmúlt vasárnap a SalBTC ellen s 
Csikós Gyulának, a Ferencváros 
kapusának vajmi kevés dolga volt
a mérkőzésen.

Vájjon mire gondol a kapus olyan
kor, amikor a mérkőzés alatt „any 
nyira elhanyagolják". Erről beszél
gettünk a bajnokcsapat válogatott 
kapusával.

Csikós Gyula minden délelőtt a 
Phöbus szorgalmas tisztviselője. Ott 
találjuk meg a Phöbus-müvek tele
pén s Csikós így kezdi a mondóká 
ját:

— Azt hiszem> minden kapus szí
vesen veszi, ha a mérkőzés közben 
egy kicsit „ elh anyagoljákN ekem  
közben sok minden jutott az eszem
be. Például az, hogy milyen nagy a 
különbség a kölni és e közt a mér
kőzés között. Kölnben úgyszólván 
nem jutottam lélekzethez. Hogy mit 
csináltam vasárnap délután a sza
badidőmben? Álltam, néztem! Gyö
nyörködtem a Ferencváros játéka 
bán! Állítom, hogy én. láttam leg
jobban a mérkőzést, én voltam va 
sárnap „az 1. számú nézö“  .Az igazi 
nézők ugyanis egy kicsit távolabb 
vannak a játéktértőlt nem figyel
hetnek meg egészen apró dolgokat 
olyan jól, mint például én. Hát most 
volt időm és gyönyörködhettem. Na
gyon jól játszottak a fiúk. Eszembe 
jutott az, hogy ha így játszottunk 
volna Kölnben, akkor ott sem kap
hattunk volna ki. Tudom, hogy a 
mostani ellenfél gyengébb volt, bár 
nem lehet azt mondani, hogy egé
szen gyenge volt.. Most egyszerűen 
nagyon futott a csapatnak, ilyen já
tékkal nem lehetett volná baj Köln
ben.

Azután hozzáteszi:
— Még mindig nem értem, hogy 

tulajdonképpen mi is volt Kölnben...
Majd így folytatja:
—  Láttam vasárnap, hogy most 

jó formában van a csapat s ha csak 
közbe nem jön valami, akkor a Ha
ladás ellen is így kell futnia a já 
téknak.

— Mi jutott eszébe például a mér
kőzés alatt? Nem jutott esetleg 
olyasvalami eszébe, ami nem függ 
össze a mérkőzéssel? Vagy a II. 
félidő végén nem gondolt arra, hogy 
jó lenne már hazamenni? ,

—  Nem... Érdekes, hogy nekem 
ilyesmi a mérkőzés alatt még soha
sem jutott az eszembe, bármennyire 
is játékon kívül vagyok. Én, ha ki-

fflit csinál
a nrani POniiiisiikorT

Vitéz Kemenesy Sándorral néhány 
időszerű kérdésről beszélgettünk:

• Mi lesz pünkösdkor ? Elmen
nek Bácsbe?

—- A legújabb helyzet szerint ez 
nem valószínű. A bécsiek ugyan 
hívnak bennünket, de nem tudják 
megmondani, hogy mikor jöhetnek 
Budapestre. Mi most csak olyan kül
földi csapatok meghívását fogad
hatjuk el> amelyek viszont eljönnek 
Budapestre.

— Ml van a Bolognával? A  Bo
logna Budapestre akar jönni...

— Már érintkezésbe léptünk a 
Bolognával.

Mi lesz akkor, ha a Ferencvá
ros pünkösdkor nem megy Bécsbe? 
Kivel játszanak akkor?

—■ Most már csaknem biztos, 
hogy nem megyünk Bécsbe s azt 
várjuk, hogy az MLSz a pünkösdi 
ünneppel kapcsolatban reánk milyen 
szerepet akar kiosztani. Mi szíve
sen megyünk .vidékre is hírverő 
mérkőzést játszani s ha lehet, szí
vesen megyünk le a Bácskába is. 
Szeretnék, ha az MLSz minél előbb 
intézkedne, mert ha késlekedik, 
akkor kénytelenek vagyunk ma

gunk lekötni valamilyen mérkőzést.
—  Pataki Mihály távozásával 

kapcsolatban nem történt valami in
tézkedés ?

— Eddig még nem, m  elnöksé
günk most foglalkozik majd ezzel a 
kérdéssel.

ssaieraaf dp — Halszélen ?
Dh-nény Lajossal a várható össze 

állításról beszélgettünk. Dimény 
szerint csak pénteken tudnak majd 
dönteni. Kalocsai dr helyet kap 
majd a csapatban s könnyen lehet
séges az is, hogy esetleg a régi he
lyére, a balszélre kerül. Ez akkor 
következhet be, ha kiderül, hogy 
Gyetvai a Haladás ellen nem tud 
majd játszani.

Az edző még ezt mondta:
—- A fiatalabb játékosokat, a. 

amatőröket egyelőre nem a bajnoki 
mérkőzéseken akarjuk kipróbálni, 
hanem majd vidéki mérkőzésen. 
Például május á-én, amikor Komá
romban játszunk, vagy más vidéki, 
barátságos mérkőzésünkön.

Jirni a őszök
Végül beszéltünk Mester György- 

gyel, aki ezt mondja:
— Vasárnap tulajdonképpen nem 

50003 hanem majdnem 6000 nézőnk 
volt. Azt hiszem, hogy a Haladás 
ellen még többen lesznek, mert a 
multvasárnapi jó játék híre még 
néhány embert kicsal majd. Termé
szetesen sok függ attól, hogy jó idő 
legyen. A jó időt mi másként ért
jük, mint ahogyan azt tulajdonkép
pen érteni kell. Nekünk az a jó idő, 
ha vasárnap reggel egy kicsit esik 
az eső. Ez elviszi az emberek ked 
vét a kirándulástól. Azután derül 
jön ki és délután süssön szépen a 
nap. Ha vasárnap így lesz, akkor 
sokan lesznek az Üllöi-úton... Jó idő

jó csapat!...

Rosszul indult — fői folytatódott
a tippversenyünk 9. fordulója: 1. Szőke herceg, 2. Gárdonyi 
isfvanne, 3. Karakán III. — Az ötszelvényes csoportban:
1. Reá Ágoston

Amikor vasárnap és hétfőn a IX. orszá
gos T  ppelő Bajnokság- 9. fordulójának 
szelvényeit bírálgatni kezdtük, úgy lát 
?Jott. hogy gyenge hét lesz. Az abc ele 
. í1, . "  pontnál nagyobb szelvényt nem 
találtunk. Később azután kiderült, hogy 
van néhány jobb teljesítmény s így vég
eredményben a 23 pontosok közül csak 
egy tudott nyerni.

A 8. fordulót, mint Ismeretes, meg
semmisítettük. Azok, akik beküldték a 8. 
fordulóra a szelvényeiket, majdnem mind 
jelentkeztek azzal, hogy a szelvényeket 
é.s a bélyegeket ,,átcserélik’ ’ a 9 for
dulóra.. Csak egy-két pályázó nem tett 
eleget a felhívásunknak, Ezeknek a 8 
számú szelvényeit úgy. tekintettük, mint: 
ha azok 9. fordulóbeli szelvények lennének.

A héten legjobban szerepéitek legjobb 
szelvényén található tippek-.

megyek a pályára, akkor minden 
olyasmit elfelejtek, ami a magán
életemmel függ össze. Teljesen ki
kapcsolok mindent és csak a mér
kőzéssel törődöm. Még ha a játék 
az ellenfél 16-osán belül folyik, még 
akkor is ott vagyok a fiúkkal elöl, 
a támadókkal s szinte velük együtt 
játszom —  gondolatban.

— De azt csak meghallja az 
Ilyen szabad Időkben, amit a nézők 
bekiabálnak ?

— Ez az egy tényleg kivétel, mert 
hiszen befelé száll a hang,

— Vasárnap hallott hangokat?
•— Hallottam. Tetszett, ahogyan 

buzdították a csapatot. Azután hal
lottam két-három más hangot is. A 
rendszerünk ellen tüntettek. Erre 
jól megnéztem magamnak őket. Hát 
kérem S— S serdületlen ifjú kiabált 
be. Kölykök! De eZek sem meggyő
ződésbőlJ hanem rosszaságból, vá- 
sottságből, ismeretlen kölykök vol
tak... Én ugyanis úgy nagyjából is
merem azokat a nézőket, akik állan
dóan kijárnak. Például a budai B) 
középnek minden egyes tagját is
merem.

Csikós így fejezi be: .
— Érdekes úgy nézni a mérkő

zést, ahogyan vasárnap én néztem. 
Nagyon sokat tanul az ember játék 
közben. ’ Eszembe jutott olyasmi is, 
hogy ha én lennék az ellenfél ka
pusa, akkor hogyan oldottam volna 
■meg az egyik, vagy a másik hely
zetet.
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4:2
5:1
0:1

D v m tS
Ferencv.—SalBTC 9:1 3:1 - 2:0
Újpest—Törekvés 5:3 4:2 3:1
Toltod—DiMAVAG 0:1 0:1 0:1
Kispest—Elektr. 0:1 3:2 0:2 1 2  i-2
Szeged—Gamma 3:8 3:2 3:2 2-1 2;1
Haladás^BSzIíRT 2:0 1:0 2:1 3 ;2 H
Szolnok—WMFC !,:1 2:1 2:4 3:2 3̂ 2
Egyet.—SzVSE l.-l l ;t - 1:1 2:2 2:2
. A Vötversenu; DVA@—D. Magyarság 
0:0, KAC—DVSC 1:1 Pereces—MVSC 1:2 
GyAK—MESE 0:0.

A IX. HETI VERSENY EREDMÉNYE
Általános csoport: I. díj: 20 penaö.

Nyerte: Szőke herceg (Ikiődy.Szabó Ti
bor), Budapest, VII., Kőzsa-u. 25. Ered
ménye: 27 pont. (7, találat,. közte 3 teli). 
Pótversenyben: 0—0—0—0 pont. Góllcü- 

— II. díj: 15 pengő. N yerte: 
Gárdonyi Istvánná (5 szelv. csoport), 
.tokod, üveggyár. E .: 27 p. Pótv - 0—0—
S r °  ?■ Gb : ^  — l n - diÉ- 10 Pengő.Nyerte: Karakán ITT. (Színek Ferenc
it-1- —u cz Kesző), Újpest, Attila-u. 86. Ey 26 p. ,(8—1). Pótv.: 3—0—C—0 p — 
ÍXt X1 —5 pengő. N yerte: Eiiénőr(Szigetvári Edit), Rákoshegy, Kisfaludy- 
u. .10 E.: 28 p. (8—1). Pótv. 1. mérk.: 

— Mihályka (Smudla Mihály dr), 
Bánhida, Községháza. — Tipp—Ego (An- 
csm Mihály 63 Endre), Békéscsaba, m  
Trefort-u. 35. — Púpos (Barak József), 
Tokod, üveggyár. Mindhárom e.: 25 o.

— Csikk—Celo (Czelhoffer Róbert 
—Ganczner Árpád). Érsekújvár. Deák-tér 
?■ — Liewehr Pál—Balogh János, Bp., 
VIII., Maria Terézia-tér 7. Mindkettő e .: 
“j  P. (8—0, illetve 6—3). — Mégis 
DiMAVAG (Juhász István—Pallay Gyu
la), Diósgyőr, Vasgyár. Szabó J.-u. 25.
E i , 23 P- (7—1). Pdtv.: 1. mérk.: 3 pont.

ctscelvényes csoport; /. díj: 10 penaö. 
Nyerte: Reá Ágoston, Fótújfalu, Aradi
utca, E.: 26 p. (8—1), Pótv.: 0—0—0—0 
P- — II—III. d íj: 5—5 pengő. N yerte: 
Csak Előre (Wittmann Istvánná), Bp., 
X l I., Györi-út 24, f, 9. — Hajrá Stéré
í £ eket! r  í , ™ -  Mezőhegyes, r Ménes- te'ep. Mindkettő e.: 25 p. (7—2).

23 pontot cserzett, de á pótverseny első 
TnerJcozésevel vem szerzett pontot s iav 
nem. nyert: Aranyásók, Arsenal, Araiivi 
himB? S S r Beszédes György. Csim bim, Csóka, Csóbor L., Döma P. Pata- 

21, Kundtner J., Viczián P ., ’ kőcos 
Majd most, Manyőka. Tóth J. (F galla )’ 
Napsugár (K. J.). Hunor, Kitartás (M.- 
testv) Hajrá Hunyadi, Majd a Vica. 
Hajrá \asas, Hajrá Rokka, Magda (S. J.) 
|llé.3 , L -  Hajrá Napóleon, Hajrá BLK, ±la.]ra Kipi.
. Af  eredményhirdetés egyelőre fe lté te 
les. Esetleges felszólalást szombat reg
gé.íg fogadunk e.l, az esetleges változást 

Ya,1al'naPI számunkban közöljük A díjakat a jövő hét elején adjuk postára.

A CSÜCSSVERSENYBEN 
8 találattal, közte 3 telitalálattal vezet: 
Bajnoknő IX., Mara, — 8 találatot, köz-

te^2 telitalálatot ért el: 50 FA, Karakán

A TELITALATVERSENYBEN 
4 telitalálattal vezet: AHC. Apu-Anyu (L 
A.), Aranyásók, Balogh Éva, Beszédes 
György, Bestia, Big-Bill, Bocskai, Ca- 
ruso, Dutka. István, Endresz József dr, 
Forrási István, Földest László, Hunor, 
Karakán III., Kék Duna, Kovács József 
(W.-u.) Lajtay Albert, Magda (Szabó 
^.), Molnár István (Debrecen), Szellő 
Lajos, Szőke herceg. Vaskapu. I., Varga Lászlóné. ,

89. számú Qioá Torna 
áüÉsa

Ebből a versenyből voltaképpen „N é
gyes Torna”  lett, mert hiszen a 8 számú 
szelvényt megsemmisítettük. Ez a ver
seny most a 10. számú szelvénnyel feje
ződik be ennek a versenynek az ered
ményét tehát a jövő héten kihirdetjük.

Az alábbi Icimutatdaunk ellen felszóla
lást — ez vonatkozik a Főverseny állá
sára is! — szombat reggelig fogadunk el. 
A felszólaló köteles a saját számítását 
fordulónként részletezni. A felszólalások
ra a lapunkban válaszolunlc.

Általános csoport: 7S pontos: Karakán
III. (J9: Szőke herceg. 68: Tipp—Ego. 
05: Dodó (B. I.), Mars, Tóth J (Egállá). 
04: Culi, Fatalisták 21, Horváth B. (Vác), 
Magda (Sz. S.), Vaskapu T. 63: Balogh 
Éva, Dorka, Kovács J. (W .-u .V  Manyó- 
lm.; Napsugár (IC. J.), Iteiter M. 62: 
AHC, Dutka I., Ez lett a. vesztünk, Gerő 
E., Kitartás (M. t.), Kövesliget, Mindent 
vissza. 61: Beszédes Gy„ Erdőszépe, Her
ceg J „ Kék Duna. Reiter S„ Hajrá Hu
nyadi (Szabó—Kopcsa). 60: Aranyásók,
Etu, Etuska, Kapitány I., Napsugár (L. 
H .b.Sáry J. (H.-krt), Szellő L. 59: Ar— 
Németh, Csákvári R., Kócos, Papp J. 
(R. F.), Szokódy J.. Tutu. Várad. 58: 
BSK, Glesz G„ Mégis DiMAVAG, Kézi- 
iabdások, Liewehr—Balogh. Nyikó .1., 
Snubl, Suzy—Bundás, Tomika. 57: Bara- 
nyi S., Déleiny B„ Döme F., Ellenőr, 
Góbé, Hajrá DiMAVAG (P. Gy.), Három 
testőr, Hollósi K., Hollósi A., Hunor, 
Kundtner J.. Lajtay A., Milályka, Zink 
I—II. 56: Dobsa E., Fajankók, Fehér I.. 
Ibolya, Majd most, Muci (Sz. J ), Púpos, 
Saturnus, Túlinké, Stukák, Viczián P. 
55: Bartal M„ Besenhoffer Gy., Bocs
kai, Caruso, Csikk—Celo. Földest L, 
Godó F „ Ivaskó J., Miskolczy I.

