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a válogatott mtrkdiésről

A mai ünnepnapon már.;
mFereneváres és az Újpest is 

&©I«ap«@lédik a Magyar Kupa- 
Mizdelmekbe!
a  8»aS©rea-ut«á!!ían: Elektromos—WMFC! 
a  negyedik mérkőzés a Magyar Kupáért: B IK -M .Pam ut
A D i M A V A G m a  P é c s e t t  m u t a t k o z i k  b e

Még jóformán bennünk élnek a 
''asárnapi válogatott műsor Izgal-, 
inai, még mérgelődünk, hogy miért 
bem adta meg Scorzoni Belgrád
iban a jogos gólunkat, miért rúgott 
annyiszor fölé Kiméin s —  máris 
'Ijább események felé kell fordíta
nunk figyelmünket. Vasárnap dél
után a, nagy válogatott műsor ár
nyékában szerényen húzódott meg 
a; tfa 'Magyar Kupa-mérkőzés, pedig 
kiost már komoly fordulóhoz jutót
o k ra  Magyar . Kupáért vívott • küz- 
^élmek. Ma délután már csak 16 
csapat marad „állva" a porondon a 
Kupában. A  Magyar Kupa küzdel
mei iránt komoly érdeklődés mutat
kozik, egyszerűen azért, mert ezek 
a küzdelmek valóban komolyak. Az 
KB X élcsapatai mellett ott lesz a 
i8-os mezőnyben az ország sok más 
komoly értéket képviselő csapata az 
KB Xl-böl és az NB III-böl. Minden 
Csapat komolyan küzd a tovább
jutásért, mert a Magyar Kupát meg
nyerni nem kisebb dicsőség, mint a 
kiagyar bajnokságot megnyerni.

Ma délután két nagycsapatunk is 
bekapcsolódik a kupáért vívandó 
küzdelmekbe. A. Ferencvárosnak a 
gázgyár csapata, az Újpestnek a 
Karnpart jutott ellenfélül. Nagy  
biérközésnek ígérkezik az Elektro
mos összecsapása a WMFC-vel, de 
'-i’dekes lesz a BLK mérkőzése is az 
M- Pamuttal.

újpest az NB II legjobb 
formában levő együt
tesével mérkőzik

Újpest meglehetősén nehéz ellen
felet kapott. A  Lámpáit csapata ma 
körülbelül az NB II legjobb formá
i n  lévő együttese. Legyőzte a 
MAVAG-ot is. Közvetlen védelme is 
■iö, fedezetsora még jobb, csatársora 
azonban egészen kitűnő, különösen 
u halszárnya. A  Kisalagi— Tolvaj- 
"tárnyat: akármelyik NB  I-csapa- 
■übk átvenné : minden gondolkodás 
hűikül. Az Újpestnek nagyon meg 
kell küzdenie, ha tovább akar jutni

-El©kfcr©mo$ saáSwa
. A TOR V A -UTCA

Március 2 5 -én,
^ U m flic so ltá  Buldogpss to n j napján 

Miután három negyed  -I órakor

Elektromos
Magyar Kupa-mér! Őzés 

Plőtto h 'iro m ite 'ő cd  2 órakor
Etektromos SS.—-Zugi*

edzőmérkőzés 
I-.jl, He’v'rak:

.1.55 P, állóhely 80 és 6®.«».

a, Magyar Kupában, különösen az 
újpesti védelemnek lesz nehéz dolga, 
a fürge, technikás és kapuratörö 
pesterzsébeti csatárokkal. Mindent, 
összevetve az Újpestet jobbnak kell 
tartanunk. Nagy küzdelem után az 
Újpest fog győzni.

Jóslatunk: 4:8. as Újpest javára.

Fűzi és Polgár párharca 
lesz az esemény

A  Ferencvárosnak papíron köny- 
nyü ellenfél' jutott, a Gázgyár csa
patában. A  Gázgyár a budapesti 
kerület Déli csoportjában játszik. 
Jelen pillanatban az első . helyen áll 
a, csoportjában. 14 mérkőzésből 23 
pontot szerzett. A mérkőzés érde
kessége lesz Polgárnál;, és Füzinek 
a párharca. Fűzi, a Gázgyár közép- 
cső tára volt a. íartalék-középcsatár 
Belgrádban, Polgár ellenében most 
bebizonyíthatja, hogy helye van a 
magyar válogatottban. Általában 
egész jó kis együttes az amatőr- 
csapat, Majsa középfedezetük is ko
moly erő. Bizonyos, hogy a Ferenc
város tudásban magasan ellenfele 
fölött áll, de nem hinnök, hogy a 
Gázgyár könnyen adná meg magát. 
A  gólarányra ilyen erőviszonyok 
mellett, nem lehet következtetni, hi
szen a Kupában nincs is gólarány, 
csak a továbbjutásért megy a küz 
delem. Egy bizonyos:

Győz a, Ferencváros!

A WMFC esélyes 
a Latorca-utcában is

Két NB  I.'-csapatunk összecsa
pása a legnagyobb mérkőzése ennek 
a kupafordulónak. A  WMFC-nek 
roagasratörö tervei vannak: az E r
dély Kupa után a Magyar Kupát is 
meg akarja szerezni győzelmi jelvé
nyei közé. A  WM FC egyik titkos 
esélyese a Magyar Kupának! Az 
Elektromos a bajnoki küzdelmek 
során nem a legjobb játékosokkal 
rukkolt elő, a WMFC sokkal jobban 
szerepelt a tavasz folyamán. Az 
Elektromos nem. bírja megtalálni 
legjobb összeállítását, most újabb 
összeállítással kísérletezik s abban 
reménykedik, hogy talán ez less az 
igazi. Ml jobbrak tartjuk a WAIFC-t 
és a csepelieket tartjuk esélyesnek. 
Döntetlen esetén is a WMFC jut 
tovább, mert a kupa szabályai sze
rint döntetlen esetén a pályaválasz
tó csapat esik ki.

J ó s la tu n k : 3:1 a W M F C  ja vá ra .

A BLK jobb!
Két amátőrcsapatunk közül a 

BLK. a márkásabb csapat. A  BLK  
az N 3  II. Duna-csopoctjában a 6.

helyen áll, de csak 4 pont választja, 
el az elsőtől. Nemrégiben verte meg 
a BLK a Pécsi DVAC-ot, az egyik 
bajnokjelöltet. A  Magyar Pannit az 
NB III. Déli csoportjának 7. helye
zettje. A  BLK-t tartjuk jobb csa
patnak és a BLK győzelmét várjuk.

Jóslatunk: 3:1 a B LK  javára.

Egyéb eseméuyek
A  barátságos mérkőzések, közül 

kiemelkedik a DiMAV-4 G- pécsi ven-, 
dégszereplése.. Legjobb vidéki NB  -I. 
csapatunk Pécsett • égy vegyescsa- 
pattal játszik.

Két válo
gató edzőmérkőzés

A budapesti kerület amatörválo- 
gatott csapata húsvétkor vidéken 
játszik mérkőzést. Ezért ma. ked
den délután fél 3 órakor a váloga- 
tottjelöltek a bertalanutcai pályán 
edzést tartanak. Gudenus Hugó báró 
amatörkapitány negyven játékost 
rendelt ki és két csapatot állít ki 
egymással szembe.

A  MOVE-válogatott április 6-án 
Szentkorona-Kupa mérkőzést ját
szik a békéscsabai kerülettel. Somo
gyi Gyula, a MOVE szövetségi ka
pitánya. a rákosfalvai BRSC-pálvára 
egész sereg játékost rendelt ki, 
akikkel aztán kétkapus játékot fog 
rendezni, (A  játékosok délután .3 
órakor pontosan megjelenni tartoz
nak.)

Részletes műsor
masvar Kupáén

ELEKTROM OS—W MFC
Latorca-utca, háromnegyed 4.

Vezeti: Antay. - 1
Elektromos: Bakon — Fákozdi. ónodi 

— Pázmándy, Gajdos, RozsáH — Buzássy, 
G. Tóth. Szer.dröűi. Fekecs. Pálinkás.

W M F C : Szabó — Káliói. Korányi —
Négyesé. Gere. Száláy — ' Rökk. Maros- 
vári, Szabadkai, Tihanyi I I ,  Pintér.

ÚJPEST—LA M PA R T
M egyeri-út. fé l í  Vezeti: Németh L .
Újpest: Sziklai — Futó. Balogh I I  ■ 

Kármán, Szűcs, Balogh I — Adám, Vidor. 
Ksengellér. Szusza, Tóth I I I .

Lam part: . Berkcsi —Erdős. Nádas 
Stark, Szenes, Szornolányi — Baranyai. 
Bihari, Lukács, Kisalagi. Tolvaj.

FERENCVÁROS—GÁZGYÁR 
fjllői-út, fél 4.- Vezeti: Parficzay.

Ferencváros: Csikós — Szoyka ör,
Tátrai —  Sárosi I I I ,  Polgár. Lázár -  
Kalocsay dr. Fínta, Sárosi dr, K iszely 
Gyetvai. „  ,

Gázgyár: Mezőlaki — Brunlhaijer II,
Brumbauer I  — Solymosi, Majsa. R itter 
Horváth, Repesik, Fűzi, Baüer. Pető.

B L K —M. PAM UT 
Váci-fit, fél 4. Vezeti: Novotnl.

B L K : Rúzsai — Kfiván, Letikai -
Fekete, Burai, Siroki Violu. Pénzes 
Berecz, Jager. Bavh^ká.

M Pamut: Bárd — Dóra. Garamvulgyi 
— Híres, Dömök. Jakab — Kárászéi:. 
Varga, Kővári, Vida III, Papp.

Dobó K a tica é k  
v e ze tn e k

A  KIS.ÖK miniszteri biztosának 
„Zrínyi Hona-vándordíjáért" rende 
zett leány tornaverseny vasárnapi 
eredményei: ,

I I I ,  korosztály, összetett verseny,
i l  résztvevő iskola közül': 1. Dobó
Katalin kér. 27.57. p, 2. Baár Mada-s 
lg'. 27.22 p. 3, Erzsébet, nőiskola 
27.04 p, 4: Veress Pálné lg. 26.94 p. 
Kiemelkedett még a KISOK-verse 
ilyen először résztvevő Leány Ipái': 
Középiskola tetszetős labdagyakor 
lata.

IV . korosztály. 7 résztvevő iskoli 
közül 1. Erzsébet nöisk. 27.42 p, 2 
Veress Pálné lg. 27.29 p, 3r Dobi 
Katalin kér. 27.02. Meglepően szé, 
pen szerepeltek a Gyakorló kér. nö 
vendékei és a KISOK-versenyen elő 
szőr szereplő Evangélikus lg. nö 
vendékei.