ötszelvényes csoport; 61 pontos: Mag- 
1 ‘ ;L (S. J ) .  5p: Páldy J. 58: Czrenner 
A., Tipp topp. 57: Bajnoknő X., Hajrá 
IComlő, Lukács Gy. (E.-u.). 56: Hajrá
Töri II., Huszár M., Marton II., Tata I. 
55: Aranyi J „ Bárány F., Csaba n .
Csimbike, Ifj. Fehér I., Hajrá Vasas 
ICarakas Gy., Majd n Vica, H. K. 54; 
Arsenal, Búcsú fia, Csóka, Dobrovolni I 
Gárdonyi I.-né. Horváth Mária, 23-as’ 
Kovács Ilona, Malvin, Rajta, Tömből T ’ 
Zolderdő. 53: Gálos V., Napkirály He- 
ranu;. I „  Horváth I.-né, LilioniRrá.I 
Révffy L „ Sebők V. 52: Becsey L Boby 
2. Bomstingel L „ Budavári E„ Dvorzsák 
S.. Fiastyuk. Fog ez menni, Hairá Na
póleon, Hajrá TFC, Iíékíehér Km=-ttv 
J., Klachmányi L.. Kohut I., Lengvef T 
Nimród, öcsiké, Sinper Gy Vargád 
Neuhercz, Varga L. (B.-u.). 61: a ÍI%T-
ember. Bárka J., Bohó. EglsSer I GFC 
Hagemann F.-né, Hermándv L  'H orn ' 
stein K., Hoffmann S., Hoós J Jáeer 
Z Kovács J. (B..u. fi). M olnár"II A 
Muci (K. r.), Neff B„ Pestkőimvék' 
Surraó, Szalontay B „ Szíjártó A  l a '  
vasz Takács I TFC. TömbSl K ," Vörös 
P ” > Ö.C3Í í?z' 50: Albrecht F „ Bal- uokno VII., Bcnns J . EszCruorni F 
Gyarmathy L „  Gyürke f  dr Hairi
M?.IkíaVMCn' l 1ia Jv. MaS<Jus, Man’gliár J „ Muki (M. J.)» ober Petnmtia a 
Schissler Farkas, is  FI, Torna-Töm- 
boly. Vass Gy., Verinszky J.

a Föiierseny állása
Akik nem szerepelnek a felsoroltak kő- 

zött, s kiváncsiak a pontszámúkra, azok 
küldjenek megcímzett válaszlevelezölapot. 

Általános csoport; J&i pontos; Szőke

isnsKsai 11
Beérkezési batáridő: május Sa Ü éra
Kispest—Gamma (M. KJ aeoa8e*s<
SálB"TO—Elektromos (Bí. KJ o*ecő»e>»
Törekvés—Gázgyár (M. K.5.
S^ffed v. Szolaok—'Tokod

(Magyar Kcpa) oeeeS.,..

MOVE—Felv. (Szt. Kor. KJ  , s.4 o c .  
kszakdunántúi—Budapest 

(Szt. Korona K.J 
Felvidék ifj .-M O VE ifj.

(Szt. K, K.) 00008*00.

Komárom—Foroncv. (Bar.)
Pót verseny? a  pont versenybe osak 
mérkőzés elmaradása esetén kerfi 
számításba, egyébként osak hpUver 

seravt dönt el.
Bp. ifj.—Észak dumán túli ifj.

(Szt. K. K.) OOO.S.OO.
Makói AK-Szeffedi TK «•••*..* 
Ojszegedi TC—Makói TK 
Szentesi MÁV—Keo&k’. TE ••©„So... 

Né VB

Lakhelyt ••••••••••• ••••••••••••••••••«

Otoa? ............................................ ...
A beküldő aláveti maffát • feBételek
nek. Minden szelvény bei ép és fór 
italomban ievő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékein! Aki heten 
kint ölnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (csillasroti itenni*

herceg. 182: Karakán III. 179: Balogh tó, 
174: Kék Duna, Vaskapu I. 171: CulL 
169: Fatalisták 21. 168: Dorka. Manyóka, 
Hajrá Hunyadi (gzabó—Kopcsa). 1671 
Dobó (B. I.), Horváth B. (Vác). Tip*-0 
Ego. 166: Kitartás (Meri t.), Hollósi K.c 
Napsugár (K. J.). 164: Stukák. 163;
AHC, Caruso, Ez lett a vesztünk. Erdő
szépe, Napsugár (L.—H.), Tutu. 162; 
Aranyásók, Dutka X., Kézilabdásók. 161: 
Magda (Sz. S.), Szellő L. lf,0: Herczegh 
J., Kovács J. (W.-u.). 159: KövesligeL 
158: Ár—Németh, Beszédes Gy., Bocskai, 
50 FA. 157: Baczay A., Mindent vissza. 
156: Csákvári R., Kócos, Nyikó J. 155: 
Lajtay A. 154: Balti, Bárány: S.» Dudika., 
I.ohner—Puza, Mars. 153: Hunor, Tóth J. 
(Fgalla), Várad. 152: Dékány B,0 Fa-' 
jsnkók.. Papp J. (R. F.), Sáry J. (H.« 
krt). 151: Bálint A, II., BSK, Etuska, 
Föld esd L.. Lei wclir—Balogh, Mihályka, 
Suzy—Bundás. 150: Blank J.„ Dobsa E.0 
Plajrá DiMAVAG (P. Gy.). .

Az ötszelvényes csoport díldsdt a pén 
tekl számunkban ismertetjük!

ÜZENETEK
Simon F.r  Rendben. — Kirády E .: Bl« 

fogadtuk. — Rábaköz. Molnár J.t Svárs 
Már válaszoltunk. Rendben. —- Vargar^ 
Neuhercz: Egyezik.

Lehet, hogy vasárnap 
már a legjobb ■ 
összeállításában 1 
állhat fel a Gamma

. Sorsdöntőén fontos mérkőzést j&t- : 
szik vasárnap a Gamma a SalBTC” 
vei. A mérkőzés Salgótarjánban ke* 
rul sorra. A Gamma jelenleg a ki
lencedik, a SalBTC pedig a tizedik 
helyen fekszik. Győzelem esetén a 
budaiak lényegesen javítanának a ' 
helyzetükön. A vasárnapi mérkö- ’ 
zesre nagyon készülnek a budaiak 
és a hangulat Is bizakodó. '■■■'

— Érmen most kaptunk értesítést 
Adámtót. Miskolcon tartózkodik és ' 
vasárnap már a rendelkezésünkre 
állhat ■— mondta Sós Károly, a 
Gamma edzője. — Egy kis után jár- 
fással elintézhetjük, hogy a közép- -■ 
csatárunk szabadságot kapjon és 
játszhassak a SalBTC ellen. A csa
patunk  ̂ bálszélsöje, Hárai is — majcL- 
nem biztos -— a rendelkezésünkre 
állhat vasárnapig. Ebben az ősei
ben lényegesen erősebb összeállítás
ban állhatunk ki a SalBTC ellen, 
mint Szegeden játszottunk. Főként 
a fedezetsorunk erősödik, mert Ke
mény visszamehet a fedezetsorba.

A Gamma ma, csütörtökön dél
után 4 órakor a HaSC csapatával ■ 
edzőmérkőzést tart. A mérkőzés i 
után állítják össze a SalBTC ellen 
szereplő csapatot.

--- — OBI —  mii —

Belgium
Megkezdődött, az országos bajnokság. 

Eredmények: I. csoport: Boom FC—An-
derlecht 3:1, meglepetés, White Star— 
Alost FC 3:2; Lierschke—Club Malinois 
4:2, Cercle Bruges—Lyra 2:1. — Oszt-d, 
lyozó: Club Bruges—'Turnhout 3:2. — f f .  
csoport: Daring Bruxelles—Beerschot 0:0. 
Hatalmas meglepetés az, hogy a Beer
schot nem tudott győzni. Tilleur—Olym- 
pic Charieroi 1:1, Antwerp FC—Standard 
Elege 7:1. A nagy győzelem szintén meg
lepetésnek számít. Warreme—Racing
Bruxelles 3:3, Union St. Giolloise— 
Beeringen 3:1.

A  TR A G IK U S ■ HIRTELENSÉGGEL 
ELHUNYT LÁ ZÁ R  JÓZSEF,

3 MAC atlétáinak és labdarúgéinak i~í>!t 
ígazgaiója temetósón a MAC régi var- 
ee-nyzől közül igen sokan nem tudtak- 
reratyenni. Ezért elhatározták, hoay va
sárnap, f. hó 27-én délelőtt 11 órakor 
tratütotdeg vonulnak ki volt vezórük 
sírjához és azt mogkofízorúzrzák. Fél 11 
orakor találkoznak n Kerepesi temető fő" 
bejárata miliőt ti kápolnánál.
A M AGYAR SP O R T  ÁTSZERVEZÉSE”

címmel tart nagy óridcklődéas&] vj rt elő* 
adást Arató Géza, az OTT irazgató-tit
kára az Egyesületközi EgyiittmükiidóS 
áltál rendezendő vitaesten. Az előadást 
követő vitában a® egyes szövc^éi'-ek ve
zetői szólalnak fel, közfük G idófaíw  Pál 
dr nz MLSz és Vnngol Gyula dr a MA&s 
elnöke. A vitaest Pent;ken, április 25-ÓU 
este 7 óraker lesz V.. József nádor-tér U  
I. em. 1. szám alatt.



i l@ l!  a
Éagykönyvbén 
m egírták

' ■ Csütörtök, 1941 április 24.

E l i
Tóth Matyi a hét gól
szépségversenyének 
győztese a dieyeríes 
gólró!
Tóth szive sebben játszana 
Korányi ellen. 
mint káliéi ellen

Ha volna heti gólszépségverseny, 
tókor valószínűleg Tóth Matyinak 
az a gólja vinné el a győzelmi pál
mát, amelyet vasárnap délután a 
Törekvés kapujába rúgott. Pompás 
gól volt. Az ilyenre szokták mon
dani; úgy szállt be a kapuba,, mintha 
zsinóron húzták volna, úgy lőtte be 
«* felső sarokba, ahogyan azt abban 
a bizonyos nagykönyvben megírták. 
Kapásból... Minden kapásgól ritka 
teljesítmény, hiszen a mai világban 
ritka, mint a fehér holló, ez a gól 
azonban még a kapásgólok közül is 
kiemelkedik. Vájjon hogyan is szü
letik meg egy ilyen gól. Erről be
szélgettünk a „díjnyertes góV‘ bol
dog tulajdonosával, Tóth Mátyással.

—  Érdekes kis története van en
nek a gólnak, — kezdi mondókáját 
Tóth III. — A mérkőzés előtt az 
elömérközést együtt • néztem a hát
védünkkel, Balogh Sanyival. Balogh 
Sanyi ezt mondta nekem: „Te Matyi, 
hogyan van az, hogy te az edzése
ken, meg az edzőmérkőzéseken olyan 
bombákat küldesz a kapura, hogy 
Sziklai Feri utána sem szagolt És 
viszont a mérkőzéseken sohasem lá
tok tőled ilyen bombákat f Csodál
kozom, rajtad. . .

•— No, megállj — mondtam Ba- 
loghnak —, ezen a meccsen majd 
lövök ilyen gólt. Természetesen nem 
gondoltam komolyan. Sohasem le
het tudni, adódik-e a mérkőzésen 
olyan helyzet, amelyből Jcapásgólt 
lehet rúgni. És érdekes — mégis 
akadt: Láttam, hogy Vidor beíveli a 
labdát és hogy középen Szusza, inog 
a kullancsa ugrik a labdára. Már 
Jutottam is előre, valahogyan meg
éheztem, hogy kettőjük közül vala
melyiknek a fejéről elém Jog pat
tanni a labda, ügy is volt. Szusza 
fejéről bálra, perdült a labda, éppen 
én elém. Jó volt a lendületem, ki
jött a lépésem, éppen abban a pilla
natban tudtam belerúgni a labdába, 
amikor az körülbelül 20 centire volt 
a földtől. Teljes lendületben tettem 
oda a lábam, jól leszorítottam a 
felső csődömet, a lábamat egy ki
csit utána, is engedtem a labdának 
és az nagy erővel vágódott a felső 
sarokba. Sokan mondták már, hogy 
es szép gól volt. Ne felejtsük el 
azonban, hogy Zsengellér Gyuszi 
gólja is szép volt. A különbség a 
héttő között csak az, hogy Gyuszi 
góljában nem volt olyan erő. -4 
Gyuszi gólja finom gól volt, művészi 
gól. Balogh Sanyi messziről szaladt 
hozzám és szorongatta a kezemet. 
Mondta, hogy lám igazam volt, való
ban rúgtam egy kapásbombát.

Kérdezzük Tótlitól: biztos • volt-e 
abban, hogy be fog menni.

— Csudát voltam biztos, —  mond
ja, — Az ilyen gól mindig szeren
cse dolga ős ha igo,z is, hogy bát
raké a szerencse. Már Sindelár is 
‘megmondta, hogy a kapásgól vélet
len, Ha például nem jön ki a lépé
sem, tökéletesen, vagy kicsit más
ként teszem oda a lábain, akkor ta- 
%dn az égbe megy a lövés.

- fis mivel magyarázza, hogy a 
meccseken ritkán lö gólokat? Miért 
bein tudja a meccseken is megismé
telni az edzéseken ' mutatott nagy
tonnáját?

—  Erre nem könnyű felelni, ■_ 
mondja Tóth. — Mindenesetre ná
lunk nem, kiabálja a közönség, mint 
® Fpadir-pályán, hogy „balra' Gyet- 
vásnak“ !. Mindig más balösszekötőm 
óán és balösszekötőim rendesen jobb- 
lábasok voltak. Ritkán kapok tőlük 
olyan labdát, amelyet kapásból át
vehetek és töretlen lendülettel húz
hatok el velük a hátvédein ineUeit a 
kapu felé. Nekem rendesen olyan 
labdák jutnak, amelyekért előbb har
colnom kell és így a mérkőzéseken 
nem. Idegeshettem be ezeket a ka- 
Purahúzásokat és kapurálövése-két

jő labda kell ahhoz, hogy az 
ember belejöjjön. Fia azután most 
elvétve kapok is egy-két jó labdát, 
Sokszor nem tudok velük mit kez
deni, mert szokatlanok számomra. 
Róhutnak is kellett vagy ötszázszí,r 
rúgnía a szögletzászló mellől, amíg 
ntegtanülta, hogy onnan i-s lehet 
Sóit lőni. Amikor az "Újpesthez ke- 
rültem, azért szereztek meg, mert 
dzt mondták: úgy veszem át a Igb- 
dát, mint P. Szabó a fénykorában. 
Csakhogy P. Szabót Spits tudta á,m

felelő labdákkal ellátni. Pedig, 
jó labdákat kapnék én , m eg  Ádárn

Sanyi, ez a csapatnak is javára vol
na, mert mi tudnánk ott elöl a gyor
saságunkkal zavart csinálni...

Még a WMFC elleni mérkőzésről 
beszélgetünk pár szót:

— Az ősszel nem játszottam a 
WMFC ellen —  mondja Tóth —,

s s s É S f iM p  fn S s i®  i r  
p f t n le k e n  e i i a H á s t  f a n  
a z  m L S z - i i s n  

B. a  ü l é s e s  f e s t i  i s  l e ü l  
e i o K é s z i f i s e  a  m é r i s o »  
z é s r e * *  c í m m e l

Pénteken este fél S órai kezdettel érdekes előadást, rendez az Edzők Testületé az MDSz földszinti tanácstermében. D u -  
sócsky Andor dr, a II. sz. sportorvosi 
intézet vezető főorvosa tart előadást. ,,A játékos testi és lelki előkészítése a mér
kőzésre” — ez az előadás címe.Az Edzők Testületében remélik, hogy nemcsak edzők, de játékosok és egyesüeti 
vezetők‘ is meghallgatják ezt az előadást.

mert akkor még. nem gyógyult meg 
a, Nagyváradon eltört lábam. Kallóit 
azonban jól ismerem, .hiszen rosta- 
mérkőzéseken már játszottam el
lene. Nagyszerűen tud embert fogra  
és tudja, hogyan kell elállni a szö
get. As egyik róstamérközésen vég
képp ném hc.gyott élni. Mondtam is 
neki: „Öregem, tudóm, hogy nincs 
esélyem a válogatottba való beke
rülésre, de azért hagyj egy kicsit 
já ts z a n iA n n y it  mondhatok: szí
vesebben játszanék Korányi ellen, 
mint Kallói ellen...

Egy pont éi mái semmi
Csepelen bizakodó a hangulat
Egyoldalú szerződésbontás 
Négyes! vslí

esa

Csepelen mindenki nagy érdeklő
déssel néz az Újpest vasárnapi ven
dégszereplése elé. A vezetők és a 
szurkolók, sőt a játékosok is csak 
erről beszélnek. Egyöntetű a véle
mény, hogy a szolnoki „ kisiklást“  
csak jó eredménnyel lehet feledtetni. 
A játékos-gárda különös szorgalom
mal készül a vasárnapi nagy meg
ütközésre.

Épnek a fölkészülésnek egyetlen 
„szépséghibája'* van:

Négyest fegyelmi ügye.
Ezzel kapcsolatban Benes Ernő In
téző a következőket mondotta 
munkatársunkn ak.:

— Négyest súlyosan sportszerűtlen 
magatartást tanúsított edzőnkkel, 
majd elnökünkkel szemben. Ezért — 
mivel ez már nem az első esete volt 
— egyoldalú szerződésbontást hatá
roztunk el vele szemben.

— Az Újpest elleni küzdelembe 
milyen, eséllyel Indulnak?

— A lila-fehér csapat most ki
tűnő formában van. Igazolta ezt a 
Törekvés elleni játékával is. Ha vi
szont mi a Szolnokon elszenvedett 
vereségünkre tekintünk, akkor bi
zony nem sok esélyünk volna. Csak 
íz  a, biztató, hogy nekünk éppen a 
nagy csapatok ellen szokott jól 
menni a játék.

ősszel Is csak 3:2-re kaptunk 
ki az Újpesttől Újpesten!

Bízunk abban, hogy legalább egy 
pontot itthon tartunk.

Jávor Pál, a csepeliek edzője Így 
beszél:

• Bizony, a,z, étien a csapat ellen 
készítem élő most a WMFO-t, 

amelyben bét étig rúgtam a 
labdát.

De mégsem & WMFC első ilyen 
fajta csapat. A pozsonyi Bratislava 
volt az, amelyben mint edző és játé
kos működtem, amikor játszottunk 
az Újpest ellen.

Ezután érdekes dolgot - mond . el
Jávor: . . . . . .__ Újpesten születtem, most is ott
lakom. Újpesten minden sportember 
ismer ‘engem. Sok nagy újpesti szur
koló ostromolt meg ezen a héten a 
kérdéssel, ho9U vájjon vasárnap ki
nek fogok szurkolni? Természetesen 

WMFC-nek, — hangzott a felele
tem. Hiszen már közel Ivarom éve, 
hogy a WMFC játékosa, illetve ed
zője vagyok. Megmondtam az új
pesti szurkolóknak: Rendben van,
az Újpestnek szurkolok, hogy nyerje 
meg minden mérkőzéséi, ld/oéve 
WMFC ellenit!

— Bízik. csapatában ? .
— Bizony nincsenek vérmes re

ményeim. Szolnok után nem is lehet
nek. De azért abban mégis- bízom,
hogy

egy pontot
sikerül elcsípnünk az újpesti együt
testől már csak azért is, hogy a 
jövő héten ne kelljen annyit bujkál
nom az újpesti szurkolók elől, mint 
Szolnok után. Bujkáljanak egyszer 
ők előlem!

A szurkolók többségének a han
gulata szintén bizakodó — egy pont 
erejéig. Ezt hallani mindenfelé:

— Szolnok után — legalább nőm 
vagyunk esélyesek! Ilyenkor szokott 
kifutni a jó eredmény. Még a győ
zelem sem lehet ábránd.

A játékosok közül 
Pintér

; beszél legtöbbet;

— Szolgálati helyemen együtt var 
gyök Adánvmal, Nagymarosival, 
Akna-völgyivel, ■ Jobbággyal. Ezelt 
egész héten szörnyen húztak a szol
noki. vereség miatt. Alig tudtam 
már élbujdosni előlük. Bár volt má
sik, „ bujdosó“  bajtársam is, Tóth 
Lajos, a Gamma középfedezete sze
mélyében, akinek a szegedi vereség 
miatt volt mit hallgatnia. Szeretném 
a jövő héten „ vissza-húzni“  az új
pesti ifjakat.

Egy másik játékostól a követke
zőket hallottuk:

— Kezd már' eltűnni a hazai pá
lya hátránya,. A Ferencvárost as 
idén már kétszer sikerült legyőz 
niink Csepelen. Mi-ért ne sikerülne 
ez as Újpest éllen is?!

Sorsdöntő mérkőzést 
látszunk vasárnap 
a DVSC-vel
— mondja Laucsek Gyula, 
a Lamport vezetője

Az NB II Tisza-esoportjábsm rangadó 
lesz vasárnap. Az első helyen álló Debreceni VSC a második helyen álló Dam- parttal kerül szembe. Mindkét csapatnak egyformán 30—30 pontja van 19 mérkőzésből, a. DVSC g-ólaránya azonban valamivel jobb. A harmadik helyezett 33 ponttal a MAVAG,A Dampart szorgalmasaa készül a nagy összecsapásra. A csapat sikeres tavaszi szereplésre tekinthet vissza és joggal re
ménykedik abban, hogy a DVSC ellen is 
megállja a helyét.—. Sorsdöntő - mérkőzést játszunk va
sárnap a DVSC-vel, — mondta Laucsek Gyula, a Dampart egyik vezetője. — A
győztes csapat nagy lépéssel jut Icöze- 
íebb a bajnokság megnyeréséhez. Remé
lem, bogii a fiúk most is kilátszik majd 

szokott formájukat és ebben az eset
ben nem lehet baj.A Dampart szombaton délután társas 
gépkocsival megy Debrecenbe.

A SZENT LASZLó-VANDOROM - H1RJS1
Budapesti A Szent Dászló vándordíjért 

a fővárosban a következő két • mérkőzést 
já'tszák: , , . .

Április 26-án, szombaton:
Marcibányi-tér: Fáy g.—Újpesti áll

íémiparisk., 4 óra. Vezeti: Moldoványí,
Április ZS-án, hétfőm

MAFC-pálya: Pestújhelyi kér. középisk. 
—Toldy g., i  óra. Vezeti: Ujváry.

®
Szamosújvdrí A  Nagyvárad! áll. koresk. 

—Szamosűjrárl - flű középisk. mérkőzést Szaniosújváron játszatták. A nagyváradi 
csapat 3:0 (1:0) arányban győzött, 
mérkőzés kitűnő íutbajlidőben került sorra. A nagyváradiak Ilyen arányban is ragérdemelten nyerték. .

*

Budapest: A Felsőépítőiparlskola csa
pata megóvta a Rákóczi fk. elleni mérkő
zését. A Rákóczi csapata ezen a mérkőzésen 2:1 (1:0) arányban győzött. .A? épltő- 
ípáriskolAsök szerint a' Rákóczi csapatá
ban két játékos szerepelt jogosulatlanul. A KISOK-kSzpont az óvásnak helyt adott 
és" a Rákóczi ’ík.-t törölte a vándordíj további küzdelmeiből.

Kőszeg: A Kőszegi áll. tképzö annakidején szabályosan benevezett a Szent Dásrló-vándordíj küzdelmeibe.. A nevezés 
azonban közben eltűnt és Így a kőszegi 
diákok kimaradtak a sorsolásból; A KISOK most utólag elfogadta a nevezést, 
mert .közben a nevezési lap előkerült. Degközelebb már mérkőznek is a kőszegi 
tanítóképzősök a Szombathelyi áll. kér. 
csapatával.: A mérkőzés Helyének és időpontjának megállapítására most folynak a megbeszélések.

*

Kassái' A Kassal áll. felsőlparlsk.—Sátoraljaújhelyi vár., keresk. mérkőzést 
április 27-én, vasárnap játszák Kassán.

Kiskunhalason vasárnap játszik a szegedi Taníióképző--Kísksnb3.1ssi - rcf. g. 
mérkőzést. A szegediek Hesecr Tibor- irá
nyításával nagy edzésen készülődtek,

ftn imu es 
JSCQUEUÜE 
D E L U B i C

vigjátéka!

MA PREMIER!

RADIUS

ONODY, .
aki a kispestieknek szurkolt, 
—  miközben elöntő módon 
járult hozzá legyőzésükhöz

Az Elektromos . portája körül az 
elmúlt vasárnap, az Elektromos- 
Kispest NB-mérkőzés előtt pletyka 
terjengett: Onody nem fog a Kispest 
ellen teljes eröbedob.ással játszani. 
Kispesti fiú, élőbb a kölyök, aztán 
az ifjúsági, majd a „nagy“  Kispest 
csapatában rúgta a labdát.“  A  plety
ka. természetesen eljutott az Elek
tromos-vezetőség fülébe is. A  vezető
ség még a mérkőzés előtt megkér
dezte önodyt:

—- Hallott a pletykákról T Miként 
vélekedik ezekről?

Ónody önérzetesen válaszolt:
— Nevetséges Ilyeneket terjesz

teni rólam. Url becsületszavamra 
fogadom, hogy — ami természetes 
is —- legjobb tudásom szerint fogok 
játszani!

A  mérkőzésen látottak önodyt 
Igazolták. Kernekül játszott, a ke
servesen megszerzett győzelemben 
oroszlánrésze volt. ' Úgy küzdött és 
harcolt, hogy a mérkőzés végén az 
öltözőben — összeesett a kimerült
ségtől.

Szerdán délután persze már nyo
ma sincs a kitűnő hátvéden a vasár
napi nagy fáradtságnak, kimerült

ségnek. Mosolyogva vetkőzik az ed
zéshez, örömtől sugárzó arccal fo
gadja az újabb és újabb üdvözlete
ket. Egy kicsit elbeszélgetünk vele. 
Előbb a kispesti mérkőzés előtti 
pletykázókat „vágja" le:

— Ilyet feltételezni rólam! Becsü
letes futballista voltam mindig. 
Hát nem tagadóm, hogy szurkolok 
nekik, hiszen közöttük nőttem fel 
apró gyerekkorom óta. De a szivem, 
az Elektromosért dobog. Azt hiszem, 
ezt vasárnap is bebizonyítottam. Kam
póm a gratulációkat a vasárnapi já
tékom után, de én úgy érzem, hogy 
még mindig nem nyújtottam azt, amit 
szeretnék és _ amire képesnek érzem 
magamat.

— Egy kicsit többet kellene az ed
zéseken a futással törődnie, egy ki
csit kényelmesen szeret játszani —» 
mondjuk önodynak.

— Pista bácsi is a futást erőlteti 
az edzéseken. Meg is fogadtam ma
gamban, hogy szót fogadok, mért 
bár csak huszonegyedik évemet ta
posom, mégis szeretnék már hehe- : 
rülní a magyar válogatott csapatba.

Egy kis szorgalom, s biztos, hogy 
önodynak ez a vágya is sikerülni 
fog.

Rosszul sikerült az Újpest 
szerdai főpróbája:

kikapott egy vállalati csapattól
Kármán megsérült, valószínűleg Nagymarosi 
lesz a jobbfedezet a WMFC ellen

Úgy volt, hogy szerdán délután a Gázgyár csapatával - játszik az Újpest edző- 
mérkőzést, a Gázgyár azonban nem jött k! és helyette az OeSC nevű vállalati csapattal játszottak a lilák. Sziklai az el
lenfél kapuját, védte, egyébként az .Új
pest Összeállítása ez volt:Futó, Balogh II — Kármán. Magyar Balogh I — A (Iám, Vidor, Pálya, Zsengellér, Tóth III.., Szusza nem játszott, 
mért iskolaineccse volt. délután.

Eleinte jól mozgott az Újpest s hamarosan már 3:0-ra vezetett. Tóth Matyi 
lőtte az első gólt. Pálya a másodikat és harmadikat. Az újpestiek játékkedvs azonban fokozatosan alábbhagyott, kü
lönösen a csatároké. Adám egészen kedvetlenül játszott. De a többi sem erőlködött. túlságosan.; így feljöhetett az OeSC, 
előbb egyenlített, majd a balfedezetük

hatalma® lövéssel a győzelmet is megszerezte a vállalati csapat számára.
Az edzőmérkőzés kellemetlen eseménye volt, hogy Kármánnak egy összecsapás 

alkalmával kifordult a bokája. A sérülés súlyosnak látszik Kármán aligha játszik vasárnap a WMFC ellen. Valószínűleg Nagymarosi lesz a helyettese, aki az- 
edzőmérkőzései,' Is helyettesítette Szűcs az UTE csapatában játszott. Az UTE 
edzőmérkőzését nagy figyelemmel nézték végig az Újpest-vezetők. Főleg Szűcs és 
Németh játékára voltak kiváncsiak Szó lehet ugyanis arról, hogy » WMFC ellen Szncs lesz a jobbíedozet és Németh « jobbszélső.

Az újpestiek főpróbája tehát nem síké. 
rfiit Remélik azonban, hogv annál jobban fog sikerülni a mérkőzés.

S A J Á T  G YEPEIN !
ünnepi edzés a Ferencvárosban
Az idén még nem fordult elő: szerdán 

az üllőiúti pályán játszott edzőmérkőzést 
a Ferencváros. Amikor a játékosok rá
léptek a zöld gyepre, szinte kórusbán 
álmélkodtak:

— Szinte hihetetlen, hogy itt játssunk- 
Még álomnak is szép, volna, nemcsak 
valóságnak...

Jtt van a ferencvárosiak közül Gyetvai 
és Hámori is. Mindketten civilben. Hámori még mindig fájlalja a legutóbbi 
sérülését, Gyetvai viszont ezt mondjál

— Talán pénteken én is elkezdhetem.
A Ferencvárosnak. ,a . pirósipesös KaSEaz ellenfele. A zöld-fehérek Így állnak 

fel: ■ ’Csikós .— Waldinger, Tátrai — Sdrosí 
III, Polgár, . Pósa .— Kalocsai dr,. Finta, 
Jakab, Kiss, Ortutai.

Pósa' mindössze két; percre se'gítl ki a 
Fradit, . mert megérkezik Sdrosi dr „ és 
Kiss megy Pósa . helyére,. ..Prakker”  kiáll... Az amatőrcsapat lelkesen tárnád és 
meg is szerzi a vezetést. Finta egyenlít, májő Jakab újabb gólt lő. A második 
hármaíjbán változtat összeállításán a Fe
rencváros. Waldinger helyére Szoyka dr jön he, Kiss helyett Lázár játszik, a csatársor pedig így fest:

Kiss, Sdrosi dr, Finta, Kissely,. Kalocsai dr.
— • Ha Gyetvai vasárnapig nem jönne 

rendbe — jegyzi meg Dimény —, lehet
séges, hogy ebben az összeállításban sze
repel ■ a csatársor. Igaz, hogy Jakab is 
esélyes pályázó a középcsatdr betyáré.

A  második hármadban már jobban

megy a Ferencvárosnak. Kiszely két re
mek gólt lő. Aztán a többiek folytatjáka dugószerzést...