A  vándordíjért folyó verseny állá
sa a vasárnapi viadal után a követ 
kezö: 1. Dobó Katalin kér.. 27 pon'
2. Veress Pálné lg. 18 pont, 3. Er 
zsebet, nöisk. 17 pont. A  vasárnapi 
verseny díjait Uzoni Zayzon Sándor, 
a KISÖK miniszteri biztosa szemé 
lyesen osztotta ki.

vitéz líoluis.
«  d iós g y ő r ie k  ,/ e gy e lő re  „B “ .i 

‘ v á lo g a tó n  H átvédje

Nüsslein mestert még 
ma sem tudják 
legyőzni a német 
fiatalok

A  kölni fedettpálya teniszverseny 
utolsó két napján már csak’ a fiata
lok csatáztak egymással. No, meg 
az öreg Nüsslein mester, akit még 
ma -sem tudnak legyőzni az amatő
rök. Most G-ulczot. a fiatal kölni 
óriást győzte le szetveszteség nél
kül. Az utolsó két napon a követ
kező mérkőzéseket játszották: Gies 
— Koch 6:4, 6:3, Buchholtz— Beufch- 
ner 2:6, 7:0, w. o., Nüsslein— Gulcz 
6:2, 8:6, Nüsslein, Buchholtz— Hen
kel, Gies 1:6, 7:5, 6:2.

A  németek rövid pihenő után 
most az olasz válogatott ellen ké
szülnek.

Nagyszámú wsfccnyz© ralijával 
SroduES meg 22 R.»S.5 .orsiáj©* 

Hiúsági Sköivívávarsenye
A küzdelmeket, ma esíé hat órakor 

folytatják
Vasáruul! ’c,yö .indult mej! ar 3 

napol igénybevev,'! ifjusií.irt úIíMn ivov, :- 
seriy, auiclyet az IIVI-JE roiKl' 7. A'rár,:,--
út. és Lehol-u. farkán iívó iskola lormi- 
terraóben. A vasárijai! tóti 'mérku?;é»«l; 
crechnéuyo: ■ Harmal*úly,: Bnuer AIPWIJ
írván KeMcf1 PoLE eit-eíi. Kovács' IV SlT k 
fcsryőzi Pct/onl BTK.- Pehelysúly: V áj-.
iiei-yi l ’.TK győz. Tokaji BLfci vl’-vi. Gyök
IIP LE kikap Pótától RLE, Illés' M'P.C 
v - t. Srckovessid KPLE1 szombcii. K«ny- 
nyűsúlv; Peringer MAVÁG győz Apró 
WMTK ellen. PótyUievite PiLB kikap 
K omlóstól BVIiE, - Kdsnuhclm MAVA<» 
ictyCzi J-torráthol JtP&E, L'undics M PSK 
ftyór TiU'iczky MAVAÖ' ellen. Váltósúly 
Sturm DTK erőfölénnyel győz IJlos-'-k 
WMTIÍ isiién." KohiZsi PcEE győz, K i j, 
BLK ellen. KBzépsúly: -Baririka II BTK 
eUeu Leilner VAU fe'uidja, Kroskn I-Vl.ií 
győz Kovács DTK elleni' Siványi PcLL 
pagy föléimy.el veri ' Sebestyént " - NSU. 
Nehézsúly: Benő MPSE győz Nagy
MPSO ellen. : .....

A ma esti mérkőzések:
Légsúly: ' Kantor WMTK..Dtiit-eli

VÁC. Poiis KPLE-Szigeti MP8C. Németh 
M PSE—r.aufer VÁC. Baucr MI’SC—Ká
vás WMTK. H.arniatsúly: Nagy M l'SK . 
Gigíer BLIv, Kórrnos WMTK-Abonyi 
(Luptcr j-esztők), VS rhegyi : LTK—Raxsen- 
hoim MÁV-AG. .' Pót'á BLK—Szekeres 
11PLE. Kiinny.iisáls: Bróitnor BTK--
Dóth WMTK. Kurta . NSC— Hollós, BI.E. 
Németh BLIi—Kymlós HPLE, Périmmr 
MAVAU—DúniUos' MPS.E. Válfösúly: 
Bieiák BTK—Zaruba WMTK. Abrsbérn 
BSzKltT— Svai-kó ' MÁV AB. Stiirm' BTK 
—Kolozsi LV-LE.

VÍVÁS
Magyur-német harátságkupa méikűzés 

kerül eldöntésre április 12-én Németor
szágban- A német csapatot immár össze
állították erre a mérkőzésre: Liebscher. 
fosért, Körner, Wahl tőrben, a kard- 
Kcsapat csak annyiber, különbözik, hogy 
Wahl helyett Limpert vív.

BEAC—TFSC
főiskolai, .labdarúgó kupamérkőzés, lesz 
ina délután fél 4 órai kezdettel a BICAC- 
pályán. A  két ősapát összeátlífása: 
BEÁC: Prohászka — V. Kovács, Szeder
kényi — Gersi, Tóth,. Szatmári — Komá
romi, Demnsi .í.tolpa I I ,  Horváth, 
Kúrthy.’ — TFSC: .-Nyiry.. —..Győrök, Ne- 
mcsdaróczy — Vörös. Bfldis, K óka i — 
Vögcl, GaáJ,. HaUyiiHgeü, .G iózik, Ivóba 
niez.

PTC-pélya II.. lii iíi Ili
Március SS-én, GyUm&lcsellé 
Boldogasszony napján délután 

fél 4 órakor

Ferencváros—
G á z m ü v e k

Magyar Kupa-mérkőzés

HOn MARMONIKAKSZAK-
ÜZLETE

Z E N E I  K Ö Z P O N T  
V i l i . ,  J ő s s e S - k S r ö S
Díjtalanul küld kópus árjegyzéket. 
az összes h a n g s z e r e k r ő l ,  1 
r ád i ó ró l  és' g ra  mofonról. |
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Most kapcsolódjék he a 100& psngSs 
pályázatunkba* mert ezzel a szelvénnyel 
kezdődik a II, számú ötös Torna s 
ebbtm minden pályázónk pontjainak es 

számítását elölről is kezdjük!

I l . f o s z á g o s  T ip p e lő  i a l í i o k s É i
Beérkezési liaíáridö: márcins 39, 13 óra 

BSzKRT—'Ferencváros 

DIMAVAG—tJjpea* „„.s....

SalBTC—Szeged 

Gamma—Kispest 

Elektromos—Tokod

Törekvés—Szolnok 

WMC—Haladás

Debr. VSC—MAVAG
Pőtverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerti 
számításba, egyébként csak boltver 

senvt dönt el.
Szegedi VSE—Pécsi DVAC ..........

Szotnb. FC—Egyetértés

Rákóczi SE—Miskolci VSC
Csaba! A K —FTC  . . . . 5 . . . .

Hévs ....................a a...o«a........

Lskhdyi ®«00®90»30e00 0®®ű®®e0000©®<í00.

ütött: ................................ ........
A beküldő alávet? makrát « feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és far 
italomban levő használatlan 10 filléres Ijj 
bélyegei kel! mellékelni. Aki heten [ 
kínt Ötnél több szelvényt küld. kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Nagy közönségsikert 
arattak az újpesti 
és a nagyváradi ifik

A magyar B)—jugoszláv B) válogatott 
Mérkőzés előtt az újpesti ifik és a nagy
váradi ifik játszottak Gyors, jóiramú 
játék folyt a két csapat között. A nagy 
közönség előtt szereplő nagyváradi ifik 
eleinte elfogődottan játszottak, de aztán 
az első félóra után mindjobban feljöttek 
az újpesti ifikhez.

Az újpestiek hosszú labdákkal, szél
sőkre alapított támadásokkal igyekeztek 
megközelíteni a kaput. Semmi cicoma r.em 
volt a játékukban, a labda mindig előre 
ment. Ezzel szemben a nagyváradi csatár
sor a belsőkre alapította a játékot, és a 
három belső csatár rövid, egymásnak való 
adogatással Igyekezett eredményt elérni. 
Persze íev aztán sokkal könnyebb dolga 
volt az újpesti védelemnek, mint a nagy
váradiak védőinek.

Az újpesti ifik közül Sznsza már Ismert 
név. Igen jó játékosnak Ígérkezik a 
jobbfedezet Híres. Jómozgásű, jóalakú 
játékos. A csatársorban Somlai volt a 
legjobb. Szemfüles, jól lövő csatár. 
Jövője van. Jól játszott még Kővári is 
Átlagon felüli középcsatái-.

A nagyváradiak közül legjobban a 
jobbszárny tetszett.. A jobbösszekötőt 
játszó Csőke nagyon jó játékos. Fárad
hatatlanul mozgott, sok jó labdát adott 
a szélsőjének, de mintha a lövőkészségé- 
vei baj lenne. Jó játékos Fuszek is: 
néhányszor becsapta a védőjátékosát és 
jól is ad be. A közvetlen védelemben 
Molnár balhátvéd a legjobb. Gyors, jól 
helyezkedik és meglátja a labda útját,

A nagyváradiak együttesét külön kell 
megdicsérnünk a pályán tanúsított sport
szerű viselkedésükért. Egyetlen alkalom
mal sem vitatkoztak sem a játékvezetői 
Ítélet fölött sem egyéb máson. Úri módon 
viselkedtek. Igaz. hogy az újpesti ifiket 
is teljes elismerés illeti ugyanezért.

A játék szép volt, élvezetes volt és a 
közönségnek tetszett A közönséget min
dig érdekli, hogy mit tudnak az ifik. 
hiszen ezek közül kerülnek ki a jövő 
válogatottjai. Az elhangzott, sok taps azt 
jelzi, hogy a jövőben is szívesen jön ki 
a közönség az ilyen mérkőzésekre.

Lehet, hogy A  cl fim 
lesz az Újpest 
jobbszélsöje

Újpest a mai Magyar Kupa mérkőzésre 
még nem állította össze a csapatát. Ked
den valamennyi játékosnak meg kell jelen
nie a pályán, mert csak akkor dől el, 
hogy ki játszik és ki nem. Valószínű 
azonban, hogy a lilák ezzel a csapattal 
fognak kiállni:

Sziklai — Futó, Balogh TI — Kármán, 
Szűcs, Balogh I — Ad ám, Vidor. Zsengel- 
lér, Szusza, Tóth III.

Lehetséges az is. hogy Németh lesz a 
jöbbszélső.

Az .újpesti vélemény az ellenfélről*.
— Nekünk jutott a legnehezebb ellem* 

fél, ha nem számítjuk az Elektromos— 
WMFC mérkőzést. Tudjuk, hogy a_ Lám
páit Igen jó csapat -és ezért egyáltalán 
nem álunk ki elbizakodottan ellene.

eh vasárnap már 
játszik a Kispest ellen

i Gamma vasárnap! ellenfele a Kispest 
!. A két csapatnak egyformán 14—14 
ltja van a Gamma gólaránya valami
jobb és így megelőzi a Kispestet a 

noki sorrendben. A jövő szempontjá- 
teháf. óriási jelentőségű lesz a vásár

it mérkőzés, mert amelyik csapat győz, 
két ponttal megelőzi a másikat. 

Gamma ma, kedden az ünnep ellenére 
edzést tart délután fél 4 órai kezdet- 

Az edzésen résztvesz Cseh László is. 
a sérülését teljesen kiheverte és 

lárnap biztosan játszik a Kispest ellen 
teli is elkezdi a komoly edzést és 
délik, hogy hamarosan az o játékára is 
; kerül.