— Frissen, ötletesen játszott a csapat, — mondta az edzés után Dimény edző. — 
Remélem, a Haladás ellen is szép játék
kal fogunk győzni. Most nagy as akard* a fiúkban.„

Nincs még
jobb összekötője vasár- 
nap az Elektromosnak

A Szeged-mérkőzésre készülő 
Elektromos családi körben tartott 
szerdán délután kétkapus edzést. 
Az edzés legfőbb célja volt megta
lálni a jobbösszekötőt a szegediek 
elleni csapatba. Lovassal próbálko
zott először Tóik edző, majd a mái? 
teljesen egészségesnek látszó Len
gyellel. Lengyel játéka tetszett in
kább — valószínüleg ö lesz vasár
nap a bordó-sárgák összekötője. 
Egyelőre más vitás poszt nincs s  
bár az összeállítás csak a pénteki 
edzés után történik meg, a való
színű összeállítás a következő:

Bakon -— Pákozdi, önody — Pás- 
mándy, Marosi, Pálinkás —  Kozsmt, 
Lengyel, Szendrődi, Kállai, Bú* 
zássy.
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„Mindent egyből"
— ez tseii a leisző 
a Szoinois szerdái 

. e i i i s i e

#,»***«*, m
i m i m Csütörtök, 1941 április 24.

Szolnok, április 23.
Móré János szerdán délutánonként ed

dig- is mindig- alaposan megdolgoztatta a 
Szolnoki MÁV játékosgárdáját, ma azon
ban a szokottnál erősebb volt és hosz- 
szabb ideig tartott az edzés. Mintegy 
másfélórán át az egész társasággal az 
egyből való játékot gyakoroltatta a leg
különbözőbb formák között.

Hat óra volt már, amikor megkezdő
dött a kétkapus, játék. Itt is az volt a 
jelszó, hogy mindent egyből.

Az edzésről hiányzott Korom , mert 
mint vasutas, kiküldetésben van. Szűcs 
csak futócipőben jelent meg s mindössze 
futkározott egy keveset, mert nem érez. 
te jól magát,

A BSzKRT ellen nem változik a csa
pat. A Sport-utca füvére is az a tizen- 
égy lép, amelyik a WMFC-t megverte.

V. J,

Tud ez a Berecz, 
csak kissé hansulaijátékos

A DiMÁVAG szerdai edzőmérkőzésére 
esak nehezen verődött össze a társasáf- 
F cl földi, Kalocsai, Berecz és Gáspár 
hiányzik. Kiderül, hogy Kalocsainak 
délelőtt, volt az esküvője s erre Bérces 
is hivatalos volt. Felföldi és Gáspár fel
mentést kandit az edzé3 alól.

Az ellenfél ezúttal a Miskolci VSC. A 
DiMÁVAG így ált fel:

Uram — vitéz Bolms, Kovács — Tóth 
I, Soós, Barta — Füzér,  Kén, Fazekas, 
Barna, Turbéki.

Nagyon gyengén megy a diósgyőri 
csapatnak. Az MVSC többet támad A 
vezetést mégis a DiMÁVAG szerzi 'meg 
Il-esből. Barna lövi be. A miskolciak 

■ Győr révén egyenlítenek. A szünetben 
Felföldi is megérkezik. Kedvet kap a 
játékra. Ee is áll Kovács helyett. Uramat 
viszont az ifjúsági Károlyi váltja fei. 
Barta megsérül, kiáll. Most jön a pályá
ra feltűnően jó  hangulatban Berecz. 
Csnpkay edző korholja... Berecz pár perc 
múlva már a pályán van. Rén pedig le
megy. Zilahi éppen ekkor lövi az MVSC 
második gólját.

— Most jövök én, — hangoskodik Be
recz. És valóban most szárnyakat kap : 
csatársor. Füzér egyenlít, aztán Berec. 
egymásután három nagy gólt lő.

— Tud ez a Bereczt — állapítják meg 
a partvonalon. — Csak hangulata legyen!

Az edzé3 után Csapkay edző ezeket 
.mondotta:

Vasárnap lesa; 
a Törekvés első  

hazai m érkőzése*.
Vasárnap ér véget a Törekvés honta- 

lansága. A Törekvés aa 1940/41-es baj. 
no-tű évben  ̂ még egyszer sem játszott 
,,sajat pályán1’ . A bihariutcai pályán fű 
nőtt. Volt egy idő, amikor a Törekvés 
a salakpályán tartotta a labdaedzéseit, 
mert még a tornaterme sem volt szabad. 
,, Hazai” mérkőzései közül egyet
MÁVAG-pályán játszott (sokak szerint 
baj itt kezdődött el), egyet az PTC 
pályán, a többit pedig az MTK-pályán 

Most végre a fű olyan állapotban van 
hogy kibírja a kétszer negyvenöt percet.

Ar vasárnapi Törekvés—Tokod mérkőzés 
tehát pályaavató lesz. Nemcsak fűavató, 
mert a pályát jó  negyven méterrel el í.c
tolták.

A szerda! kétkapus edzést a füves pá- 
Iyán tartották. Ez nem újság, mert hi 
szén már játszottak rajta. Eddig azo”  
bán csak tornacipőben mertek rámenni u, 
fejtve őrzött fűre. Szerdán délután már 
bőrszeges cipővel is fölszentelték a szép 
zöld pázsitot.

A  játékosok nagy kedvvel játszottak 
szép fűvön. Kónyán még mindig *~■ - ai , - - — ............ bá-gyadtsag nyomai fedezhetők fel. még 
mindig nem beverte ki hülését. Nem vett 
részt az edzésen Dóry, akinek a térde 
rnég mindig dagadt, de remélik, ho; 
vasárnapra rendbejön « akkor a Tokod 
elleni változatlan csapattal állhatnak ki 
Kardos azonban már kezdetben jobbösz 
szekötő 1 j~z (' • a v?V 'rj^-otár

Misiden escspesffrészében 
v á lto z ta ?  a  BSzKRT 
a  Szolnok ellen
Balogh I lesz újra a közép 
fedezet

A BSzKRT szombathelyi vereségének 
fajdalmát egy örömhír enyhítette: Bar*
lopK I megjött vidékről és a csütörtöki 
kétkapus edzésen már résztvesz.

— Bizonyy Balogh nagyon hiányzott 
Haladás ellen — mondta a kék-sárgák 
egyik szurkolója, aki látta a‘ mérkőzést 
—, nem azért,, mintha Biczó rosszul ját
szott volna, de kullancsnak Balogh sok
kal jobb. Ha nem is rúgtunk volna ak
kor sem dugót, de valószínűleg nem 
kaptunk volna...

Megkérdeztük Kutrucz Jánost, a vil
lamoscsapat edzőjét, milyen változások 
varhatók a BSzKRT-ban a Szolnok ellen?

■— A védelemből kikerül Mosonyi 
mondta az edző —, helyette vagy Hor-íVilUM V VGi « I , , , , . *' v» —— v f

— Turbéki bejelentette hoav vasárnap ‘  *1°K. az i ! JliSá9-x Tóth 7ferií! be- A 
aligha tud játszani, mert még mindig I visszafoglalja a he
sérült. Ha valóban w m  játszhat nhicnr I ‘ ‘gyszinlén Balogh »s. A csatársor-
Valószínjei, vasá Z ap U  abban az össze- ? sah Jobbtisszekáűben lesz változás, 
állításban játszunk., ahogy Tokodon sze- I ,P.y,?!}ÜG az erőnléte.
repültünk.

B£3S

A N a g y v á ra d i A C  
m ám s 41-én 

a W  MFC-vei Játszik 
Nagyváradon

hogy a második félidőben nem tudta öt 
méterre sem elrúgni a labdát. Itt Kovács 
I és Gráf „ fu t" . Kovács ugyan a múlt- 
heti edzésünkön megsérült, és majd most, 

\ csütörtökön elválik, számíthatunk-e rá '.
— Lesz idegen ellenfelük csütörtökön?
— Igen. Az EKSO nevű vállalati csa

pattal játszunk kétkapus mérkőzést, 
négyórai kezdettel.

mmr .

A NAC csapata május 4-én sza
badnapos. A nagyváradiak először a 
Ferencvárossal, majd az Újpesttel 
tárgyaltak. Egyikkel sem tudtak 
megegyezni és végül is a WMX>'C-ét 
hívták meg. A WMFC eleget tesz a 
meghívásnak és így május 4-én a 
bajnokság ötödik helyezettje játszik 
Nagyváradon.

A NAC csapata egyébként kedden 
erős edzést tartott. Minden játékos 
résztvett az edzésen. A nagy igye
kezet azzal magyarázható, hogy a 
NAC vasárnap , feltétlenül győzni 
akar a Kolozsvári Bástya ellen, 
mert győzelmük esetén már biztos 
elsők lesznek a csoportjukban.

----------------------------------------------------

Tarifa szolnoki
£ o rm á|á t a  W M F C

A csepeliek szerdán a LaFC ellen 
játszottak edzőmérközést. Az eiso 
félidőben így állt fel a WMFC: 

Szabó — Kallói, Korányi — Du
dás, Gere, Szalag — Rölck, Haran
gozó, Szabadkai, Tihanyi II., Ftn- 
tér.

Jó kezdet után Pintér vezetést 
szerez a WMFC-nek, de utána perc
ről percre visszaesik a csepeli 
együttes. A félidő vége felé Binajt 
11-esböl egyenlít.

Szünet után Szabót Tihanyi I., 
Dudást pedig Kapta váltja fel a 
WMFC-ben. A csatársor most így 
alakul: Pintér, Marosvári, Szabad
kai, Devecseri, Tihanyi II. MostPOLGÁRI ISKOLAI BAJNOKSÁG

Április 25-én, pénteken két elmaradt I már nagyrészt fölényben játszik a 
mérkőzést játszanak a Marcibányi-téren: I Csepeli csaapt, de a góllövés sehogy 

a ó - w .  _ Kiskorona.u. Ve-|sem megy a csatároknak. A ldspa
dón ülő Benes intéző megjegyzi:

— A csapat továbbra is tartja 
szolnoki formáját...

^ i| p d lD i
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4 német bajnoki cím
esélyesei

A német országos labdarúgó bajnokság 
döntő mérkőzéséi négy csoportban már 
teljes gőzzel folynak. A bajnoki címre 
elsősorban három csapat pályázik. A imilt 
évi bajnok, a Sclialke 04, szinte teljesen 
régi együttesével áll a küzdelemben. Ép
pen ezért vannak, akik Kuzorra és Sze- 
pan csapatát már nem tartják eléggé 
fiatalnak és rugalmasnak, hogy végig 
bírja a rá váró nagy harcot. Akik így 
vélekednek, azok a fiatalabb Dresdner 
SC csapatát, a Tschammer Kupa tavalyi 
győztesét várják a bajnokságban az első 
helyre. Nagy pártja van azonban a bécsi 
napidnak is, amely érthető becsvágy- 
gyal szeretné a német bajnoki címet a 
Duna mellé elvinni.

Bologoa „öreg“ csapat
Az olasz bajnoki címet már aligha lehet 

elvenni az idén a Bologna együttesétől 
Érdekes, hogy a bolognai csapat jelen
leg az olasz I, osztály legöregebb 
együttesének tekinthető. Az Ambrosiar.a 
elleij 5:(l-ra győztes csapatban a játéko
sok életkora a következő: Ferrari (28) — 
Fiorini (251. Bicéi (27) — Fagotté (28). 
Boniforti (28), Marcliese (25) — liiayati 
(25), Sansone (30), Pnricclli (24), Ferrari (33). Beguzzoni (33). A szünetelő 
Andreoii még egy évvel rontaná az 
összeget, mert lionifortinál egy évvel 
idősebb. Az átlagos életkor tehát 
28 esztendő, ami Olaszországban igen 
magasnak számít.

h  S ze g ed  a lig h a  
v á lto zta t

A szegedi pályán már tűnőiéiben 
vannak a vasárnapi nagy eső nyo
mai. A szorgalmas munka, meg az 
időjárás javulása lehetővé teszi, 
hogy csütörtökön az SzTK elleni 
edzőmérközést már kifogástalan 
állapotban levő pályán játszák. A 
csütörtöki edzésnek azért is nagy a 
jelentősége, mert utána, a sportbi 
zottság esti ülésén állítják össze az 
Elektromos elleni csapatot.

Hesser Tibor edző egyébként a 
várható csapatról ezt mondja:

— Nem valószínű, hogy a Gamma 
ellen győztes csapaton változta
tunk. SZÓ lehet ugyan esetleg Kal
már és Pólyák szerepeltetéséről, de 
nekik nincs elegendő edzésük.

Véseits főtitkár is bizakodik. Sze 
rinte a két győzelem azt mutatja, 
hogy a csapat feljövőben van, most 
már nem szabad megtorpannia.

A Szeged valószínűleg szombaton 
este hálókocsin utazik a fővárosba 
az Elektromos elleni mérkőzésre. 
Lehet azonban, hogy vasárnap reggel 
társasgépkocsin kelnek útra a sze
gedi játékosok.

Újraéled a luxemburgi
labdarúgás

Göbbels dr német miniszter gyönyörű 
vándordíját ajándékozott a luxemburgi 
szövetségnek. Az I. osztály 10 csapat? 
vesz részt a vándordíj küzdelmeiben. 
Iíúsvétkor már megkezdődtek a vándor
díj küzdelmei.

Pozzo már készül
a spanyolok
és a németek ellen

A Szegedi VSE együttese szerdán erőn
léti edzéssel készült az SVSE ellen sorrti- 
következő mérkőzésére, ősszel az SzVSE 
2:0-ra kikapott Sopronban s így  van tör
leszteni valója. A támadÓGpr győri telje
sítményével elégedetlen a vezetőség- s 
ezért kisebb változások várhatók Az 
SzVSE pompás sporttelepén nagyobb- 
sznbású munkálatok folynak. A füvet ka
száljál?, a talajt egyengetik, festenek: 
csinosítják a pályát.

Az NB IJ rangadójára készülő LaFC 
csapatában Bihari 63 Tcm-cs játéka bi
zonytalan. Biharinak húzódása van. To- 
mesrek pedig: kellemetlen furunkuhrsa.

A Rostás a vasárnapi vereségén okulva 
ma délután igen erős edzőmérkőzést ren
dez. Főleg a mérkőzés időtartama les* 
hosszú, mert a Zugló ellen a II. félidő
ben nagyon összeroppant az együttes.

VÍVÁS

Az olasz szövetségi kapitány — mint 
már jelentettük — igen szorgos munka 
val figyeli jelöltjei formáját. Májusi 
H-én lesz az olasz-spanyol válogatott 
mérkőzés és Pozzo ugyanezzel a csapat 
tál akar egy héttel később Berlinben 
felvonulni, hogy a másfél év  előtt a ber
lini olimpiai stadionban elszenvedett 
kudarcot feledtesse.

Egyelőre elmarad a HTVK párbajtőr- vers&nyo, amely színién erre a vasárnapra volt kitűzve. De elmarad a MAC 
Hősök Emlékvesenyénck tőr- és kard versenye is. hlzak a versenyek esetleg később kapnak új határnapot.

Kiszivárgott hírek szerint Pozzo fejé 
ben így fest jelenleg az o’ asz yáioga 
tott szerkezete: Ferrari (Bologna)
Főni (Juventus), Hava (Juventns) — 
Locatelli (Ambrosiana), Andreoli (Bo
logna). Marchese (Bologna1) — Biavaf) 
(Bologna), Trevisan (Triestina), Fiola 
(Lazio), Ferrari (Bologna), Colaussi j 
(Triestina).

MEGTARTJÁK A JÓZSEF NÁDOR- 
E MLÉK VEU SE N YT

Vasárnapra írták ki a főiskolások leg
nevezetesebb versenyét, a József nád01 
emlék versen vt a MAFC rendezésében. A 
voTG-cnyre 30 vívó nevezett. A BBTE, a 
BEAC, a LA SE, a Ganz TE és a MAFC 
küld vívókat a versenyre. A rendezőség 
ügy döntőit, hogy a versenyt megtartja

msgMS

WUéct zúg, a tömeg.?
— Ezt én is kérdezhetném,, Tere• 

fere úr. Nos, miért zúg?
— Az ökölvívó Európa-bajnokságj 

elhalasztása miatt dühös versenyző, 
vezető, szurkoló egyaránt, A ver* 
senyzöknek már el is ment a kedvS 
a további munkától...

— Hát miért halasztották el tu
lajdonkeppen a versenyt?