$ 3 0 = " --------- *

H o g y  I s  v o l t  c s a k

a hét hegyen épült városban
látszott mérkőiések előtt, alatt és után

A Dunakeszi Magyarság joiékosal ko:
) ,  sokan mellárai t ele az TP.AK  ö lem  
sáróapi barátságos mérkőzésen. Ezek a 
tókosok Scmm leseire sem tudnak w*et- 
nni a Postás, elleni bajuóKi Itteiwr 
« # .  Öröm « *  ürömben az, hogy két 
tókost igazolták le villámmal: longács 
t a Haladásból 4* Kakukét sas URAK-

BelgröA...
A  Nyugat fa 

Balkán keveréke.
A  14 emeletes, 

nemrég épült, ha- 
.... talmas ablakokkal 

M P E a a u a i és márványlapok- 
f SHWSg | kai teli teljesen

r - j  korszerű épület al- 
!i ’ ~~™ jában bocskoros,
01— "......... toprongyos, tarka
barka fejkendős férfi áll és várja a 
munkát, A  szegény délszerbiai. Ha 
kell, vág fát, ha kell, cipel bőröndöt. 
elszalad taxiért. Minden munkát vál
lal, Az egyik belgrádi kartársunk 
így jellemezte őt:

—  Tíz dinárt keres naponta s 
ebből tizenegyet küld haza a nagy 
családjának. Hogy miként csinálja, 
az örök rejtély.

Egyszer étkezik naponta. Az 
állami, vagy városi étkezfhelyen 
két dinárért kap bablevest egy kis 
kolbásszal és nagy darab kukoricás 
kenyérrel.

Kukoricás kenyér! Ez az első, 
ami az idegennek Belgrádban feltű
nik. Kívül-belül olyan sárga, mintha 
sárga festékkel festettéit volna meg. 
A  mi mostani kenyerünk a belgrádi 
kenyér mellett csaknem kalácsnak 
tűnik.. Játékosaink délben, vagy a 
vacsorán sokat gondoltak a buda
pesti kenyérre. Különösen szomba
ton délben.

Besüráü iieni öfzoft
E sorok írója már csütörtök reg

gel Belgrádban volt s amíg a ma
gyar csapat megérkezett, bőven ma
radt ideje arra, hogy tanulmányozza 
a belgrádi hangulatot.

Belgrád nem bízott az A ) csapat
ban. Akadtak olyanok, akik kifogá
solták az összeállítást. Mások azon 
sopánkodtak, hogy milj en sokan sé
rültek és betegek a BSK-ból, a 
Gradjanskiból és a többi egyesüle
tekből. Viikadinovics Ljubisa, a Po
litika munkatársa ezt mondta pén
teken:

—  Nem, játszik Lechner, a híres, 
a jó Lechner beteg.

Jakopics Jozó, a horvát szövetség 
kapitánya szombaton így panaszko
dott:

- -  Antolkovícs beteg. Jugoszlávia 
legjobb szélsöfedezete beteg. És a 
többi...

Sok szövetségi vezető mintha előre 
belenyugodott volna abba, hogy ezt 
a mérkőzést elvesztik.

Mi azonban mélyebben is kutat
tunk s szombat este megkérdeztük 
az egyik bérkocsi vezetőt is, hogy mi 
a véleménye. így felelt:

—  Sok baj van, sokan sérültek, 
sokan katonáskodnak, de mi nem 
adjuk meg magunkat olyan köny- 
nyen. Én délszerbiai vagyok s tu
dom, hogy a mi játékosaink ott a 
pályán mindent, beleadnak a játék
ba. Én bízom, a fiainkban!

Ennek az egyszerű embernek volt 
igaza. A  jugoszláv csapat küzdött. 
Körömszakadtáig. Helyenklnt kissé 
túl kemény eszközökkel, de harcolt, 
viaskodott,

Ammen testei iprefteK
A  mérkőzések előtt csak egyben 

egyeztek meg a belgrádiak:
—  Csak az a biztos, hogy az ifjú

sági csapatunk győz! Nem  érdekel 
bennünket az, hogy a magyar ifjú
sági csapat hétközben otthon 
12:0-ra győzött. A  m,i csapatunk 
nagyszerű, és megnyeri a mérkőzést.

Ezt mi szombaton elmondtuk 
Molnár Ignác edzőnknek, aki nyom
ban elmondta az ifjúsági játéko
sainknak. Azok közül valaki így fe
lelt:

—  M i nem  beszélünk, mi majd, 
játszani fogunk.

Hát nem játszottak.,. Csak ját
szadoztak.

fissi a lagnaavoftb 
dicsére et isania
A  díszvacsorán magyar részről 

Gidófalvy Pál dr beszélt. Nagy be
szédet mondott.
- Gidófalvy dr a legnagyobb dicsé

retben Popovícs Mika játékvezetőt 
részesítette. Azért, mert jugoszláv 
létére olyan pártatlanul tudta ve
zetni a nemzetközi mérkőzést. Az 
ifjúságiak mérkőzését.

Popovícs Mikának ez nagyon jól
esett. Mi még külön megjegyezzük 
azt is, hogy Mlinarics, valamint Ste- 
fanovics Vasza is pártatlanul látta 
el a nagy mérkőzésen a partjelző
t1S7t<íÍPrPf

És ha m ár a dicséretnél tartunk, 
dicsérjük meg a belgrádi közönsé
get is. E z  a közönség lelkesedett, 
lelkesítette a saját csapatát, sokan 
kiabáltak, néha ordítottak, de ez a 
közönség nem volt elfogult. Erre a 
legjellemzőbb, hogy amikor Dubac 
olyaa, csúnyán inegrugta, Kinesesh

akkor az egyik jugoszláv bekiabált 
Dubacnak;

—  Ua, ua!
Azaz „kivele, kivele**. Mármint 

Dubaccal.
Ez a közönség ért a sporthoz.

K issiéi® űaiszerancstiie
Pluhár Istvánnak az utóbbi idők

ben a külföldi labdarugómérközése- 
ken a hangfüllel nincs nagy szeren
cséje. Most Belgrádban is bizony el
dugott helyre került a hangfül. Az 
egyik pótlelátó mögül kellett elmon
dania az eseményeket.

Az egyik játékos, ha jól emlék
szünk Gyetvai, meg is jegyezte a 
mérkőzés után:

.—. Jó lenne, ha Pista bácsi a kül
földi mérkőzéseken is a salakpályá
ról közvetíthetne. Onnan sokkal job 
ban láthatna mindent

AiHH-szaisdgaiís
A z  egyik bácskai magyar, akit 

régen ismerünk, mert azelőtt Buda
pesten volt újságíró, most meg a 
Bácskában gyógyszerész, ezt mond
ta a mérkőzés után:

—  Sok mindent kiirtottak az 
utóbbi időkben a m agyar labda
rúgásból. Nagyon helyesen. Most 
még hátra van, hogy kiirtsák az 
alibi-szaladgálásokat. Annyi alibi- 
szaladgálást láttam ezen a két mér
kőzésen! Különösen az ifjúsági mér
kőzésen...

fi horvftf e»-
nSHs szerűit ez m ma- 
í w  vsiogaioti iebb, 
sím  a tauaiiH
Kraljevícs Ivó dr, a horvát szövet

ség rokonszenves elnöke az utóbbi 
időkben sokszor látta a magyar válo
gatottat, hiszen tavaly is játszottunk 
a jugoszl&vokkal, sőt tavaly két 
ízben megmérkőztünk a horvát válo
gatottal is. A  mérkőzés után 
hosszabban beszélgettünk Kral
jevics dr-ral s ö többek között ezt 
mondta:

—  A z I. félidőben a magyarok 
jobban játszottak, .mint a mieink. 
A II. félidőben nagyjából egyen
rangú volt a két .csapat, ekkor a 
mieink egy kis fölényben voltak. 
Nagy taktikai hiba volt, hogy Sárost 
I I I  még mindig nem tudja, hogy 
miként kell játszania a W M -rend - 
szerben. 6 nem ismeri fel azokat c 
helyzeteket, amikor a szélső fedezet
nek előre kell mennie és támadnia. 
Ha, felismerte volna ezeket, akkor 
a magyar-csapat megnyeri a mérkő
zést. A z  egészben véve nekünk talán 
valamivel több olyan helyzetünk 
volt, amellyel megszerezhettük 
volna, a győzelmet, a magyarok 
játéka, azonban sokkal érettebb
nek, iskolázott abbnak bizonyult. 
Állítom azt, hogy ez a magyar válo
gatott jobb, mint a tavalyi. Jobban 
játszott, erősebb ellenfélnek bizo
nyult. Végeredményben elégedett 
vagyok.

ttKGivíu6nidrliliz6seii
ülőhelyet már szombaton nem 

lehetett kapni. 20.000 nézőre nem 
számított a szövetség. Azt hitték, 
kisebb lesz az érdeklődés. . .  Az 
ülőhelyek körül zavarok támadtak, 
ami nem is csodálható, hiszen nem
csak Belgrádban, hanem Zágrábban 
is árusították a jegyeket. így  
azután előfordult, hogy sokan rossz 
helyre ültek le, vagy pedig, hogy 
egy helyre két embernek is volt 
jegye. Ebből azután sok zavar kere
kedett. Végül is mindenki oda ült le, 
ahol helyet talált. (Az MLSz elnök
ségének a páholyába is betelepedtek 
az idegenek.) Természetesen a 
helyek körül így nagy viták kere
kedtek, az egyik bácskai szerint 
még ökölvivőmérkőzések is akadtak 
a lelátón. A  legjobb az volt,^amikor 
valaki nagyon dühösen követelte, 
hogy álljanak fel a helyéről. Már 
mindenki odanézett, amikor a 
széken ülő így szólt hátra:

—  Most már csak azért sem kelek 
fél, mert üyen nagyon ugrál. Ha  
szépen megkért volna, akikor fel
keltem volna.

Nem is állt fel.
A  mérkőzésen különben 16.800 

fizető néző volt s a bevétel: 463.000 
dinár. Várakozáson jóval fe lü l. . .

Telitalálat
A  mérkőzés után a szálló étter

mében nagyon sokan voltak. A  bács
kai magyarok vették körül a  játé
kosokat. Amikor már kimerültek a 
viták, akkor lapokat kezdtek olvas
ni. Egyikük elővette a Nemzeti 
Sport vasárnapi számát s Így szólt:

—  Itt a telitalálat! A  Nem zeti 
Sport l : l -e t  jó so lt ...
I Késről kézre járt a lap. Nem

szoktunk kérkedni, de ezúttal meg 
kell jegyeznünk, hogy nemcsak az 
eredményt találtuk el, hanem sok 
műiden mást Is. Hiszen így írtunk 
még szombat délután a nagy mér
kőzés beharangozó jában:

. . . . .  de felhív: uk közönségünk figyel- 
mét: ne csak a magyar csapatra gon
doljon, gondoljon a nagy, kemény ellen
félre is, amikor a mérkőzés ered
ményére próbál következtetni.

És gondoljunk arra is, hogy ez a 
magyar válogatott talán még mindig 
nem az igazi. Még mindig el lehetne 
képzelni jobb c&aput&t is ennél. Maga a 
kapitány is elismerte, hogy ez a belső 
hármas is csak kísérlet, mindössze 
Bodola volna benne a biztos pont, ha — 
tökéletes formában volna. Bodola 
azonban a, tavasz folyamán még alig 
játszott komoly meccset. Zsengeilér 
nagy esze, játékintelligenciája, techni
kája sikert is hozhat, de ne feledjük 

el, hogy hányszor tüntették el Zscngel- 
íért a. pályáiét a ka flanelok. Már peaig 
Belgrádban olyan kullancsa lesz Zsen- 
gellárnek, aki Európa-klapszis ezen a 
téren. Berecz be is válhat, nem is. 
ö —- kérdőjel. Bizonyos fokig kérdőjel 
a szolnoki Szűcs is a jobbhátvéd 
helyén. 4‘

A tudűsms
A  Nemzeti Sport szerkesztősége, 

mint mindig, most is hosszú beszél
getéseket folytatott a kiküldött 
munkatársával. Vasárnap szerkesz
tőségünk összesen 109 percig volt 
távbeszélő összeköttetésben e sorok 
írójával. Belgrádban már régen be
fejeződött a mérkőzés, a Topcsider 
már esti sötétségbe burkolódzott, a 
pályáról máj régen a városba érke
zett az utolsónak távozott jegy- 
szedő és Italárus is, amikor mi vég
re letettük a kagylót Csika Milán

pályaszolga lakásában. Az öreg
házibűtor már jól ismer bennünket 
s így búcsúzott:

—  Mindig akkor vannak itt ilyen 
nagy beszélgetések, ha a Nemzeti 
Sport küld valakit Belgrádba. Bár 
többet jönnének önök. Legalább
mérkőzés után távbeszélőn nem za
varnának annyit azzal, hogy mi az 
eredmény...

Bókái Mattanovich Béla.

Ugrat helyzetek.
amikből gólok leitek, amikből gólok 
lehettek volna. . .

Bevezetőül meg kell jegyeznünk, hogy 
ezúttal csupán azokat a nagy helyzete
ket soroljuk fel, amelynél a védelem 
(természetesen -a kapus is!) már látszó
lag teljesen tehetetlen volt,'de a csatárt 
nak a biztos helyzetben vagy nem volt 
szerencséje a lövéssel, vagy hibázott. 
Természetesen a szabá yos gólokat is 
felsoroljuk, viszont nem soroljuk fel 
azokat a helyzeteket, amikor a csatár 
nagyszerű- gólhelyzetben állt, de a 
kapus remek védéssel tette Ártalmat 
'tanná a labdát, avagy az egyik védő
játékos pompás beugrással, szereléssel 
hárította el a veszélyt.

I. félidős
2. perc: Berecz kilenc méterről fölé lő.

1:0 lehetne . . .)
8. pere: Gyetvai remek gólja, (Most 

tényleg 1:0, de lehetne 2:0.)
12. perc: Bodola 35 mcieres nagyszerű 

lövése alig megy a bal kapufa mellé. 
Szép lapos lövés volt, Mrkusicstól bement 
volna. (3:0 . ..)

25. perc: Bodola lapos lövése megint a 
bal kapufa mellett megy el. Újra csak 
centim éterek hiányoztak. (4:0.)

85. pere: Vaijarevics öt lépésről fölé 
durrant. (4:1.)

43. perc: Vaijarevics góllá. (4:2.)
II félidő:

2. perc: Bodola lyukra fut, de elveszti 
a labdát. (5:2.)

5. perc: Bozsovics lövése nyomán kapu
fáról pattan vissza a labdi. (5:3.)

84. perc: Wölfl kapufát fejel. (5:4.)
41. perc: Nikolics jó helyzetből mellé 

lő. (5 :5 )
42. perc: Kincses nagyszerűen megy át

Dúbacon; de elpattan töie a labda. (6:5.'
44. perc: Kincses szabályos gólja, amit

a játékvezető nem ad meg. (7:5.) (Ehhez 
a gólhoz még a következőket kell hozzá* 
tennünk. Lesről szó sem lehetett* 
A játékvezetőjelölteket a vizsgákon ilyen 
hibákért elbuktatják. Mert hogyan 
esett ez a gól? Kincses teljesen ẑab̂ don 
várta a baloldalunkról jövő labdát »z 
ötös sarkán. A kapu előtt tömörülés voít 
és DUbac most nem állt. annyira a jobb* 
szélsőnkön* hanem majdnem a gól
vonalon, a bal kapufa mellett a bal 
sarokra vigyázott. Kincses ahogy kapta a 
labdát, jobb lábbal laposan az ellenkező, 
a bal sarokba vágta Dubac már akkor 
bent volt a kapuban, amikor a labdát 
beívelték a kapu elé, viszont Kincses a 
labda elrúgása pillanatában az ötösnél 
hátrább állt és jött a kapu felé. Mrkusics 
U bent volt a kapuban és a gólvonalon 
hiába dobta magát a labda után. Hogy a 
játékvezető les címén nem adta meg a 
gólt s nem azért, mert már előbb lefújta 
a mérkőzést, ez nem is volt vitás. Hiszen 
utána még szabadrúgást is ítélt ellenünk 
s ennek elvégzése után mezőnyjáték 
közben fújta le n mérkőzést. Scorzoiú 
öltözőjében a mérkőzés után megkérdez
tük, hogy miért nem adta meg a gólt.

— Les miatt? —̂ válaszolta a játék" 
vezető.

— Ki állt lesen?
— A magyar balösszekötő. Valamivel 

előbbre állt, mint a magyar jobbszélső.
Mikor ezt kétségbe vontuk, 8corzonl 

elkérte Irónunkat éa felrajzolta a falra# 
hogy miként álltak a játékosok.

— Tényleg így álltak — mord tűk ml —. 
egy ici-plel különbséggel! Mert szer In* 
tünk is, a magyar játékosok szerint is 
Dubac bent állt a kapuban a baj kapufa melleit,

Scorzoni srce csak ennyit felelt:
— Nem, én nem láttam ott sénkit.

orsóból ittak a 
upa-pzelmük őrömére 
ispesten

A  kispesti szurkolók úgy látszik 
babonásak, mert vasárnap a 13. 
góljuk után élénken követelték a 
tizennegyediket. A  támadősor igye
kezett is, de nem sikerült a további 
góllövés! A  nézősereg még a kijá
ratnál Is azon az egy, hiányzó, gó
lon bosszankodott. Annál vígabb 
volt a kispesti öltöző. A  fiuk ugrál
ták örömükben. A  nagy örömre 
Papp János, az egyesület vezetőségi 
tagja adta meg a magyarázatot:

—  Nemesnek sikerült szünet után 
három gólt rúgnia és igy az egyik 
szurkolóval tett fogadását nyerte 
meg. A  fogadás „anyagiakban"  50 
korsó sört jelentett, a  fiuk a mér
kőzés után tüstént „elhajtottak" a 
légközelebbi vendéglőbe és ott —  ki
ürítettek egy S5 litres söröshordót. 
Igaz, hogy addigra a csapat annyira 
megnövekedett, hogy egy-egy tag
jára alig jutott valami. A z ünnepelt 
természtesén Nemes, a ,jDoma“ 
volt. Megérdemelte...

Vidéki eredmények
Vác: D. Magyarság TI—Vác! Kemény 

5:0 (3:0). GóIKivő: Boréityi (3) és Bán 
CZé! V (2).
Ssa1» ú i . I>‘ MaeyaIBás m -A l a z i  S C II

Ml a helyzet
a Magyar Kupában?

Az „új"' MLSz érdeme, hogy sok-sok ért 
vajúdás után a Mayyar Kupa Ugye ismét 
egyenesbe került. Már az elmúlt vasárnap 
is játszottak néhány olyan Magyar Kupa 
mérkőzést, amely felé országos figyelem 
fordult (SalBTC—Nagybánya, Törekvés-- 
MAVAG etb.). pedig még csak az első 
fordulónál tart a kupa. (Az ősszel játszott 
mérkőzések selejtezők voltak. A szerk.) 
Mi lesz itt később! ? Már a következő 
fordulóban is csupa érdekes mérkőzés 
kerül sorra és biztos, hogy ez a következő 
nap alaposan megmozgatja majd a fut- 
báliért lelkesedök hatalmas táborát.

Nézzük most, hogy mi is a helyzet »  
Magyar Kupában.

A selejtező mérkőzések lebonyolítás* 
után 32 csapat maradt állva. Az úllv® 
maradt csapatok az elmúlt vásárnál? 
kezdték el az első forduló játszását. Ti* 
mérkőzés került sorra s ezeknek a mérkő
zéseknek az eredményei alapján a követ
kező csapatok jutottak tovább;

Gamma. Kispest. Törekvés, Dl M AVAG,
Szolnok, Tokod, SalBTC, Szeged, 

Debreceni VSC és P. Juta.
A sorsolás értelmében le kellett völbí

játszani a Soproni FAC—Nagybányai Áf
ás a Kassai AC—Tatabányai SC mérkőzést 
is, ezt azonban a SFAC, illetve a KAG 
lemondta.

A NAC és n TSC tehát játék nélkül 
ment tovább.

Négy mérkőzés ma. kedden kerül sorra. 
Így tehát eetére már együtt lesz a második 
forduló 16 csapata,. ,

A második forduló mérkőzéseit cSS* 
később sorsolják ki Az eddigiek szerint 
ezeket a német—magyar napján, ápriljf 
6-án játszák. A harmadik forduló naPJ® 
május 4, az ötödiké május 22 íAldozó* 
csütörtök), az r-lődörAö június 12 ( vr* 
napjai a döntőé pedig június 29 (Péter 
és PáÚ,
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Csals m a áliít|ák  
öss*e a  F e re n c 
város  csapatát

A  Ferencváros a keddi ünnepen a Gá**- 
gyárral játszik Magyar Kupa mérkőzést 
az üllői úti pályán.

Dimény edző pihen —- mondotta Tóth 
X*ajos dr» a Ferencváros intézője —» 
ez,ért nem is tudtam még beszórni vele. 
Nem tudom tehát, hogy a belgrádi sérü
lését ki tudja-e keddig heverni -Lázár 
aztán arról sem kaptam még jelentési, 
hogy milyen a többi játékos állapota. Ig j  
egyelőre nem is tudtuk összeállítani a 
kedden szereplő csapatot. Ebben a kér
désben csak közvetlenül a mérkőzés előtt 
döntünk.