— A hivatalos indokolás szerint 
azért, mert az ügyvezető-társelnök, 
szolgálatai teljesít s csak ő ismeri 
ki magot a verseny megrs^-dezésé0 
nek különféle szövevényében.

— Szóval egy ember miatt? Más 
nem tudta volna megrendezni?

— Dehogynem tudta volna. Az el
nökség nem is egy tagja jelentke
zett, hogy felelősség mellett meg
rendezi a versenyt, hiszen már ez a 
harmadik ilyesfajta verseny lett 
volna Budapesten. Van már tapasz
talatuk elég...

— És mit szólt mindehhez az Or
szágos Testnevelési Tanács?

— Sajnos, hozzá sem szólhatott. 
A MöSz társelnöke előzőleg nem 
tárgyalt ezzel a felső sporthatóság
gal, hogy megrendezze-e, vagy le
mond ja-e est a roppant fontos ver
senyt, egyszerűen elhatározta, hogy

■ nem rendezi meg. A társelnök be
jelentette az OTT-nek, hogy — le
mondta a versenyt. „Az elnökség 
úgy döntött..." Közben az a legérde
kesebb, hogy az elnökség néhány 
tagja nem is tudott arról, hogy mi
ről döntött...

— Nos és mit szólnak majd a né
metek, olaszok, meg a többiek, akik 
már hc-tek óta készültek a ver
senyre ?

— Azt nem tudom. Nagyon hí
zelgő véleményük bizonyára nem 
less a verseny rendezőségéről..

iEiiÉZÉS

Természetesen egy s más helyre van 
más jelölt is és május 11-ig még váltós 
hat Pozzo elgondolása.

«*s»seeS)geaa?B*»«

LROUTÓRB M EGTARTOTT BAJNOKI MÉUKÖZÉSEK EREDMÉNYEI
Hármas csapatbajnokság. I. csoport: WMTK—DrHSC 2380:2247. Füzér-utcai
llyfiu 53 fával győz a WMTK. Vezeti: 
■Iricei. Tatamin! 521+230 -  751. " "  ’

Érdemes volt.. .

3 órakor: Honvéd-u.- nett: JCerékjártó.
4 órakor: Attila-u.—Váci-út.Kerék jártő. Vezeti:

ELHAT,ÁSÍTOTT NB III-MÉEKÖZÉSEK
A vasárnapra kisorsolt NB Ill-mérkő- 

rések közül áz MLSz a következő mérkő
zések elhalasztására adott engedélyt: 

Hódmezővásárhelyi TVE—Testvériség,
Szentesi TE—Gyulai AC, Aknaszlatina 
Nyíregyházi KISE, Kecskeméti AC—Sze
gedi AK II. Rákoskeresztúr—NSC.

Az Újpest ellen kiálló együttest 
csak a pénteki edzés után állítja
össze a vezetőség.

Vidéki műsor
FEGYELMI ÍTÉLETEK

- Tegnap a következő büntetéseket 
osztották ki:

Gogota Gyula (Postás SE) 1 hét 
eltiltás (a végrehajtást 6 hónapra 

• felfüggesztették), Páncél Károly és 
Kriván Miklós BLK kiállítással meg
büntetve. Hleinban László SSE ihet 
(április 30-ig felfüggesztve). Varga 
Emil Törekvés 6 hét (június 4-ig 
felfüggesztve). Jóó János PBtTSE 
és Bohn Mihály PeMTK kiállítással 
megbüntetve. Kaincs Pál (Kassal 
Rákóczi) és Ko.ltenecker Pál MÁVAG 
3—3 hét (május 14-ig felfüg
gesztve).

mese* irányítja újból a BRSC tá- 
ínadósorát vasárnap.

A G3E igen ,.kellemetlen” ellenfelet I 
kap vasárnap a kis Törekvés személyé- j 

■ben. A kőbányai együttes ereiével tisz
tában vannak Budán és épen ezért fokozottabb mértékben készülnek hét közben 
a mérkőzésre

Az NSC a Rákoskeresztúri TE eller.' el- „ináradő mérkőzése helyett vasárnap ba- j 
rátságos mérkőzést játszik. A hét végén ' választják ki csak az ellenfelet.

A KTK ismét a régi lesz. — mondják . * kőbányai szurkolók. .Kajdácsi, aki ed
dig -r~ szükségből — ‘fedezetet játszott, 
ismét előrejön a támadósorba. Fai a olyan 
Jó formában van. hogy az ifi válogatott 
keretbe is beosztották Kapcsossal esrvntt. Kaposvár MR III csapatát bizakodva ! várjak.

Hat hónapra tiltották el a Játéktól 
Yigb Józsefet (Cólping) a játékvezető 
tértesBsfesse miatt.

ÉSZAKDUNANTULI KERÜLET
I. osztály. Győr; II. kér, SC—GyAC.

DAC—Kinizsi (Koppányi). Sopron: SSSE 
—Előre (Koltai). Komárom: KAC—Ha
ladás I I  (Takács I). Fűzfő: FÁK—SSE 
(Er-nei), Magyaróvár: Hubertns---TJnió
(Raffay). Hajmáskér: H SE-TSC II
(Bebessy).

II. osztály, Qyfír; GyTC-ETO II  (B3-
ründy).' K oeSE -K FC  II  (Raffay). Ma
gyaróvár: Hubertus II—ÍT. kér. II  (D3b- 
jös«r). Sjopron: SFACJ II—Salex (Illés), 
SchSE—SV SE II (Vücscy). Jánoskára: 
JAK—CVíjE (Király). Kőszeg: IÍSE— 
ZLE (Sándorfíy). Szombathely: Haladás 
j l l —SzFG II  (Pofyi), Siófok: SSE I I -  
VTO (Tordas). Várpalota: Unió TI—FAIi 
II  (Kotröbay). Veszprém; MOVE VSE—■ 
HSE I I  (Pajassy). Ajka: ALE—Pét
(WeinpaT). Székesfehérvár: ARAK II— 
Előre I I  (KmattyJ. Vöj&eÚyo: VSE—ESE 
II  (Pueztavölgyi), Dunaszerdahely: BTO

NAGYVÁRAI)! KERÜLET 
I. osztály. Nagyvárad; Vasao—Elektro

mos, N. MÁV—NAO II, Egyetértés—Colima, Bocskai—Törekvés II.

Nagyváradon hétfőn értekezletei tar
tottak a varadi sporttelepek ügyében. Az 
értekezlet a városházán Soós István dr 
polgármester elnöklete alatt zajlott le. Az értekezleten sok terv hangzott el, kézzel fogható eredménye pedig az volt. 
hogy a Város kétezer pengó't utalt ki az 
erzsébetligeti pályán égetően sürgős javí
tási munkaiatok elvégzésére.

A Ganz igen mégelégedett a aalgóíar-

í ^ BIörbe^lnér^ÖẐ lt *****

Vasárnap a WMTK—Siketek Hrtalék- 
esapatok mérkőzésére a sikotnémAktol 
csak hét játékos jelent mag a csepeliek 
új sporttelepén. Ez a csonka együttes az
után rövid fél óra atett nyolc gólt ..sze
dett össze'* a WMTIC-iól. Ekkor a játék- 

ezető komolytalan játék címén lefújta 
mérkőzést.

— Maguknak sem volt érdemes ilyen messzire eljönni, — mondották fürdés 
közben a cfeapdlick, az egyik bcstsélnl 
tudó vendégjátékesnak. — Tudhatták 
volna, hogy heten nem lehetnek komoly 
ellenfelek....

— De azért mégis érdemes volt eljönnünk — válaszolt a siketek játékosa. — így logaláhb az életünkben először pá- zsitos gycpszönyegPíi játszhattunk! Még, 
ha nem 1” e»és* egy félidőt ... Meg azután ez a pompás fürdő sem mindennapos dolog a mi kiscsapatunknak. Igazán sajnálhatják azok a játékosaink, akik nem 
tudtak ide eljönni....

@ Szent László Kupáért
Hcí. gimn.—Tanítóképző 8:1 (0;1)

Miskolc. 600 néző. Vezette: Szlavkovszky.
Ref. gimn.; Kassa — Molnár, Szabó — 

Gróz, Simon, Bányai — Czövck, Muhorai Kása, Kruczai, Csatári.
Tanítóképző': Jenei

____ ___............... ............  Maiul.
508+224 = 732, Vída 555 + 262 = 817. illetveReckenbauer 466+241=787. Gravetz 558 221 = 780, Záhorszky 530+240= 760 fa.

Négyes csapatbajnokság. A) csoport DrHSC—Dán, 2140:2055. Augol-u. pályán 85 fával győz a Drli. Vezette: Kalmár 
Rockcnbauer 517. Bfhor 541, Oravetz 530 Záhorszky 552, illetve Czolhoffcr 502. 
Gombár 513, Kotlát! 507, NáJudvary 533 fa '

Nyolcas csapatbajnokság. I, osztály DrHSC—Corvin 2946:2907. Füzére, pá lyán 39 fával győz a DrH. Vezette Bárdy. Jkgjohb dobók: Oravetz 390,Bíbor 389, Db«zc 386, Záhorszky 978, ilt 
Sporting S84, Zolnay—Vongrácz. 871—371 Barna—Zavetz 363—363 fa. — Elői'e—M4 VÁG 8011:2920, MAVAG-pályán 91 fával 
győz az Előre. Vezette; Pozderká. Legjobb dobók: gtaffa 408, Képásy 891, Ke- 
melle J. 388, Kiriosi 383, ill. Kálmánnal 403, Ládonyi 891. Rémay 365, Erdélyi 364 fa. — II. osztály. A) csoport: WMTK— 
Herminan.oző 2819:2644. IilSV-pályán 175 fával győz a WMTK. Vezette: Sehwaida, I/egjobb dobók: Szép 378. Matúra S68. Piritór 358, Tűm 355, illetve Horváth 356. Korofenay 355, Hegedűs 345, Domoky 341 
fa. — JI. osztály. B) csoport: Előre 11)— Közt. Szöv. 3080—2947. Baross-téri pályán 133 fával győz nz Előre. Vezette: Szírit 
Itpvics. Lcgiobb dobok: Schmldt 414, Kováé* E. 404, Szilágyi 404. Kenézül 402. W Hargitai I- 402, Ráca dir 399, Tru-nn-er 
37S, Hargitái 0. 365 fa.

MÉRKÖ.

— Rittenbacher, Klímái, Morgent — Vel- 
lai, Baikányi, Gyimesi, Pét*, Oláh.

LEGKÖZELEBBI BAJNOKIZÉSEK
Hármas csapatbajnokság. I. csoport: 

Corvin—Dán, április ?4-én délután 6.30 
o ..v , I órakor Baross-téri p. Vess.: Kiricsi. — ffiJESS- S5?P,6 Elérő AWWMTK A) április 25-én dél-Baross-téri p. Vezeti

Az I. félidő 30. percében Pofa: a tamí- 
táképzőnek szerzi meg a vezetést. A Ií. 
félidőben Kása egyenlít. A nfUghoaszab- bítás 5. percében Kása lövi a továbbju
tást jelentő gólt. Jő: Sz-alai, Bányai, 
Muboroi és Kása, ill. J^íei, Szabó és Gyimesi.

után 5 órakor Pongrácz.
Negyas csapalbntnokság. A) csoport: Közt. Szöv.—DrHSC április 24-én délután 

6 órakor Füzér-utcai p. Ve*.s Pogderka. WMTK—DrHSC április 27-én délelőtt

-< ♦ >
Az Egyetértés szorgalmasan készülődik a vasárnapi soproni ipérkőzésére. Neiger 

minden- valószínűség szerint szabadságot kap. s akkor Balogh helyett ő játszik 
balszélsőt.

8.98 órakor Barosstéri P- Ve*.! Wéber. 
-  MAVAG A>—WMTK A) április 27-én délután 2 órakor MAVAG-p. Vezeti: 
Schwajdn. — II. osztály. A) csoport:
Dán.—Polgári április 87-ón délelőtt 
órakor Angot-n. pálya- A’ezoti: Szép.

A szatmári kerületben vasárnap ezek
mérkőzések szerepelnek a műsoron:

CÉLLÖVÉSZET
a mérkőzések szerepelnek a mfls<
Szatmárnémeti: Törekvés—Phönis
Nagykároly: NAC—Barkochba. !

e így iíiL ég  v«K T  ki?lós Versenyét minden kőrnlmonyok megtartja 
Tamnt vasárnap Pécsett jót- I 1

. A ,¥a»yor paWüt szondán erős edzésttartott. A B""” ”* — — mérkőzött e 
edzésre. A szik.

Az MLSz
eEAO  nrm

mórközéseró Sopronba. F-slezóHtnUa a 
egyesületet, hogy , n-yode nap alatt

A Bndnpestl Honvédtisztl SE elhalntz- 
fotia az április 27-re kitűzött oiozúgos 
tohetségkntató célilövőverscnyét.A ..Bulesn’* Lövész Egyesület április 
hó SA--27-ép ea ote*W  nyílt eéUSvff-

tndomásnl vette,
SzfÍAC nem utázhatólf el V R tf eHem j
két

ÖKÖLVÍVÁS
Kassa város ökölvívó bajnokságát id-liasztoftak. A  bajnoki versenyt mér-

jelentsek be,, hogy mikor játszók le az aJmsrao't merkpaést. Egyben figyeilmez- 
tetfe a SzEAC-ot, hogy ha legközelebbi bajnoki mérkőzésén© nem All ki, akkor 
azonnal törlik a bajnokságból.

halasztották. A bajnoki vcrsenyT'móg
a M  M 0 8 l-m k S Etarja reű* 2ni 

A  német Skölvivá válogatott az Enrópa- 
bamnksag helyeit ogy_ hirtelon nyélbe

S »  *- SS- A.Sa!íl”.JÜih-‘
1 :------------------ ■=■ tizmenetéamérkőzést fölényesen nyarte meg Tiüer,

— Hogy vélekednek a verseny
zők?

'— Bizony nagyon keseregnek. Bo
gács és Torma II, mo-ndhatjuk. biz
tos bajnokságtól esett el. Frigyes is 
Igen esélyes volt. Reménykedhetett 
P-odány, Bene és Csontos is a szép 
szereplésben. Jászai és Homolyd 
nagy horgai is kellemes meglepe
tést hozhattak volna. Elképzelheti, 
Szerkesztő úr, hogy nem nagyon lel* 

'.sedtek, amikor meghallották a 
verseny elhalasztását. Kéthónapos 
készülődés után, egy héttel a küz
delmek megindulása előtt.'...

— Mi a szakvezetők véleményét
— Nagy kár volt elhalasztani, a 

versenyt — mondják mert kér
déses, hogy ősszel megint ilyen Jár
mában lesznek-e versenyzőink, mint 
most. Sőt az is kérdéses, hogy 
megrendezik-g ősszel az Európá
ba) noki versenyt. Most, három baj
nokságra és néhány helyezésre szá
mítottak szakembereink, sőt arra 
is, hogy megnyertük volna a nem
zetek pontversenyét. Dehát az „el* 
nökség" így gondolta jobbnak..,

— Kedves Terefere úr, az én vé
leményem is az, hogy kár volt le
mondani a verseny megrendezését. 
Ilyen alkalmunk nem egyhamar lesz 
megint a sikeres szereplésre. Könp- 
nyelmüség volt elszalasztani ezt az 
alkalmat,

— Ezt mondja mindenki, akinek 
a szívén fekszik az ökölvívás, . 8 
emiatt zúgolódik a „tömeg". 4 fe
lelősség megállapítását kívánják, 
sőt — fővesztést követelnek.

IFJÚSÁG
KISOK FUTBALLBAJNOKSAG 

Wesselényi fk.—Szent István «• 4G (1:5) 
Millenáris-pálya, Vezette: Gárdonyi. 
Wesselényi fk.t Békési — Vágó. Ylimz®

— Halmosi, Stéfiji, Horváth — So-rb, Vonke, Vancsik, Szuszn, Kanti.Sz»nt István g.: Hűvel — Poborl, Dőzsá
— Gattcr-er. Tátrai, Pogány — Műt úrik. Hortobágyi. Szemdy, Piinkösdy. Nemes,

Az egységesebb Wesselényi megérde
melten győzött. A glmnAzisták tz első fólidöbtu meg bírták az iramot, szünet 
titán azonna.i visszaestek- Góllövő: Szír sza (2) és Vancsik (2). illetve Tátrát 
(tt-esoől,. Jó: Szusza, Vágó, Vincié & 
Kanti, ill. Tátrai, Piinkösdy. Poborl éd Gatter-or.