Valószínű — mondotta még Tóth 
Lajos dr hogy Finfca is helyet kap a
csapatban. Eegutóbb igen jól mozgott,,

m H a ladás
győri vereségének elég élénk vissz- 
hangja támadt Szombathelyen. „A  
vereség oka az -— mondotta Palágyi 
László intéző —  hogy egy-két já
tékos kivételével olyan nemtörő
dömséggel játszottak a többiek, 
mintha, csak a. második csapattal 
lett volna edzömérközésük. Mi nem 
mondtuk a játékosoknak, hogy tel
jes erőbedobással játsszanak a győri 
barátságos mérkőzésen, de ez a 
nagyfokú nemtörődömség már bosz- 
szantó volt. A  mérkőzés után ala
pos fejmosást is kaptak ezért a já
tékosok. A  mérkőzésnek egyetlen 
vigasztaló jelensége Deszlte nagy
szerű játéka volt a balösszekötő he
lyén." —  Arra a kérdésünkre, hogy 
a kitiltott Kiss helyett ki lesz va
sárnap a Haladás középfedezete, ezt 
válaszolta az intéző: „Még nem tud
juk. Csütörtökön tartunk edzést s 
itt majd eldől ez a kérdés Is."

Szent Lázié Kupa-hírek
Győrött kedden együtt rendezik 

meg a Győri tanítóképző— Soproni 
áll. g. és a győri Városi kér.—  
Veszprémi áll. kér. mérkőzést.

Szegeden játszik le kedden a 
Szegedi áll. felsöipariskola— Kecske
méti áll. mezőgazdasági középiskola 
mérkőzést. Eredetileg Kecskemétre 
Volt kitűzve a találkozó.

A  Kecskeméti kegyesrendi g. le
mondta a Szegedi klr. kath. tkénző 
elleni mérkőzését. A  szegedi képző
sök tehát játék nélkül jutottak to
vább.

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

N é m e t o r s z á g
Bajnoki eredmények: Tennis Bo-

tússia— Brandenburg 5:0. Hertha 
Bsc— Wacker 3:2. Dresdner SC—  
Hartha. 7:1, Concordia— Holstein 
Kiél 1:6. Osnabrück—Hannover 1:1.

Városok közti mérkőzés: Prága—  
Teplitz 2:1.

—oagjg3g||BgC»n—

Vidéki eredmények
Nagybátony: Kistoronyéi BRE—N ŐSE

(2:0). Barál‘sáj?Of>. Vezette*. E iffka, 
Góllövő: Takács (2), ülictv-e Frigyes i
(11 "Cö) és Szilágyi.' , „ _ .

Gádoros: GSE — S/.cmtetőmyai Előre 3:2 
(2:2). •'Baffálságos. Vezette: Kákoczi Gol- 
■?Ővő; MüBer, J ávorcsik, Fekete, illetve
Tóth (2). . .
_  Farkaslyuk: rtV TK -FO TE  8:2
Eriáőrnérlrőzéö. Vezette: Szabó- Az ÓV IK  

fölény bee játszott, a syőze-lmo meg 
.^á&yobb arányú is lehetett volna. Az 
ózdiak a második fólidiobcn már nem 
gettók fái komolyan a játékot. Góllövő: 
lakocs C>), Tóth (2). Albert (2), Ma túsz, 
«létv© Weisz, Vokí. K itűnt: Ma túsz,
ánpp-skai, Tóth, iU. Weisz, Óvári.

A P iavda elismeri, hogy 
Kincses gólfa szabályos 
volt
Sok dicséretet kap a m agyar esapat a belgrádi sajtóban

Belgrád, március 24.
A  belgrádi lapok igen tárgyilago

san foglalkoznak a vasárnapi l:l-es  
mérkőzéssel.

a n i i i i i i
ugyan a tudósítás címében azt 
mondja, hogy a jugoszláv válogatott 
jobban játszott, mint a magyar, de 
azután Így ontja a dicséretet a ma
gyar csapat I. félidőben játékára:

—  A  20.000 néző meggyőződhetett 
arról, hogy a magyar válogatott vi
tathatatlan fölényben játszott. Jobb
nak bizonyult a tervszerű játékban, 
gyorsabbak voltak a rajtjaik. A  fe j- 
játékuk is jobb volt a magyaroknak. 
A  belgrádi nézők csodálkozhattak, 
amikor egyszer-egyszer sikerült a 
mieinknek elfejelniük a labdát a 
magyarok elöl. Jobb volt a magyar 
csapat taktikában is, egységesebb is 
volt a magyar válogatott a miénk
nél. Csak a támadások befejezésé
ben, a lövésben bizonyult gyengének 
a csatársor.

Egyénileg Sárost I I I  és Gyetvai 
kapja a, legnagyobb dicséretet, de 
Csikós, Polgár és Kincses játéka is 
tetszett a Politika tudósítójának. A  
jugoszláv csapat másodlkfélidöbeli 
feljavulását a fedezetsor jobb játé

kának tulajdonítja. Majd így Ír:
— A  helyzetek, alapján a jugo

szláv válogatott megérdemelte volna 
a győzelmet. Scorzoni tárgyilagos 
játékvezető volt, de olyan hibákat 
is elkövetett, amilyeneket ilyen nem.- 
zetközi játékvezetőnek nem volna 
szabad elkövetnie.

Az ifjúsági mérkőzésről így ír:
—- Féltünk, amikor megláttuk a 

pályán a hatalmas növésű magyar 
fiukat, de hamar kiderült, hogy a 
mieink technikában is jobbak a ma
gyaroknál. A  jugoszláv csapat rá
szolgált a győzelemre. A. magyar 
csapatban Dósai, Lörincz, Németh 
és Borbély játéka tetszett.

ü nreme
szerint a magyar csapat nagyszerűen 
kezdett, Gyetvai könnyűszerrel jut
tatta vezetéshez csapatát. Azután
így Ír:

—  A  II. félidőben a magyar csapat 
visszaesett,

Csak ilyen tökéletes védelem
mentette meg a  magyar csapatot 

a vereségtől.
A közvetlen védelem tagjain kívül 
Sáros! IH  játszott nagyon jól. 
A  támadósorban Gyetvai és Kincses 
érdemei dicséretet. A  jugoszláv (

csapat legjobbjai: Jazbinsek és Niko- 
lics.

ü FrműB.
beszámolójának címe: A  döntetlen
eredmény igazságos! A  szövegben a 
következő megállapításokat olvas
suk:

—  E l kell Ismernünk, hogy a  .já
tékvezető tévedett, amikor a  ma
gyarok második gólját nem ítélte 
meg—
A magyarok az a jugoszlávok a 
II. félidőben voltak jobbak.

A  lap elsősorban Sáros! H l-at és 
Polgárt dicséri, azonkívül Csikós és 
Bíró kap dicséretet. A  játékvezetőről 
így ír;

—  Scorzoni kitűnő volt, de
nagy hibát követett, el, amikor 
a magyarok teljesen szabályosan 
elért második gólját megsemmi

sítette.
#

A  belrgádi sport társadalma még 
ma is élénken tárgyalja a tegnapi 
mérkőzés eredményeit. A  Balkán
szálló népszerű kávéházában ülök és 
örömmel fogadom a magyar csapat 
dícséretét.

Engl Andrlja.

„Less iobb!“
A szövetségi kapitány „hétfői hangja a vasárnapról

A  Magyar Kapa második forduló mér-
“Saéselt pénteken este 7 órakor sorsolják 
ki a. szövetségben. A. sorsoláshoz az állva 
^aradt egyesületek képviselői mind 
hivatalosak A  második forduló mérkőzé
seit közös megegyezéssel húsvétvasárpap 
!heg lehkt rendezni. A  második fordulóra 
's érvényben lesz még' az a szabály, hogy 
“ öntetlen eredmény esetén a vendégcsapat 
J«t- tovább. ...................

DIÓSGYŐRÖTT
vas&map nem a Kaposvárott játszó 
PUMAVÁG-nak, hanem a csapat vá
gato tt játékosainak szurkoltak. A  
Mérkőzések leírásából megállapítot
ták Diósgyőrött:, hogy egyik, váloga
tott sem „égett le“. Hogy Berecz 
’htós maradt a lövésekkel, ezt annak 
tulajdonítják, hogy nem kapott olyan 
visszafelé gurított labdákat, amilye
neket ' Fazekas- szokott, „szállítani" 
nekl. Egyébként. Diósgyőrött máris 
a vasárnapi Újpest, elleni mérkőzés 
u főtéma. Mint a szurkolók mond
ok, igazi rangadó lesz a mérkőzés, 
"iszen ezen az összecsapáson köny
ven. eldőlhet a második hely kér
dése.

PÉCSETT
régen nyilvánult már meg olyan n ar, 
érdeklődés futballmérkőzés iránt, mint 

DiMAVAG mai vendégszereplése iránt 
Umtatk9zik. j-0[j.0Zta  az érdeklődést, hogy 

csapatban a bárom válogatott 
Játékos is szerepelni fog. - T __

A  mérkőzés kedden délután fái 4 órai kez- 
9 hunutcai pályán kerül sorra 

spA--diósgyőriekkel’ szemben a FYSK, 
STC vegyes ebben az összeállításban 

Goíátz —  Malter PBTC. Turmann 
FVs k  — Tóth, Sípos PBTC, K o falvi —- 
,,"s. Eendvai. Bérezés PVSK, Horváth II, 
“ enczenleitner PBTC.

AZ MTK
^ÜÚöttsége hétfőn este felkereste ..az
ar-Sz elnökét, hogy fellebbezésének sür- 
í?®..tárgyalását kérje. Az elnök soron- 

< 1 a fellebbezési bizottság csütörtöki 
.tárgysorozatára tűzte k i az M TK

Almosán issza a. feketét F á b i á n  

József szövetségi kapitány. Nem, 
lehet mondani, hogy „egyet aludt." 
a vasárnapi nagy harc után, mert 
—  nem aludt. De nyugodtan beszél 
a belgrádi döntetlenről.

—  Nem akarok beszélni azokról 
a  különösen hátráltató körülmé
nyekről, amelyek külön hozzájárul
tak az „Idegen pálya" hátrányához. 
Erről csak annyit, hogy'

a  Kölnbe vezető úton nem lesz 
éjszakai utazás.

Meghálunk útközben. Nem utazunk 
tehát még hálókocsin sem. Mondom, 
erről nem beszélek. Néhány szót 
akarok azonban szentelni Scorsoni 
játékvezetőnek. Elismerem,

férfias bátorság
kellett volna ahhoz, hogy megítélje 
az utolsó percben lőtt szabályos 
gólunkat Belgrádiján altkor, amikor 
a közönség éppen egy meg nem 
adott (lesből lőtt) gól miatt hábo- 
rog. Ez a, férfias bátorság hiányzott 
ebből a mérlegelő emberből. Ezért 
a súlyos sportszerűtlenségért „ki
állítást" érdemelne a  játékvezetés
ből. Kincses még ha közvetlenül a 
kapu torkából lőtte volna be a  gólt, 
akkor sem lett volna lesen, mert 
Dubae ott állt a balkapufánál. Scor
soni

m aga sem tadta az első pilla
natban, hogy miért nem adja meg 

a gólt.
Habozott is. Aztán Kincses helyére 
mutatott és szabadrúgást ítélt, 
örökre sajnálom, hogy Molnár Náci 
ezúttal nem filmezte le ezt a  jele
netet.