Győrött KISOK bajnoki mérkőzést játszottak szerdán Győri kereskedelmi— 
Győri fém- és textilipari iskola 8:1 (6:01- 
Vezette: Szálai. A kereskedelmi csatái' sora remekül játszott, GőHövö; Knnki? 
(4) és Varga (4), jll, Bartal (11 esből). A mezőny legjobb játékosa Kurdi volt.

Miskolcon KISOK-mérkőzést látszottak 
szerdán: Fémipari iskola—Feieőkeresk*' 
delmi 3:0 (0:0) Vezette: Vidai Mogérder 
melt győzelem. Góllövő: Brogsz (81.

A Pestújhelyi kér, kiizépisk.-r-IIjpeatf gimn. mérkőzést nem a Millenáris-pályán 
játszák április 24-én, hanem április 25 én, 
pénteken délután 4 órai kezdettel Pest
újhelyen a PSe-pályán. A mérkőzést neiH Ujvűry A., hanem Kőhalmi vezeti 

A Liget-u.—Gyáli-űt mérkőzés elmaradt, mert a Gyáli-űt lemondta.
A KISOK alsós futbatlbajnokságot &a idén nem rendezi meg a KISOK. Ok: 

pályahiány.
KISOK LKA NY.SPORT 

A KISOK ieányatlétikai versenyét a 
nemzeti gyász miatt április 4-en tudva
lévőén nem tartották meg. A viadaK 
folyó hő 25 ép, . pénteken délután fél 4 
órai kezdettel rendezi meg az NTE-ben-

A KTSOK miniszteri biztosiénak,
^ l on ..??An£ ” Lníl.!f.. vándordíjáért ájudlg
27'-^ 'c!rí'2-Eár2,ap délután 3 órai k ezd -- a KISOK nöl szakosztálya egyéni torna* 
versenyt rendez az NTE-ben,



Csütörtök, 1941 április 24, SSSÜT
BIRK.Ö5SAS

Gallegatlt ésSilvestrit 
gtehéz lesz legyőzni!

Birkózó válogatottunk szorgalmas 
edzéssel készül az olaszok elleni, 
szombati összecsapásra. A keddi ed
zésen a vidékiek (Tőzsér, Gaál és 
Kinyák) kivételével minden váloga
tott megjelent. Kiadós edzést tar
tottak. Az edzés végén a szövetségi 
edző és a '(szövetségi kapitány be
mutatót tartott a négy váloga
tottnak az olaszok küzdőmodo
ráról. A birkózók feszülten figyel
tek és idönkint elismeréssel bólo
gattak.

Az edzés után Matúra Mihállyal 
beszélgettünk.

—-  Nem less könnyű mérkőzésünk 
az olaszok ellen — mondotta —, 
mint ahogy eddigi mérkőzéseink 
sem voltak Könnyűek ellenük. Eddig 
hat mérkőzést vívtunk velük s a 
győzelmi arány bizony 3:3. Ezúttal 
azonban bízom benne, hogy megsze
rezzük a vezetést. Azt hiszem, győz
ni fogunk szombaton. Milyen arány

ban? Valószínűleg 4:S-ra, bár 5:2 
is lehetséges. Az utóbbihoz azonban 
némi szerencse is kellene.

— Minden Tözsértöl függ — Jegy
zi meg valaki —, ha ő győz, 5:2 
arányban nyerhetjük a mérkőzést.

— Gallegati és Silvestri ellen ne
héz lesz a mieinknek győzniük, — 
folytatta Matúra. — G-allegati öt 
magyar-olasz viadalon vett eddig 
részt s mind az ötön győzött. Bi- 
heczkyt és Kovácsot kétszer is 
megverte, egyszer pedig Mohácsi 
ellen győzött. Silvestri mind a hat 
viadalon résztvett. 1936 tavaszán ki
kapott Bóblstól, de ettől kezdve min
dig legyűrte magyar ellenfeleit. Két
szer győzött Rilieczky, egyszeregy
szer pedig Palotás, Göndör és Kö
rösi ellen. Attól félek, hogy ezúttal 
sem sikerül megállítani a két olaszt 
a győzelmi sorozatában.

Szombaton este majd meglátjuk!.

KÉZILABDA
A KÉZILABDASPORT „ATYJA”  

Schelonz mester készíti elő a_ német csa 
patot a május 11-i Németország—Magyar- 
Ország válogatott kézilabda mérkőzésre. 
Az összecsapás színhelye Mannlieim.
ÖRÖKRE BETILTOTTA A JÁTÉKTÓL

m, MKESz fagyel-mi egyesbíró Fazekas 
Il-t, a Széchenyi játékosat, mert a va
sárnapi mérkőzésen megütötte a_ játékve
zetőt. Ezenfelül Ncumn-nnt MTB három 
hónapra. Sehrtttet BTK három hónapra, 
Arvay Il-t  BTK három hetro, Kiset 
BTK három hétre, Rüszt ÜTE két hétre, 
Serényi! VÁC két hétre ,U1 tóttá cl a já
téktól' a fegyelmi egycsbiro. ,Rusz_ és he
rényi kiállítását azonban próbaidőre fol- 
függceztelto.

Szoroorl T1TE óira .látszani akar. A vá
logatott kézilabdacsapat hajdani erőssége
két éve vállizoraszakadast szznvcdntt. az
óta pihenni kénytelen. Most. hogy csa
patának nagy szüksége van a hozzá ma
sonló képességű játékosokra, hefeküd a
kórházba, hogy műtéti ötön hozass 
rendbe rendkívül makacsnak bizony üt 
sérülését. Itl említjük meg, hogy HalaM 
Iién. a Standard SC joképcsségú csatára 
vakbélmütétíMi esett át.

A  válogatott kézi labdacsapat rostamer- 
kőzése a népligeti Diák-stadionban keiül 
sorra vasárnap 9 órai kevucttei.

’O RNA
A nők tornasportjárfil rendezett érte- 

ezletet kedden este a MOTESz. A jProff 
loc-sárdné báróné és Mezei Anna lranyí- 
Lsávaí megtartott értekezleten a női 
írna minden kérdését rnegtárgyaltí. . 
ző volt a nők tömegtornájáról, valamint 
verseny tornáról is. Sok hozzászólás volt 
tervbevett magyar-olasz és magyar- 

émet viadalról, a pünkösdkor megrende- 
endő országos bajnokságról, valamint 

jövőévi versenyekről. Az értékes meg- 
eszélés sok tekintetben irányt adott a 
ői tornának.

SPORTKöNYVEK

JANKÓ JÓZSEF:
A teniszezés játék- 
szabályai

A magyar teniszsport irodalma 
nem túlságosan bő. A játékszabá
lyokat nemrég adta ki a szövetség. 
Éz a tenisszel kapcsolatos minden 
szabályt magában foglal és így bi
zony kissé terjedelmes. Hiányt pótolt 
tehát Jankó József, a teniszszövet
ség alelnöke, amikor népszerű for
mában — kérdésekben és feleletek
ben megjelentette a játékszabályo
kat.

A 78 gépelt oldalas szabálykönyv
mellőzi a ritkán előforduló eseteket 
és csak a szokványos esetekkel fog
lalkozik. Kezdi az egyesjáték szá; 
bályaival. Ismerteti a teniszpálya 
méreteit, felszerelését, tartozékait. 
Majd rátér az adogatásra, a pont
nyerés és vesztés különféle eseteire. 
Az egyesjáték szabályai után a pá
rosjáték szabályait tárgyalja.

Jankó József nagyon ügyesen a lé
nyeges részt vette át a szabályokból, 
mellőzve a szabályok hivatalos, ne
hezen érthető stílusát. A könyv bi
zonyára nagyban elő- fogja segíteni 
a teniszszabályok megismerését.

Jankó József munkáját Arató 
Géza, az OTT igazgató-titkára, a 
tenisz főiskolai tanára nézte át s 
ütötte rá a „márkát".

Szentpéleri őmiL
t u i g . y ó M  i z e d e t  

te n h z e z n i
A szövetségi edzésen Asbőthtal 

játszott. Szentpéteri már 4:l-re ve
zetett, amikor Asbóth fogadást 
ajánlott, hogy megnyeri a szetet.

Izgalmas küzdelem kezdődött, 
amelynek az elején Szentpéteri bi
zonyult jobbnak. 5:l-re vezetett, 
sőt már-már 6:l-re a szetet is meg
nyerte mert Asbóth a szetlabdát 
vagy ót centivel kiütötte.

Szentpéteri azonban odament, 
vizsgálgatta a labda nyomát s az
tán kijelentette, hogy a labda jó 
volt!

Mindenki csodálkozott, csak Emil 
barátunk nem. öt nem érdekelte a 
szét, ő játszani akart. A végén az 
sem izgatta, hogy a fogadást As
bóth nyerte meg.

Német-japftn-olasz teniszmérkőzés lesz 
a nyáron Németországban. Az elmúlt év
ben Henkel és Gles Japánban portyázott. 
Ezt a látogatást az idén adják vissza a 
japán teniszezők. A legjobb két japán 
teniszező jön a német fővárosba. A né
metek erre az időre az olasz válogatottat 
is meghívják. A három ország mérkőzé
sét július 21 és 22-ére tervezik.

Henkel egy fedettpályaverseny döntő
jében 6:0, 6:2, 7:5-ro xerte Göpfertct.
Ezzel a német bajnok visszavágott a kö. 
rüibelül egy hónappal ezelőtt elszenve
dett vereségért.

EÓ M A B A N  LE SZ A  M ÁJUSI
M A G Y A R -O L A S Z VÁLOGATOTT  

TENISZMÉRKŐZÉS
Magyarország válogatott tenisz- 

csapata az idény első szabadtéri vá
logatott mérkőzését az olaszok ellen 
játsza a Duna Kupa keretében. A 
pályaválasztók az olaszok, mert az 
utóbbi három évben ők voltak több
ször nálunk. Az olasz szövetség — 
— a La Gazzetta Dello Sport értesü
lése szerint — a válogatott mérkő
zés színhelyéül Rómát, a Foro Mus
solinit jelölte ki. Az időpontról nincs 
értesítés, de valószínű, hogy az ere 
deti tervnek megfelelően május kö
zepén lesz a mérkőzés.

B ir ó  G yörgy is  m e g jö t t ,  
H orváth  r e m e k ü l  h a la d

A Chrifitmann-edzések meret már csak 
egy pár napig tartanak: a kiváló^ német 
edző vasárnap már visszautazik Németor
szágba. Az  atléták most fokozott buzga
lommal használják ki a hátralévő időt.

Szerdáit megérkezett Kolozsvárról 
Biró György,

a magyar kalapácsvctő csúcs tulajdo
nosa és délután már kinn ’s volt az ed
zésen. Az elől-engeté&e gyengébb, mint az 
ezt remekül elsajátított Néinethé és nőm 
is marad elég mélyen forgás közben, 
de különben nagyon jól mozog és Christ- 
mann nagy kedvvel csiszolhatja a hibáit.

Valósággal meghökkentette Christmannt 
is és Vadas Ivánt is a diósgyőri

T E N IS Z
Olasz-német hölgy teniszmérkőzés lesz 

május 9—11-ig Firenzében.

A TLÉ TIK A ✓
Hannzwickel — dr* A bécsiek nálunk

is jól ismert kiváló rúdugróját, a sok
szoros német válogatottat most avatták a 
természettudományok doktorává a bécsi 
egyetemen,

NAGYVÁRAD ZÁSZLÓT KÜLD 
SZABADKÁRA

Nagyvárad városa a NAC atléták rész 
vétőiével zászlót küld Szabadkára. A 
zászlót 20 tagból álló váltó viszi. Indu 
lás április 3ö-án. érkezés május 1-ón,

KA1NDL KETTŐS GYŐZELME
volt az első német pálya verseny esemé
nye. A kitűnő középtávfutó 800 méterem 
1:58.9 rap-es idővel győzött a 2:02-t futó 
Kaiscr ellen, 2000 méteren pedig 5:39.8 
mp-es idővel az 5:4á-ef tutó Ebcrlcint 
győzte l>e biztosan. 15 km cn Wiedcmann 
győzött 55:18 igen gyeage idővel. A  ver
senyt Münchenben rendezték.

Horváth Vilm os rohamos haladása*
Súlyban ugyan nem tanult olyan sokat 
és a kalapácsvetést is mellőzi, diszkosz*, 
vetésben azonban bámulatos tanulékony* 
ságijai sajítolta el máris a helyes fór* 
gást és stílusa dobósról dobásra cslszo* 
lódik. ő  maga Is érzi. hogy haladj ás 
nagy kedvvel igyekszik minden aprósá
got kijavítani. Christmanp ©1 vám tőle 
ragadtatva. , .  , _ ,

A szerdai edzésen is elég sokan voltak* 
néhány ritkább vendég (Jozsa dr) is 
megjelent, őszinte örömmel üdvözölték 
az atléták Bácsalmási Péter dr t, akinek 
pár nappal ezelőtt halálhírét költötték. 
Bácsalmási Péter teljes egészségben tért 
vissza Budapestre.

Á miinkastaflsztika áüása
Az intézőbizottság’ a mezei baj

nokság távjának felméréséről felvett 
jegyzőkönyvet átvizsgálta és meg
állapította, hogy a 3000 és 10.000 
méteres verseny pontosan a kiírás
ban jelzett távon (a 3000-es még 
hosszabban) folyt le. Ennélfogva az 
ifjúsági és a 10.000-es felnőtt baj
nokságban elért időeredményeket a 
munkastatisztika szempontjából fi
gyelembe vette. A  4000-es bajnok
ságban elért időket nem, mert erre 
a távra értékszinteket nem állapí
tottak meg. — A munkastatisztika 
állása tehát a mai napon a követ
kező:

1. BBTE 35 pont, 2. Testvériség 
14 pont, 3. MAG 12 pont, 4. Törek
vés és WMTK 11—11, 6. BSzKBT 
9, 7 MTK 5, 8. MAVAG 4, 9. MTE 
és MVSC 3—3, azután MOVTK, 
RMOVE, RASE, SzVSE, ÜTE, BLE
2—2, DM, GyAK, MPeTSE 1—1 
pont.

MINDEN ÉPKÉZLÁB VERSENYZŐJÉT
nevezte a TFSO vasárnap délelőtt saját 
pályáján rendezendő országos férfi és 
női versenyére, . A társcgyesüVetek ke
vésbé igyekeztek, d-o azért más egyesü
letekből is akad elég jelentkező a na
gyobbrészt ugrószámokból álló kizárásos 
versenyre.

MAIIKÉRT K I AK AR MENNI
a Münchenben május 1-én rendezendő 25 
km-cs futóversenyre. A németek közölték 
ajánlatára, hogy szívesen látják, de 
anyagi hozzájárulást csak keveset ad; 
naú. A WMTK valószínűleír kiküldi jo 
formában levő maralhoni futóját. ,

MA UTOLJÁRA
vetítik le a Christmann által hozott 
szaki ilmeket a Testnevelési Főiskolán. 
A MASz ugyan rendolt ezekből a filmek
ből, de előreláthatólag csak a nyár de
rekán jön majd meg a MASz példánya. 
Jól teszik tehát a súlyaílélák, ha fel
használják ezt az alkalmat és most nézik 
meg a rendkívüli tanulságos filmeket. 
A vetítés este 8 órakor kezdődik.

A  h íIl g y b a j n o k s a g  n a p j á t

a tervezett június 28—20-ről július 26 - 
27-re halasztotta az intézőbizottság a női 
bizottság: javaslatára.