_ _  Kétségtelen, hogy a második 
félidőben mutatott játék alapján 
nem érdemeltük meg. ezt az egy 
gólt. A  labdarúgásban azonban nincs 
érdem-gól. A z  első félidőben nyu
godtan vezethettünk volna

négy góllal is.

Hiszen úgy Indult a  mérkőzés, hogy 
a jugosziávok katasztrofális veresé
get szenvednek. Akkor Jött Kincses 
sérülése. Ezért a dánosért Dubae 
kiállítást érdemelt volna. Jellemző, 
hogy amikor Dubae Kincses vissza
térése után még egyszer durván  
megrugta jobbszélsőnket, a  kö
zönség kifütyülte a  saját játékosát. 
Csak a játékvezető nem fütyült...

Idénydeji forma
unfg mindig rányomja, a  bélyegét 
játékunkra. Két hét múlva már .jobb 
lesz a  helyzet. A z első félóra lenyű
göző volt. A  jugoszlávok néha nem 
nyúltak labdához, annyira kijött 
minden. Sajnos, a  befejezésben min
dig becsúszott valami. Meggyőződé
sem az, hogy ha Kincses nem sérül 
meg, még így sem esett volna vissza 
a. csapat a  második félidőben eny- 
nyire.

Az újoncok

Rossz erőnlét
.—. De hagyjuk a játékvezetőt -— 

mondja Fábián. —  A  főbaj a  csa
pát

erőnlétében
volt. Nem  véletlen, hogy az Ifjúsági 
csapat is az első félidőben játszott 
kitünően s a  második félidőben fo
kozatosan visszaesett. Ugyanez volt 
a helyzet a nagycsapattal is. Kincses 
sérülése is megzavarta a  csapatot, 
de erőnlét szempontjából is vissza
esett a  magyar gárda. A  legelején 
mondott, azaz nem mondott Indo
kokon kívül közrejátszott az a kö
rülmény Is, hogy a *

Fölvetjük, a, kapitány előtt az 
„ujonckérdést".

—  Szűcs, sajnos, nem úgy ját
szott, mint vártam.

Hihetetlen lámpaláz 
fogta el. A  mérkőzésig nem volt 
baj, ott azonban sápadt volt, mint 
a  fal. A  bekapott gólunk nem telje
sen az ő számláját terheli, de ő kö
vette el az első hibát. A  nagy 
lámpaláz talán a, sérülése körüli 
huzavonával kapcsolatos, mert hi
szen neki nem ez volt az első nem
zetközi válogatott mérkőzése, Spa- 
Iatóban tagja volt a  győztes ifjúsági 
válogatottnak.

—  Ss Berecz ?
—  ö  jobban játszott, mint Szűcs. 

Szűcs osztályzata körülbelül 4-es, 
Bereczé 3-as. Berecz is nagyon 
lámpalázas volt. A z  elején néhány 
remek labdát adott, az egyikből gólt 
is értünk el. Kincses sérülése után

túlságosan nagy területet 
kellett betöltenie. Ehhez még hozzá
járult, hogy Sáros! M -n ak  néha öt- 
tízperces kifulladásai voltak s ilyen
kor

hátrahívta Bereczet 
segíteni. Ezt Berecz mentségére 
mondom el.

A belső hármas •••
—  N em  vált be ez a. belső hármas. 

Zsengellér elméletileg ragyogóan 
tudta a  feladatát, meg is beszélte 
csatár társaival-

A  pályán nem tudta, megcsinálni. 
Nem tudta, elhúzni Jazbinseket a  
helyéről s nem tudta kidobni a  
középen az összekötőit. A  belső hár
mas nem vált be ebben az össze
tételben. Zsengellér is inkább mint 
összekötő jön ezentúl számításba. 
A  középre változatlanul bizony egy 
gyors, erélyes, áttörő középcsatár 
kellene. D e  honnan vegyek? Ezúttal, 
sajnos, a  szélsők sem azt nyújtották, 
amit vártam. Gyetvai bágyadt volt, 
nem az az  ellenállhatatlan rohamozó, 
akinek a  legutolsó bajnoki mérkőzé
seken mutatkozott. Kincsest sérülése 
menti.

Akik jók voltak
— • Annál jobb volt a  védelemhen 

Csikós, aztán Polgár és elsősorban 
Bú-ó. L ázá r is „tanár úr“ volt és 
Sáros! B é la  is, eltekintve a már emli 
tett kihagyásaitól.

A  csapat szelleme, felfogása

kifogástalan volt.
Ugyanezt mondhatom a csapat visel
kedéséről Is. Ami a játék szakrészét 
illeti, örvendetes, hogy a  csapatból 
teljesen eltűnt a  vitatkozás, most 
már mindenki egyformán gondol
kozik és örvendetes, hogy a  kor
szerű játékrendszer meggyőződéses 
hívei között olyan Idősebb, sok 
dicsőséget megért válogatottak van
nak, mint Lázár, a csapatkapitány, 
aztán Polgár és Bíró. Ebben a  tekin
tetben nincs baj. Megjegyzem, cajpn 
a  héten összehívom a  válogatott 
csapatot és

„alkalmazó megbeszélést" 
tartunk, megbeszéljük a  belgrádi 
mérkőzés tanulságait és —- egy 
kicsit beszélgetünk a  mai labdarúgás 
különféle fontos szakkérdéseiről. Ez 
minden formaság nélküli fesztelen 
beszélgetés' lesz, de —  zártkörű. 
Tehát rajtam  kívül csak a játékosok 
vesznek részt rajta.

Nincs okunk 
a szégyenkezésre

A  körülményekhez képest az 
eredmény miatt nincs okunk szégyen
kezésre. A  jugoszlávok jobban benne 
vannak a  játékban. Három katona-
játékosuk volt mindössze, a k ik -----
iránt azt a  díszvacsorán egy magas- 
rangú katona elmondta nekem ■—  
még kedvezőbb körülmények közötti 
sportolhatnak, mint a  civilek.

Milyen változások lehetségesek 
a csapatban f

__A  jobbhátvéd helyén és a  belső
hármasban. Erről azonban még 
korai beszélni. Végezetül csak annyit 
mondok, hogy —  lesz jobb! A  m agyar 
csapatban nagy lehetőségek vannak, 
szelleme, szerkezet© végre egységes 
s ha nem lesznek azok a hátráltató 
körülmények, amelyek Belgrádiján  
voltak, akkor kijön aa, ami a 
csapatban benne van.

w m w K M
Eseartin, <ra április 6-i kölni n w y a r -  

ítémet látogatott mérkőzés játékvezetője 
tagútóljára 1939 november végén vezetett 
a német csapatnak mérkőzést, amikor a 
németek a berlini Stadionban 5:2-re 
•'vőzték to az olasz válogatottat.

Szófia válogatOttWcsapatá. Berlinből jö 
vet Bécsbcn is játszani fog. mégpedig

áPlíslS „ibériai bajnokságért" négy-négy 
vezető spanyol é s  portugál csapa) fog 
megütközni a, K K  szabályai Szerint. A  
döntőre ©Mretóthatóla* június végén ke
rül sor. Spanyolországot a madridi Avia- 
oion, az AC Bilbao, az FC Barcelona 
és az FC Valencia fog ja képviselni.

Húsvétkor Marosvásárhelyen játszik
Budapest amatőr válogatott csapata.
Megérkezett a marosvásárhelyiek:, levele, 
amelyben értesítik a kerületet,
hölgy húsvétra Bzív-escn Int jak s, onoa- 
pesti kerületi amatőr válogatott csapa
tot.

Rob i  sí4 veseeíi 
a  DIM A V A G -  
UJ pest na érik® zést
Az NB II rangadóját, a Debreceni 
vsc—MAVAG találkozót Antay 
vezeti —  Játékvezetőküldés vasár- 
napra

A  vasárnapi, mérkőzésekre a JT 
hétfőn ejtette meg a küldést, a kö
vetkezőképpen:

3VB I. osztály
SalBTC— Szeged: Vass Antal

(Bakó. Petróczi). Gamma— Kispest: 
Csák (Pozsonyi, Rajtár). Elektro
m os -T ok od : Kőhalmi (Sárosi, Sza
bó II Gy.). D iM A V A G —  Újpest: Ru
bint (Maróth, Györkefalvi). Törek
vés— Szolnok: Kiss .M, Ernő (Taay. 
Bánhidl). W M FO— Haladás: Szőke. 
II J. (Békési, Csermely). BSzKRT  
— Ferencváros: Tihaméry (Korbuly, 
Matisz).

NB n . osztály
D, Magyarság—Postás: Virág (2 

pj. Közép). BLK—Pénzügy: Nagy
L. Szombathelyi FC— ETO: Horváth 
János (2 pj. Nyugat). Zugló— SVSE: 
öhegyi. SFAC— MTK: Keresztényi
(2 pj. Nyugat). SzVSE— Pécsi 
DVAC: Boros P. (2 pj. Dél). SzÉAC 
— Vasas: Harangozó (2 pj. Dél).
Özd— KAC: Szia /kovszky (2 pj.
Észak). MOVE T. Előre— Lampart: 
Németh. Mátészalka— Salg. SE: 
Csaba dr (2 pj. Kelet). DVSC— 
MAVAG: Antal (2 pj. Kelet). Rusj 
—Pereces: id. Szabó K. (2 pj. Ke
let). Ganz— BVSC: Nemeskéri. Rá* 
kóczi—MVSC: M ágorii2pj. Észak),

N B  III. osztály
Nagymányok— Törekvés II: Firá- 

nyi (1 pj. bélnyugat). KTK—RTE: 
Lantos. BRSC— Baja: Martin. Ka
posvár— Kiskunhalas: Törökmezei (1 
pj. Délnyugat). Magyar Pamut—  
NSC:„ Rudas. Gyula—Hódmezővá
sárhely: Sálfalvi (1 pj. Csaba),
Szentes—Orosháza: Nagy M. (1 pj, 
Dél). Szolnok II— Kecskemét: Kol
lár (1 pj. Közép). Csak— FTC: Szár 
mosvölgyi (1 pj- Csaba), W M TK— 
Testvériség '.Halász. Ci'MOVE— Sze
ged H : Pintér (1 pj. Közép). Cs.
MOVE— TSC: Újvári A. Dorog—
Hungária SC; Leiner (1 pj. Közép). 
Csillaghegy— UTE: Endrödi. Komá
rom— Pápa: Periinger 11 pj. Nyu
gat). Érsekújvár— ARAK: Schramm 
(1 pj. Nyugat). SzAC— Budakalász: 
Lukász. Munkács—Beregszász: Nagjr 
S. (1 pj. Kelet). NyTVE— NyKÍSE: 
Juhász dr (1 pj. Kelet), Várpalánka. 
— UAC: Thomás ( lpj .  Kelet). Nagy- 
szöllös— IC. Törekvés: Kaincz (1 pj. 
Kelet). SalBTC H — Eger: Gyurcsllr 
(1 pj. Salgótarján). Hálókocsi—  
Gyöngyös: Molnár Imre. DiMAVAG  
n — III. k. TVE: Gedl (1 pj. Észak); 
PeMTK—Losonc: Gondár. Hatvan—  
PBÜSE: Halmai (1 pj. Salgótarján).

■ - -  A 'mm-*- ......
• ' _ ' r ■ r-

N em  lesz y| k ö zé p -  
csatára a S zo l- 
n ö kn ak,

mert Sárkány III. nem vált be va
sárnap a Magyar Kupa mérkőzésen.: 
A vártnál jóval gyengébben játszott. 
Lehet, hogy csak lámpaláza volt, 
egyelőre azonban az első csapat még 
nem számíthat rá. A. Törekvés ellen 
így valószínűleg ismét Láng a lesz a 
középcsatár. Annál Is Inkább, mert 
a tartalékcsapat vasárnapi edzésén 
hanga igen jól játszott.

HŐSPORT
Finn győzelmeket hoztak , a z  északi 

nemzetközi versenyek.- Rovaniemiben 
(Finnország) Niemi (finn) nyerte  áz 50 
krn-es futást a svéd. BrÉLntsröm (3:43:02) 
és a finn Kurikkala (3:44:24) előtt. 
A  svédországi ■ ömskbldsvikben 25 km-ei. 
a finn Lahte 1:36:55 s idejével megelőzte 
a svéd Dánielssont (1:37:37). Ugrásban 
Selanger. győzött Joivonen ellen.

S zeg ed  leg ú jab b  
k ö zé p csa tá r- 
jelöltje  Seper

A szegedi támadósor vasárnap a Sorok
sár elleni Magyar Kupa mérkőzésen sem
remekelt és éppen ezért a vezetőség 
további kísérletekre határozta el magát. 
A  keddi edzésre Szegedre rendelték 
Sepert és most ő a középcsatár helyének 
legújabb jelöltje. Mellette „ fu t még” 
Szabó, Gyuris és Kalmár is.

Jellemző a szegedi támadősor játékára, 
hogy vasárnap a mérkőzés után így 
nyilatkozott Kovács. a soroksáriak 
kapusa:

— A második félidőben volt egy akkora 
helyzetünk, hogy művészet volt kihagyni, 
Bedig ha ez bemegy, akkor a Szegőd 
kiesett volna a Magyar Kupából, mert a. 
szegedi támadősor három nap alatt sem 
tudott volna még egy gólt rúgni.

A Miskolci VSC kedden' Sátoraljaúj
helyen barátságos mérkőzést játszik. 
A  miskolciak ezzel a csapattal állnak ki: 
Szabó — Kéri. Dezsőházi — Márton, B án 
fai, Galambos — Balogh, Zilahi, Bán, 
Farkas. Simonyi.

Győrött nagy örömet váltott ki a* BTO- 
nak a Haladás fölött aratott győzelme.
Tavasszal ez már a harmadik olyan g y ő  
zclrco az ETO-nak, amelyet vesztett fél
idő után vívott ki. A  csapat jő. Pécsi 
és Mező nagyon feljavította az eeyüt 
test. Vasárnap az SzFC-nck is uehes 
dolga lesz a győriekkel.

Szegeden kedden a Szegedi VSE a -sze
gedi Postással, a SzFlÁC pedig a SzFIE- 
vel játszik edzöméikőzést.

Vasárnap Szegeden együtt rendezik 
meg az SzVSE—DVAC és a SzEAC— 
Vasas NB I I  mérkőzéseket. A kettős 
műsor színhelye a vasutas-pálya lesz.

A Szombathelyi FC vezetősége örül 
Tisza kitűnő közencsatárjáté-kánuk. Va
sárnap nagyszerűen helyettesítette a sé
rült Dolgost. A  vezetőség remei, hogy 
a héten a sérültek is rendbe jönnek o 
az Egyetértés ellen jó  összeáBításhan 
veheti fe l a csapat a harcot. : ■
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Melyik f e 
lehet „A w?

A B) v&Iogntott j&téka — kOlni 
szem üvegén ke reszt fii

Fölösleges Is ismételnünk, hogy i neki a labdát, sokan felhördültek a
■ T TT'TT’ i  A  i    4- í m     _ a. .  . . .  .az UTE-pályán játszott B ) csapat 

valamennyi tagja „kölni marsall- 
botot“ hordott a tarsolyában 
legalább is a szövetségi kapitány 
azt mondta, hogy ennek a csapat
nak bármelyik tagja szóhoz juthat 
a németek elleni válogatott csapat
ban.

A  baj persze az, hogy a B ) csa
pat is főleg olyan pontokon volt. 
erős, amelyeken az A )  csapat is 
erős.

így például Tóth I I I  volt a leg
jobb magyar csatár, sőt az egész 
mezőny legjobb csatára. Nyugodtan 
be lehetne állítani a nagyváloga
tottba is, ha —  nem lenne Gyet- 
vaínk... Tóth Matyit minden eddig 
ismert jó tulajdonságán kivül most 
nagy ruganyosságáért is megbámul
ták. Hihetetlen magasra tud fel-

KHagwarois, aiifg 
- isiéi voltak elégedve

Németh Mária világhírű énekesnőnk 
most Belgrádiján vendégszerepei. 
A  nagy mérkőzésre érthetően nem 
ment ki, noha hívták. Féltette a hang
ját. Ez természetes. De tájékoztatta 
lagát a mérkőzés állásáról és igen 
boldog volt, hogy az eredmény nem 
órául t rosszabbra.

A két magyar esapat és Németh 
lária mellett Belgrádnak más magyar 
cndégei is voltak, helyesebben még 
nindig vannak. Vasárnap reggel 
igyanis 28 tagú csoport érkezett Búd 
Tános vezetésével Belgrádija. Nekik 
irgyalásp.ik voltak vasárnap Belgrádi
ján g ezért nem jöhettek ki a mérkő
zésre. Ugyanabban a szállodában lak
uk, ahol a magyar A ) csapat és a 
nérkőzés ntán akkor érkeztek haza, 
amikor a mi válogatott labdarúgóink. 
Tér kőzésre talán nem igen szoktak 
arai, de a haza jövetelkor é ’énken 
rdeklődtek, hogy mi az eredmény. 
Amikor megtudták, hogy 1:1, akkor 
gyikük így szólt:
—» No hála Istennek, akkor nincs 

,3mmi baj . . .
És gratuláltak.

menni a labdáért. Néhány elveszett
nek hitt labdát hozott vissza fejjel 
a partvonal tájáról.

Aztán Szabó Tónit is megtálto- 
sította a 18.000 néző. Biztonsága a 
régi és —  humora is a régi... Mély 
undorral és halálos nyugalommal 
szedte föl a labdát a tigrisként rá
rohanó jugoszláv csatárok elől.

Itt van továbbá Tóth Lajos, aki 
valóban óriási formában van. 
Közbelépései, pompás fejesei, ^ki
ugrásai ( őrzöttje elé) mind kitűnő 
alakítások voltak. Hibát nagyon 
keveset vétett. Kétszer elesett for
dulás közben, egyszer pedig a saját 
ötösünkön akart passzolni ( ! ) ,  majd
nem gól lett belőle. Érdekes, hogy 
egyszer, amikor éppen elörecselezte 
magát, a közönség zúgott és kia
bált, hogy ne hagyja el a helyét. Ha 
Tóth ezekről az apró könnyelmüs- 
ködésekröl leszokik, vitán felül a 
legjobb lehet ezen a helyen. Minden 
kelléke megvan hozzá. Felszabadí
tásai is emberhez mennek rendsze
rint, de —  a saját kapuja torkában 
ne akarjon mindenáron passzolni, 
hanem vágja el oda, ahová tudja.

Vitéz Bohus nagyon kellemes 
meglepetése volt ennek a mérkőzés
nek. Okos, lehiggadt játékot muta
tott be. Kitünően rúg, nagyszerűen 
helyezkedik. Minden sallang nélkül 
oldja meg a feladatát, csak a biz
tonsággal törődik. Kispéter is úr 
volt a körzetében. Kispéternek is 
főleg a kitűnő helyezkedését dicsér
hetjük.

A  kis Nagy  a közönség kedvence 
volt, de —  ezt nem mindig érdemel
te meg. Ügyesen játszott, de a vége 
felé már mintha visszaélt volna 
népszerűségével és túlságosan sokat 
engedett meg magának. Nem éppen 
nagy dicsőség, ha kis ember nagy 
dancsot követ el. Sokszor jól és sze
rencsésen nyúlt közbe és voltak jó 
passzai is. Nem szabad azonban egy 
fiatal játékosnak fölényeskedések
kel, „majomcsinálási“ törekvések
kel a közönség népszerűségét ke
resni. Szalag hasznosabban játszott, 
bár ő is nagyon gyengén kezdett.

A  három nagyváradi külön feje
i t  és —  Kiszely is külön fejezet. 
Ezek a nagyváradiak valóban for
májuk kezdetén vannak, (Ezt Bo- 
dola is bebizonyította —  Belgrád- 
ban.) Egyelőre egyfélidős játéko
sok. Kovács I I  elsöfélidöbeli formá
ja  nemcsak ,,B) forma", de ,,A) 
forma" volt.

Kiszelyröl bajos újat írni. Nagy- 
szívü, bátor játékos ő, lőni is na
gyon tud, de nem mindig. Vasárnap 
három mérkőzésre való helyzetet 
lőtt fölé. Ami a mezőnybeli munká
ját illeti, meg kell állapítanunk, 
hogy Kiszely nemcsak „fizikum". 
de ötletei is vannak. Szélre adott 
labdáin kívül nagy érzéke van a 
helycserékhez is. Egy alkalommal 
például Tóthnak adta a labdát s 
látta, hogy Tóth nem tud elmenni a 
labdával, tehát azonnal rohant előre, 
ki a szélre s amikor Tóth ki is adta

nézőtéren:
—-  Hová adodtü !

Nem vették észre, hogy közben 
helycsere történt. Közönségünk még 
nem szokott hozzá a helycserés Tá
madásokhoz s mivel csak a labdát 
figyelik általában, az Ilyen megol
dás meglepi őket. Ami nem Is baj, 
mert hiszen a helycserés támadás 
éppen arra való, hogy meglepetést 
okozzon. Visszatérve pedig Kiszely• 
re —  még van javulnivalója ,Jőapaj“  
barátunknak.

Kölnig még sok !dö van. És —  
kevés belsőcsatár...