HÖLGYBAJNOKOK. MINT SZAK
VEZETŐK

Tschamraer-Oslen birodalmi 6portvezér 
_ következő kiváló hölgy versenyzőket 
nevezte ki sportáguk szakvezetőivé; 
Katbe Kraus vágta és váltó, Erika BlíS 
gát, Hilde Gerschler majras- és távol- 
ugrás,’ Giscla Mauerma^r rúly- és 
diszkosz, Liescl Krüger gerely.

-ŰSZAS j

Bajnokverés a KISOK 
vízilabdafordulón

Hunfalvy fk.—Széchenyi fk. 4:1
Játékvezető: Zsiugor László. — Hun
falvy fk.: Jcney — Ha-rmond. Kolényi
— Ragó — Ölvcozky, Láng:, Sárdi. — 
Széchenyi fk.: Körösényi I. — Körösényi 
II, Telkes — Bartaiis — Prágai, Né
gyéül, Stchlik.. A Széchenyi fk. az I. 
félidő első felében szépen tartotta ma
gát. Több támadását csak a Hunfalvy 
kiváló kapusa telte ártalmatlanná. A 
II . félidőben a forlélyosabb Hunfalvy 
fk. kerekedik fö lénybe. Góldobó: Bagó 
(2). Sáidi, ölveczky, ill. Bartaiis.

Zrinyi g.-—Kölcsey g. 6:1 (3:0). Játék
vezető: Simon Tibor- — Zrinyi g.: Pár 
tos —. Jockelfaluisy, Afoaházi — Zsirka
— Reszki, Homonnai, Szándtner. — Kői® 
csey g.: Se lem — Libcrmann. Stróbl —> 
Rettner — Szabolcs. Torrla. Floronc. A 
Zrinyi gimnáziumból Zsír ka volt a csa
pat lelke, ő  vezette az összes támaddso° 
kát, a végén így ki is fulladt. A Köl- 
os:y g.-bcl Reitner és Libermanu tűni 
ki. Góldobó: Zsirka (6), iLl. Libermaim*

Mátyás g.—Szent István fk* 3:2 (3:»L
Játékvezető: Vizváry Károly. — Mátyás 
g.: Mclcznai — Piszlcr, Géczy — Dómján
— Kun, Ilochstock, Majorszlty. — bzent 
István fk.: Hornyánszky — Cső Mán, Ko
vács — Tátos — Taubtr, Pcrge-r. Bálint. 
Nem volt meglepetés a bajnokverés, mert 
előzőleg a legjobb hírek keringtek a Má 
tyás g. csapatáról. A Mátyás g. részéről 
több támadást és fortélyt láttunk. A3t 
összes támadások Hochstocknál végződ
tek. Ezzel szemben Tátos mostoha gyer
mek volt a kereskedőim istáknál és így 
nem is osilloglr.tbatta igazi tudását. Igaz, 
hogy Dcmjén is nagyon jól fogta. Gól
dobó: Ilochstock (3), ill. Kovács (2).

KOSÁRLABDA
Ma csf© 7 órai kezdettel a TFSC pá

lyáján kerül sorra a TFSC-koszorú MBSz
III. osztályú női bajnoki mérkőzés. A 
két játékvezető: Enyedi és Gáthy.

A BBTE—MAFC elsőosztályú férfiba*- 
noki mérkőzést valószínűleg nem vasár
nap. hanem szombaton este játszák a csa» 
Pa tok a BBTE tornacsarnokában.

MOZI
U RÁN IA!
Kívánság-hangverseny
Egyéni sorsok kavargása a háború vi 

kariban. Az emberek vuiiyiil, L-i’vel, J*- 
menyei, szerelmei nem. téríthetik cl ui- 
iából a vészelet, de azért nem vesztik el 
fontossásukat. . . . .Ez a film nem akarja elhitetni velünk 
azt. hosy a háború jó  cs az emberi e,et 
je-entéktelen. E„cn a filmen közelebbről 
látjuk a háborút, mint nhosy a nuKV 
háborús filmriportcrck mutatlak s a ka
tonák félreismerhetetlenül — emberek.

A film lesérdokesebb részel kélsesteic- 
oül azok. amelyek a harctereken játszód
nak. A valódi harctéri felvételeket nasy- 
szerüen keverték a lilm jelenelei kíizc. A 
két főszereplő első találkozásának jele
netei is olyan tökéletesen ékelődnek az 
lS.16.os olimpia megnyitójáról készített 
filmbe bocy a nézőnek eszébe sem jut: 
llse Werncr Bt év előtt méer színinöven
dék volt Becsben és allffba ült Cári Rad- 
datz mellett a berlini Stadionban. Az 
eredeti felvételek és a játék Jeleneteinek 
keverése révén a „K  ív Ansaa-hans ver
seny’ ' szinte kortörténei jelentőségű film.

*

Külön rendkívüli érdekessége a 
filmnek, diogy bemutatja a német 
rádió híres kívánság-hangversenyét. 
Aki ezt a filmet megnézi, nálunk is 
teljesen megérti, hogy miért olyan 
hallatlanul népszerűek a Birodalom
ban ezek a hangversenyek, amelyek 
a dal és a zene hatalmával kieme
lik az egyént a harcosok seregéből 
és az otthon dolgozók tömegéből. (A 
megfilmesített kívánság-hangverse
nyen többek között Rölck Mar'ka Is 
szerepel, ő  ezeknek a hangverse
nyeknek a legnépszerűbb szereplője. 
Ezen a filmen Is szinte megbabo
názza a közönséget, amely az elő
adóteremben ül.)

*
A szereplők közül Cári Raddatz 

nagyon rokonszenves fiatal repülö- 
®2ázados. Könnyed, Izmos, ruganyos. 
Ezzel azonban egyáltalán nem tüntet. 
(De csak figyeljük meg, hogyan ugrik 
talpra a napfürdözés után!) A kis 
repülöhadnagy szerepében J. Bren- 
itecke elragadóan fiatal. A  női fő
szereplő: llse Warner. Bűbájos, egy
szerű, józan, üde. Kedvencünk. A 
kisebb szerepekben Ida Wüst (Eich- 
horné), Hedwig Bleibtreu (Wagner
nél, Hans A. Schlettow (a mészá
ros), Hans H. Schaufuss (a pék), 
MaJte Jaeger (a tanító) érdemei kü
lön említést.

A  filmet, amely technikai szem'

pontból Is kiváló, a magyar Bor- 
sody Ede rendezte. Büszkék lehe
tünk rá!.~
9M N IA E

A  h á r o m  C od on a
A magyar moziközönség 16 éven 

jóval felüli része még emlékezhet 
a valódi „3 Codona“  csodálatos mu
tatványaira. Ez a három világhírű 
légtomász együtt szerepelt Emil 
Jannings-szál a „Varieté" című 
nagy német filmben, amelynek női 
főszerepét a fiatalon elhúnyt ma
gyar Putty Lla játszotta. (Buda
pesten 1926-ban mutatták be a 
Varieté“ -t) Kurt Keuser a valódi 
S Codona" ragyogó' és tragikus 

életéből írta a film meséjét. Torzí
tásról szó sem lehet, hiszen Lalo 
Codona ma is él...

*

Hajsza a dicsőség után, ami ezek
nek a légtomászoknak az életében 
a hármas halálugrás jutalma... Be- 
teljesülhetetten vágy a boldogság 
után, amit egy csendes kis házban 
szeretnének elérni...

»
A két O lon a-fiá  közül Alfredo volt

a nagy. a tehetaáses. *  merész, ő  repült 
a levSrőbcn. A másik fin (aki ma is ót), 
szcrénv° hűséges, megbízható segítőtársa 
tolt lifredonak. Még a saját boldogsá
gáról is lemondott Alíredo kedv.éért. A
harmadik Codona. a leánv. csak foga-
i,evént0V í r  Erűét- A raásik  nő. akinek 
szerep jutott a Conoddk él'etúben. raiDtcn 
világhírű légtornaszno volt, Lilian Lei 
tzol. Egyedül dolgozott. h ilan  és Al- 
fretlo egymásba szereteti, (»Mebaz^o- 
dolt. De sohasem lehettek együtt. Szer 
ződéseik mindig külön utakra kényszc-
rítettfik őkel. És azon az estén. am-.yen
búes.út akartak mondani életveszélyes
pályájuknak, hogy elvonuljanak a bézés 
kis házba, Lilinn lezuhant. Meghalt. A  
frodo előbb utána akart menni a halál
ba, azután — Verához menekült. Az első 
Codona feleségül vette a második Codo- 
nál, aki a harmadik Codonát pzeretto. 
A t.Toeédia vége: az agyonnyurttt idegzetű
Alfredo, — mikor megtudta, hogy .* fe
lesége Lalot szereli — agyonlőtte Verát, 
azután öngyilkosságot követett el!

•
A négy főszereplő: René Deltgen 

— Alfredo, Léna Norman — Vera, 
Anneliese Reinhold — Lillán, Ernst 
v. Klipsteín — Lalo. Ez á rangsor 
is köztük. A sok kisebb szerep ala
kítója közül nem szabad elfeledkez
nünk Josef JSie&erről, aki a Codoaa-

fiúk apját játsza, Harald Paülsen- 
ről, aki egy amerikai elrkuszügy- 
nököt alakít, továbbá Kari Kuhl- 
marmról és Leopold v. Ledeburról, 
a newyorki Ringling-varieté Iker- 
igazgatóinak remek megszemélyesí
tőiről. Arthur M. Rabenalt kitü
nően rendezte a filmet, amelyhez 
Peter Kreuder pompás kísérőzenét 
szerzett.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n -  */i. f  -  V.. h -  %

Sz *» szombat, V — vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körút 55. Tel.; 153 OM.
f6, f8, flO. Sz. V.: fl-kor is. A  kék ma
dár. (Maeterlinck remokműve.)
k ü l v á r o s i  h ír a d ó  Retőn sáidor-u.«.

T . : 181-244. 10-től 24-tg folyt Magyar- 
Ufa-, Luce-, Fox- ts  rajzos híradó. Új
vidék felszabadulása. A  balkáni és az 
afrikai háború. Halászok paradicsoma. 
Kis Balta.
CAS1NO Eskü-út 1. T .: 383-M2. f5. 7. Í10. 
Sz V .: 2-kor i*. A Manderley-ház asz- 
fiz raya. (Joan Fontaine.) 5-ik hét!
CITY Vilmos császár át 36. Tel.: 111140. 
hü. h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gulliver
3. hét!
CORSO Václ-ntca 9. Telef-H: 182 818.
ftí. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Cjhold. <J. 
MaeDoi.ald. E. Nelson.) 5. hét!
DÉCS1 Tel éz-körút 28. Tel.s 125-952. 
n4, 6, f8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. így élni 
jó. (D. Barrymore.) 4-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.t 189 543.
5. 7. 9. Sz. V.: 3-kor Is. Egy tál lencse. 
2-ife héti
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9—24-ig folyt. Magyar-. Ufa-. Fox-, Luce- 
és rajzos híradó. Újvidék felszabadulása. 
A balkáni és az afrikai háború. Regens- 
burg. Mitől kék a Duna.
OMNIA Kőiesev-ntca 8. Tel. 1S0125. 
5. n8, no. Sz. V .: 4, 6, 8. 10. Három 
Codona, (René Deltgen).
RAPIUS Nagymező-utca 22. Tnl.t 122 098. 
f6. h8. hlO. Aki az igazságot keresi. 
(Raimu. Dctabac.)
ROYAL Al’ ULLÜ Erzsébet-kSrút 45. T i 
222-002. 5. 7, 9. Sz. V .; f4, f«, f8, flO. 
Gulliver (Színes, rajzos.) 3. hét!
SCALA ' Teréz-kőrút 60. Tel.; 114-411. 
nfi, f8. hlO. Sz. V .: 3-kor is. Halálra
ítéltek. (Merle Oberon.)
URANIA Kákőezl-nt 21 Tel.; 14*048 
5. n8, flO. Sz. V .; hs-kor Is. Kiránság- 
liangvcrseny. (llse Wcrnor.)

Utánjátszó mozllc
BROADWAY Károly-körút 8. T .: 422-722 
f4, re, Í8, no. Sz. V.; f2-kor is. Olaj 
város.
C APITOL Baross-tér 32. Tel.l 134-337 
11. f2, f4, f6, f8, no. Allpaiig. 4-ik hét! 
TORV1N Üllől-út 40. T.: 138-988. f4. f6. 
f8. flO. V.: fi-kor is. A  szerelem nem
fízégyen.
ELIT Szent Tstvát -körút 16. Te!.: 114-502.
4, 6. 8, 10. V .; 2-kor is. Ma, tegnap, 
holnap.

HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 225-603. 
14 Í6, f8. flO. V.: f2 kor is. Balalajka.
2-ik héti V. d. e. 11: Arzsn Lupin visz- 
sza-tér.
KAMARA Dohány a. 42. Tel.; *23 901.
11, f2, 4, f7, 9 Egy asszony három éléte. 
LLOYD Holtán utca 7 a. Tel.: 111-994.
f4, Í6, f8, flO. V.: f2-kor is. Szerelem és 
vérpad.
PALACE Erzsébet körút, 13. T.r 221-222. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Dankó Pista. 2. hét! 
PATRIA Nepszmliáz-ntea 13. T.: 145-673. 
4, 6, 8, 10. V. : 2 kor is. Ma, tegnap,
holnap.
SAVOV Üllői út 4. T.; 140-040. f4. f6. f8. 
flO. V .: f2-kor is. Ma, tegnap, holnap 
S1MPLON Horthy MiHIos-ut 62. T.t 268- 
999. ti, f6. f8. 110. V-: f2-kor is. Ma,
to'ínnp. holnap. V. d. e. 11: Aranyváros. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4 T.: 225-276. 11,
Í2, f4, Í6, f8. flO. A  fekete asszony.

T o v á b b já tszó  m o z ik  ,
ALKOTÁS Gömbös út 11. Tel,: 355-374.
n4. n6. n8. nlO. V.: n2-kor is. Ismeretlen 
elllénfél. V. d. e.: Éd-as mostoha. 
FELVAROS1 Iránylntca 21. T.: 384-563.
4. 6. 8. 10. V.; 2, h3, 4. h5. 6. h7, 8. h9,
10. Tóparti Iál-imós. __
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 351-500. 
fő, h7, 9. V.: f2. fi, f6, f8, flO. Tóparti 
látomás. V. d. e. 11: Csavargókirály. 
ELDORADO Népszínház n. 31. T.: 133-171. 
4 6 8, 10 V.: 2-kor is. Garszonlakás
kiadó. V. d. e. 11, n i: 300.000 pengő az 
utcán.
HOMüROS Hermina-út 7. Tel.: 196:178. 
h5, 7. nlO. V .: f2-től. Nem gyerek-
yiték!
IPOLY Cfiáky-utea 65. Telefon; 292-626. 
f4, f6. f8, flO. V .: *2-kor is. Tóparti láto
más. V d. e, 11: Első tavasz. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvárin-tér 7. Tel.: 
134-644. Í4. f6, f8, flO. V .; f2-koT is. Tó
parti látomás. V. d. o. 11: Idegen a9Z- 
s-zony.
OLYMPIA Erzsébet körút 26 T.: 423 188
11, 2. 4. 6. 8. 10. Isten hozzád szerelem. 
2-ik héti
OTTHON Benlczky utca 3 T e l . :  146-447 
n4. n*. n8. nlO: V .: n2-kor la. A  gyáva 
hős- V . d. c . 11: A  vaööklfi.
PHŰNIX Ráki^zt úi 68 Tol.; 223-242. 
11, 1, 3. 5. n8, flO. A  pekingi lány. 
RIALTO Rákóczi út 70 Telefon: >24-443, 
11, 1, 3, 5, n8. flO. Tóparti látomás.

RÁDIÓ
BUDAPEST TT ÚJRA MEGKEZDI 

ADÁSAIT
A légvédelmi készültség Ideje alatt 

Budapest II  hullámhosszán ideiglenesen 
szüneteltetett adásokat a Magyar Rádió 
április hó 25-től, péntektől kezdve újból 
mry'l'ezdi.

Pénteken; április 25 ón Budapest II  
műsorába Iktatta a rádió a berlini Álla
mi Operához vendégjátékát. Ez alkalom
mal a bérli Állami Opera,ház Wagner: 
Walkör e. zenedrámáját adja elő.

Minthogy Budapest II  hullámhosszán a 
műsoradás ismét mng'.ndul, a hetenként 
szokásos Levente rádiófélóra ismét az 
eredeti időpontban, tehát 27 én. vasárnap 
délelőtt 12-Kil 12.35 ig kerül Budapest II, 
Kassa és a közvetítő áBü'ná&ok xaűsorá- 
baa leadásra.

A RÁDIÓ MŰSORA

Zenés iianiuia'Kep,, 
székely teienűa, liszt- 

zencRSitemfiny, a Békési 
éS gyulavári diék- 

enemiarok
Csütörtök, április 2Í.

Budapest I (5-19.5 m): 6.40: Ébresztő,
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Pakots József elbeszélé
sei. — 10.45: Külföldi híradó. — 12.10: 
A ' rádió szalonzenekara. — Közben 12.f0: 
Hírok. — 13.30: Lakatos Vincze és Laka
tos Gyula cigányzenekara. — 14.30: Hí
rek^ — 15.20: Ifjúsági énekkarok. Köz- 
r.cműküdik a békési református gimná
zium és elemi, valamint a gyulavári 
központi elemi iskola énekkara. Vezé
nyel: Gulyás György és Gulyás Mihály,
— 15.50: Budai mandolin zenekar. Vezeti: 
Horváth Zoltán. — 16.15: Ruszin félóra.
— 16.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és
ruszin nyelven. — 17.15: Táuclcmraek. — 
17.45: Időszerű szőlészeti-borászati ta
nácsadó. — 18.15: Forma a zenében.
Adám Jenő „Skálától a szimfóniáig" é. 
előadássorozatának VII. része. — 19: Hí
rek magyar, német és román nyelven.
— 13.20: Islon hozzád. (Búcsú, a zené
ben.) Balo-gh Pál és Turchányi István 
lianguiatképe. Közreműködik: Farkas
Ilonka. Littasy György, Wchner Tibor. 
Az összekötő szöveget elmondja Taonády 
Iio-na. — 20.25: Csáky István gróf és a* 
első magyar diplomáciai okmánygyüjte- 
mény. Balogh József dr előadása- — 
20 50: A kapu előtt. Székely legenda 1 
felvonásban. Irta: Orbók Attila. — Mi
hály gazda: Hosszú Zoltán: Matyi gye
rek: Szendéi Gyuri: Áron: Tompa Sán
dor; Boldizsár: Rajczi Lajos, János:
Poth-.fi Ferenc: Sára asszony: Iványl
Irén; Julis; Eszcnyl * Olga; Kapitányi 
Mátray József; Vak koldus: Ditjtói Mór; 
Anya: Kulcsár Inna: A kertész: Pataky 
József. — 21.15: Farkas Béla és zenekara 
keringöket jáLzik. — 21.30: Az Ouszágoa 
Légvédelmi Parancsnokság közleménye,
— 21,40: Hírek. — 22.10: Liszt; Le3 prelu- 
d:s (Amszterdamiak, vezényel Mensaí- 
borg). Hanglemez. — 22.30: Jónás könyve, 
Trta Babits Mihály. Heveset! Illyó* 
Gyula._ Elmondja: Simonffy Margit. — 
23; Hírek nétnei. olasz, angol, francia 
és eszperantó nyelven. — Utána kb. 23.30: 
Farkas Béla cigányzenekara muzsikál. 
Kalmár Pál énekel. — 24: Hírek.

Kassa (208.6 m): 11.05: Szlovák előadás.
— 11.25: Hanglemezek. Szlovák népdalok.
— 11.40: Hírek magyar és szlovák nyel
ven. műsorismertetés. — 15.50: A tatár
járás kél krónikása. Major József elő
adása. — 17.15; Magyar-szlovák irodalmi 
kapcsolatok. Borsody István előadása.

f
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Csütörtök, 1841 április

H. A . Budapest. N em  szoktun k  
inas lapokkal vitázni, ez elvi á llás
pontunk. A k k o r  sem  tesszü k  ezt, ha 
pl. a labdarúgás e g y ik -m á s ik  belső 
szakkérdése csodá la tosk ép pen  h ír
lapi szenzáció  lesz. Szerintünk a 
karaván  haladását sohasem  a „k í 
sérőzen e" b e fo ly á so lja  . N em  va' 
g yü n k  h ajlan d ók  k om olyan  venni a 
■Jconkolyhintőket, m ert ha ezt ten- 
nők, ak k or akaratlanul is k iem el
nénk  őket je len téktlen ségükböl. A a 
ellenvélem ényt m indig  m eg becsü l
jü k , ha az tisztességes és jóh i
szem ű. A m i a já ték ren d szer k érd é
sét illeti, arra  von a tk ozó la g  m inket 
tökéletesen  k ie lég ít a sza k k örök  á l
láspontja , az edzők  á llásfog la lása , a 
labdarú gószövetség  vélem énye, v é 
gül ped ig  az, h o g y  csapatain k  m i
lyen  rendszerben já tszan ak . M ivel 
egyre  nehezebb o lya n  csap atot ta 
láln i nálunk, am ely ik  nem  korszerű  
három hátvédes rendszerben  já tszik , 
legyen  az a k ár a F erencváros, akár 
a  M A V A G  k ölyök csap ata , —  m e g 
n yugodhatunk  abban, h o g y  a m a 
g y a r  labdarúgás rendszerkérdése 
m a  m ár nem  kérdés. N yu god tan  le
het törődn i teh át a labdarúgásnak  
egyéb , éppen o lyan  fon tos  kellékei
vel, am elyekben  szintén  van  szükség  
javu lásra . H o g y  m ennyire szü kség  
van  rá, azt a köln i m érkőzés is b izo 
n yítja , am elyen  a  ném etek  nem csak  
abban  m ú lták  fe lü l csapatunkat, 
h o g y  jó l  já tszo ttá k  rendszerüket. 
A z t  a  cikket, am elyre ön  telefonon  
fe lh ív ta  figyelm ü n k et, o lvastu k  s 
őszin tén  szóivá , nem  lepett m e g  ben
nünket. A k i azt á llítja , h o g y  a F e 
ren cváros  védekezésre  rendezkedett 
be  a  G á zgyá rra l szem ben, a ttól m in 
dén k itelik . A z t  persze, ak i m ég  
nem  szok ott h ozzá  ezekhez a  g y e r 
m ek es fü llentésekhez, azt —  elis
m er jü k  —  jo g g a l elképeszti eg y n é
m e ly  állítás. T a gad ásba  veszik , 
h o g y  M a g y a rorszá g on  egyes  csak  
azért is gá n csosk od ók  a z t m ondták, 
h o g y  nem  k ell rendszer, csa k  jó l és 
szépen  k ell fu tba llozn i. V a lótlanság! 
v ilágcsú csn ak  is lehetne osztá lyozn i 
ezt az á llítást, a csú csja v itá sok  
azon ban  e lsod orják  a  statisztikát. A  
ferd ítések  és va lótlan ságok  ten geré
bő l is k iem elkedik  az a  beállítás, 
m intha m i el ak artu k  vo ln a  titkoln i 
azt, h o g y  a  S v á jc— N ém etország- 
m érk özés  —  labdarú góm érközés 
volt. E z  a  ferd ítés va lóban  m inden 
k épzeletet felü lm úl. E lőző leg  m e g 
írtuk  a ném et csa p a t összeállítását, 
m eg írtu k  a  sv á jc i csapatét is. H ét
fő i  szám unk első o ldalán  egyéb  fu t- 
halleredm ények  k ö z t k özö ltü k  a 
m érkőzés eredm ényét, a  gő llöv ök k e l 
együtt, m egírtuk , h o g y  az első fé l
idő  33. percében  H ahnem ann lőtte  g 
a z  első gólt, m a jd  M onnard egyen lí
tett, végü l M onnard szerezte  m e g  a 
győzelm et. „ A  m érk őzést az olasz 
S ca rp i v eze tte " —  ezzel fe jeződ ö tt 
hé cikkü nk  a  m érkőzésről. K eddi 
szám unkban  k özö ltü k  a  V ölk isch er 
B eobaehter vélem ényét arról, h ogy  
a' ném et v á log a tott m iért nem  tudta 
m egism ételn i köln i n ag yvon a lú  já 
tékát. H o g y  ezekután  va lak i épel
m é jű  em berekkel azt ig y ek sz ik  e l
h itetni, h o g y  o lvasóin k  előtt el ak ar
tu k  titkoln i, h o g y  itt labűarúgóm ér- 
közésrő l vo lt szó, —  ez elm ekórtan i 
kérdés. M egértheti ezekután  azt az 
á lláspontunkat, h o g y  vannak em be
rek, ak iknek  nem  tesszük  m e g  azt 
a  szívességet, h o g y  v itába  b ocsá t
kozunk  velük.

Sportrajongó: Sáros! Béla jelenleg ka 
tona. Leghelyesebb, ha az Üllői úti FTC- 
only&ra ir neki. Lapját csak szerdán 
kaptuk jncg.

Muth Péter, Főt. Az 19,19 június 8-án
Budapesten léjtászctt olasz-magyar vá
logatott mérkőzést az olaszok 3:1 (1:0)
arányban nyerték meg. Az olaszok gó l 
.iáit Goláussi (2) és Piola lőtte, a magyar 
gól (Szerzője Kiszely volt.

A  mentőcsónakban
A v a g y

Kit dobnak a tengerbe 7

tga________

— Te! Az élelmiszer már csak két embernek elég. Négyet a tengerbe kell dobni, hogy kettő meg
meneküljön.

—  Psszt! Hátha mi a négy között vagyunk!.,.

B Ö K
Hasonlat

— Te, figyeld meg ezt a közép
csatárt! Mint az ágyú...!

— Úgy lő...?!
— A, olyan buta—!

Zavaros ,
— Mit szól a berni eredményhez ?
— Nem értem. Hogyan is tudtak 

a németek o-lyan eredménytelenül 
támadni a védekező rendszerükkel!

— Úgy, hogy a svájciak a tá
madórendszerükkel eredményesen vé
dekeztek...

Minden csapat
felháborodva utasítja vissza a 

kiesés vádját.
Még mindig nincs kieső, pedig a do
log már kezd égető lenni. Négy ki
esőt kell előállítania a mezőnynek s 
nemsokára itt az idény vége, de még 
mindig nem akar senki sem kiesni.

A  vasárnapi forduló után a követ
kező nyilatkozatokat szedtük össze 
a kiesés tájáról:

H. Aladár fffműhelytltkár;
— Győztünk! Most már valószínű, 

hogy nem esünk ki. Igaz, hogy az 
utolsóelőtti helyen vagyunk, de es

Uibóí régit!
A v a g y

A  c s a c s i  á l m a

— Remekül alakul a dolog. Kilca- 
poti a Gamma, a Töri, a Kispest, a 
BSzKRT! Úgy kellett röhögnöm 
vasárnap! Nem esünk ki.

Besz Károly v&ItólntézSs
— Hahaha! Mind leégett! A Töri 

is, a Kispest is, a. SalBTG is, ffi 
Gamma is! Csak egy baj van) a Ha-  
ladás nem kapott ki. Mindegy, a 
fontos az, hogy a többi kikapott, 
így nem olyan nagy baj, hogy mi is 
kikaptunk, Szó sincs kiesésről.

Kis Pestas
— Pompás, pompás? Jól elnyírták 

a Torit, a BSsKRT-ot, a SalBTC-t, 
a G a m m á ta  Kispestet! Ja, most 
Jut eszembe, a Kispest én vagyok. 
Mindegy. Az a fontos, hogy a töb
biek kikaptak. Ez a biztos útja a 
kiesés elkerülésének. (Megkérdeztük 
Kis Pestát, mit szól ahhoz, hogy a 
Ferencváros 9:l-re győzött. Kis 
Pesta legyintett.: „A Fradi nem ér
dekel, az már nem esik ki!...)

Mi keli a válogatott
sághoz ?

A Kispest. edzésén történt. 
Az újra remek formában levő Kin. 
esés  — különösen az első félidőben 

édes-kevés labdát kapott a 
belsőktől. Egy nekikeseredett szur
koló ugyancsak emelkedett hangon 
mondta, amikor látta, hogy Kincsem 
már hosszai idő óta nem kapott lab
dát.

— Mi az, Gallai, ti is válogatottak  
akartok len n i?!

/ n a

M é g  mindig 
nem esik ki senki
nincs semmi Haj a veszélyes zűnsiian

csak átm eneti állapot. Ha minden 
ellenfelünket csak kettö-nullré v er
jü k  m eg , m ár nincs baj.

Töry Tódor lakatoslegény;
— M i ugyan kikaptunk, de nem. 

az a fontos. A z  a lényeges, hogy  
kikapott a  BSzKRT, a Gamma, a 
K ispest és a  SalBTC is. N em  
esünk ki.

Gamma Gerti:
—  N em  számit, h ogy kikaptunk. 

D e mit szól hozzá,, hogy lebőgött a  I 
Töri, a BSzKRT, a K ispest és a  | 
SalBTC! íg y  kerüljük el a kiesést! j

Salgó Traján bányatulajdonos:

Texas. . .
—  Tudja, h ogy hívják a Salgótgr* 

: jánt az l ;9 -e s  vereség  után?.
—  ? t f
—  S a l g ó t a r j á n .

A z első em b er
—- K i volt az első em ber, áld gő ft  

I rúgott vasárnap Újpestenif,
—  Adóm ,

Infézők egymás közt
■— M it szól Zsengellér ^artistán* 

góljához f
— A z  is valami, t  N ekem  wm  eg y  

középcsatárom , az vasárnap fé l  lé* 
pésröl is fö lé  tudott lőni!.

Szívesség
— K érlek  szépen , add, fe l  ez t a  Hew 

| vetet helyettem .
— M iért nem  [Szabó M iklóst 'tóé*

! red m eg t
—  M ié r t f
— O hamarabb féladná,

Nemtörődömség

G Y E P L A B D A
KISORSOLTAK

aitavaszi bajnokság mérkőzéseit. A sor 
solás érdekessége, hogy a BBTE és az 
SfHC már áz első fordulóban találkozik. 
A vasárnap induló tavaszi bajnokság te
hát, rangadóval kezdődik, A tavaszi sor
solás a következő:

X forduló; MAC—FTC, AHC—PhHSE, 
BBTE—MHC. BKE—SzHC. II. forduló: 
MAC—PhHSE, AHC—MHC, BKE—BBTE. 
SzHC—FTC. n i. forduló: MAC—MHC,
AHC—BKE. BBTE—SzHC. PllHSE—FTC. 
IV. forduló: ’ BKE—MAC, AHC—SzHC, 
FTC—MHC. PhHSE—BBTE. V forduló: 
SzHC—MAC, AHC—BBTE. BKE—FTC. 
MHC—PhHSE. VI. forduló: BBTE—MAC. 
AHC—FTC. PhHSE—BKE. SzHC—MHC. 
V n . forduló: MAC—AHC. BBTE—FTC,
PhHSE. SzHC, MHC—BKE.

Vasárnap csonka bajnoki forduló lesz. 
Wert az FTC és az SzHC a jelenlegi já- 
tékóshiányuk miatt a szövetség rendkívüli 
engedélye alapján egy héttel későbben in
dulnák a bajnokságban és az I. fordulom 
kisorsolt mérkőzéseket a szövetség által 
kijelölendő későbbi időpontban fogják 
lejátszani.

•
Az AHC famadösorát érzékeny veszte

ség érte. mert Tipold és Szabó kilépett 
az egyesületből. A két játékos ú j egye
sülete még bizonytalan. Az MHC-be sze
retnének lépni. A Hokiklub a felvételük
ről még nem döntött.

•
PTC—SzHC barátságos mérkőzés lesz 
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Budai minden szerelése is.
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veszi át és rohan a kapu felé. Bu
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NEMZETI SPORT

—  Gyertek csak! Elment a csőszt Ebből a modem Vradi-kocHbét hamarosan régit faragunk!
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