V Ö L T
18.000 ember!
Ha pár hónappal ezelőtt valaki 

azt mondta volna, hogy Újpesten 
5000 nézőt látott a pályán, kine
vették volna. De kinevették volna 
talán akkor is, ha 3000-et mondott 
volna. Ha magunk elé idézzük a 
megyeriúti pályán az utóbbi évek 
során lezajlott mérkőzéseket —  egy 
Újpest— Elektromost, Újpest— Sze
gedet, vagy ilyesfélét —  ez a kép 
áll előttünk: foltok, foltok, foltok. 
Üres foltok! A z  állóhelyen egy- 
csömöban húzódott meg vagy 1000 
ember, a többi 500 pedig megoszlott 
a lelátón és a lelátó előtt levő ülé
seken. Legföllebb egy Újpest— Hun
gária, vagy Újpest— Ferencváros 
mérkőzésen, vagy egy-egy jobb K K - 
mérkőzésen volt más a kép. A z  ilyen 
meccseken összegyűlt 10— 12.000 
ember. D e  hol van még ez is a va
sárnapi 18.000-töl! A  8-as kocsik 
öntötték Pest felöl is a nézősereget. 
Nemcsak újpestiekből állott a 18.000 
néző) hanem pestiekből is. Aki ré
gebben nem volt kint Újpesten, dör
zsölte a szemét és belecsípett a kar
jába., hogy nem álmodik-e. Hallot
tuk, amikor az egyik pesti néző 
mondta:

-  M i lenne itt, ha nem a B ) vá
logatottak, hanem az A )  válogatot
tak mérkőztek volna egymással!

Vájjon minek tulajdonítható ez a 
nagy nézősereg f

A z  első ok kétségtelenül az, hogy 
olcsón lehetett megnézni a mérkő
zést. A  pesti ember is kiment, mert 
a villamosjegy árán felül csak 50 
fillért kellett eltöeremtenie a jegyért 
s nem 1.20-a.t, meg 1.50-et, mini haj
danában. A z  újpesti olcsójegy- 
mozgalomnak fényes sikere ez a 
mérkőzés is és biztos, hogy még 
nagyobb sikerrel is dicsekedhetnek a 
jövőben a bátor és kezdeményezni 
merő újpesti vezetők.

A  másik ok: A  labdarúgás iránti 
érdeklődés egyre növekszik. A  kö
zönség kiment Újpestre is, mert 
labdarúgást akart látni a mert 
tudta, hogy jó  mérkőzést fog látni. 
Tudta, hogy a jugoszláv B ) csapat 
nagy ellenfél, amelyet a jó  magyar 
B ) csapat is csak nehezen győzhet 
le s amelyet legyőzni dicsőség...

A  mérkőzésről még az alábbi ap
róságokat jegyezték fel munkatár
saink:

Rend, tisztaság
A z  újpesti pálya 1-est érdemelt 

ki magának vasárnap. Az ülőhelyek 
ragyogóan tiszták voltak, még pa 

?pirt sem kellett a leülni vágyó env 
bernek maga alá tennie, Hiszen le
súrolták a  deszkákat. A  rendező- 
gárda hiba nélkül működött, min
denki pillanatok alatt megtalálta a 
helyét. Szünetekben és a mérkőzés 
végén gépzene szórakoztatta a kö
zönséget. Mindenki elégedett volt a 
végén, csak egy úr mondotta:

—  Minden szép volt, minden jó  
volt) csak egy hiba volt...

—  Micsodát —  kérdezte egy ren
dező ijedten.

■— Az, hogy nem itt játszották a 
nagyválogatottak mérkőzését. Itt 
merte volna nem megadni azt a gólt 
Scorzoni!

Ugató-lemez
A  gépzene műsorán egy olyan is 

szerepelt, amelyről* különböző állati 
hangokat lehetett hallani. Légjoh 
bán tetszett a nézőseregnek az uga
tás. Amikor a lemezről felhangzott 
a vau-vau-vau, valaki megszólalt:

—  N em  értem, miért biztatják 
Balogh Bonzót, hiszen ö nem ját
szik.

Vasba rúgni veszélyes
Stoilkovios, a jugoszlávok Jobb

hátvédje igazán elmondhatja, hogy 
aki másnak vermet ás, maga esik 
bele. Meg akarta rúgni Kiszelyt. A  
talpalást azonban ő szinylette meg. 

Egy néző megszólalt a lelátón:
—  H ja ! N em  tudta, Kiszely lába 

vasból van.
Egy másik meg így beszélt:
.—  Láttam  Kiszely arcán, hogy 

csodálkozva néz a jugoszlávra, ami
kor az öt m egingni készült. Mintha 
csak ezt mondta volna neki: JBo*

lond vá g y j K i akarod magad ké
szíteni ?“

E z való n ek i!

A z  egyik partjelzőre nagyon mér
ges volt a közönség, mert tévesen 
nem egyszer lesen látta a magyar 
B ) csapatot. Egyízben az említett 
partjelző egy partra tévedt labdát 
felvett, aztán odaadta a dobó játé
kosnak.

—  Látja —  kiabált egy mérges 
néző —  ez való magának. A  labda- 

, szedés...

Nem jönnek a lovak I
Éppen az elömérközés végén ér

kezett egy elegáns hölgy a lelátóra. 
A  nagycsapatokra jó pár percig 
várni kellett. A  hölgy egy ideig tü
relmesen nézdelödött, aztán odafor
dult a szomszédjához:

—  Kérem, mikor jönnek már a 
lovak f

A  szomszéd furcsa pillantásokat 
vetett a hölgy felé.

■— Milyen lovak? —■ kérdezte.
—  Milyen lovak T mondta tü 

relmetlenül a hölgy —  hát a lovak. 
Várom, várom, hogy jöjjenek már 
a lovak, de a lovak nem jönnek. 
Már igazán kezdődhetnék a verseny.

Kiderült, hogy a hölgy a megyeri 
lóversenyre készült. Ott volt talál
kája az Ismerősével. Még nem volt 
Megyeren és mikor érdeklődött, 
hogy hogyan kell oda kijutni, azt 
mondották neki: csak menjen arra, 
amerre sok. embert lát menni. A  
hölgy aztán látott nagy tömeget 
menni az újpesti pálya felé és ö is 
arrafelé tartott. Az érdekesség: a 
hölgy ottmaradt a futballmérkőzé
sen és aligha bánta meg. A  második 
félidőben ő biztatta a legjobban a 
magyar csatárokat. Véletlenül egy 
új szurkolót nyert a magyar labda
rúgás.

Már tegnap váltsák meg 
a hálókocsilegyeket Kölnbe!,

üÉEtiiip barátságos iiianiss

Felsőfokok Belládból
A  legSzabálytalanabb gólt lőtte: Oi-

mermancsics. (A  játékvezető asm is 
adta meg.)

A  legszabályosabb gólt rágta: Kincses.
(Ezt sem adta meg a játékvezető...) 

A legjobb játékvezető: Popovics Miika. 
A  lcgtehetetlenebbé volt téve; Zsen-

§JCl'lÓr.
A  íegszemfiilesehb volt: Gyclvai. (F ő 

leg a góljával.)
A  legveszélyesebb magyar csatár:

Gyetvai.
A  legveszélyesebb jugoszláv csatar;

Nikolies. (It t  is a balszólsfi.)
A  legveszélyesebb csatár az Ifjúsági 

mérkőzésen: Pestaj.
A  két mérkőzés legjobbjai: Csikós,

Bíró, Sárosi I I I .  Polgár, Lázár, 
Gyetvai, Lőrincz, Rákosi I I ,  Mrku- 
sios, Jazbinsek, Oir:ermanesic3.

A  legbiztosabb győztesnek látszott: az 
Ifjúsági válogatottunk az I .  fé lidő 
ben.

Az erőnléttel a legtöbb baj volt: mind
két magyar csapatban.

A  komoly mérkőzések hiányát le g job 
ban érezte: Bodola.

Az A ) csapatunknak legjobban h iány
zott: egy hazai gyúró.

A legkönnyelmtibben játszi tt: az I f jú 
sági csapatunk.

A  legnagyobb erőbedobással játszott:
mindkét jugoszláv csapat.

A  közönségnek legjobban tetszett: az
ifjúsági csapatunk példás elvonu
lása.

(Játék közben nem tartották bo eny- 
nyire az utasításokat.) *

A  mérkőzés után legboldogabb volt:
Popovics Kika, a jugosatóv szövet
ségi kapitány. (Bclgrádban egyik  
csapata sem kapott ki.)

Mindig együtt volt
a magyar csapat vezetőivel és játé
kosaival Belgrádban Szegedinszki 
Nesztor, a szabadkai álszövetség 
főtitkára, ő  jól beszél magyarul s a 
jugoszláv szövetség megbízásából 
volt állandóan a vendégekkel. M ár  
a határon, Szabadkán várta a ma 
gyár csapatokat s végül Szabadkán 
is búcsúzott eh

Szegedinszki így beszélt a nagy 
mérkőzésről:

—  A z  /. félidőben határozottam, 
jobb volt a magyar Csapat s ha 
ekkor sikerül több gólt rúgnia, 
akkor mi összecsuktunk. A  I I .  fél
időben mi támadtunk többet, az 
eredmény igazságos, a magyar csa
pat valamivel jobb  vaU*

Ne vegyék rossz néven a válogatott esa
pat vezetői & ne vegyék kákán csomó- 
keresésnek, ba megemlítünk néhány hí- 
bájt, amely a belgrádi váloguitotfc nortyán 
előfordult. A  cél a-z, hog-y a tapasztalato
kat leszűrjük, a hibákon okuljunk, hogy 
— legközelebb már ne kövessük el. Az 
a folifoigáeunk, hogy a válogatott csapat 
érdekében nem szabad semmit sem elhall
gatni.

A  válogatott csapatok előkészülete 
g-ondos volt s nem sok kivetnivalót lehe
tett találni az előkészítő munkán. Az 
utazás előkészítése azonban e g y  kicsit 
kerdőjellegű volt. Nőm olyan időkot 
élünk, hogy aẑ  ember egyszerűen kimegy 
az állomásra és hálókocsi jegyet vált. A  
bá 1 óltocsihe 1 yeket nem napokkal, de nőm 
is hetekkel, ha nőm akár egy hónappal, 
vaigy m é g  korábban kőid lefoglalni.

Nem véletlen, hogy a hálókocsin 
utazott hat. játékos közül került ki a 

magyar csapat legjobb öt tagja.
A  többiek nem tudtak aludni. Különösen 
az ifikel viselte meg nagyon a mérkőzés 
előtti álmatlan éjszaka. Csapatvezetők, 
edzők nn-gyon jó l tudják, mit jelent az, 
ha egy játékos pénteken éjszaka nem 
fekszik le .. ..  Számítsuk még ohhoz hozzá 
a hosszú utazást is. E gy ilyen álmatlan 
éjszaka tönkreteszi mindazt a gondos 
előkészületi munkát, amely it hetekkel 
előbb elkezdtek már.

ha már a játékosok nem aludtak 
az úton. akkor legalább a megérkezés 
után kellett volna mindenkinek ágyba 
feküdnie.

Sajnos, csak kevesen feküdtek le. 
(Jellemző, hogy a lelkiismcrt tes Csikós 
azonnal ágyba feküdt, pedig ő hálóko
csin utazott.) A  játékosok általában 
jobban érdeklődtek a város nevezetessé
gei iránt, mintsem nyugodtan lefeküdtek 
volna. A z  ilyen élsz jiledós, a városban 
való mászkálná még akkor is káros, ha 
nem előzi meg fára:,ztó. álmatlan éjsza
kai utazás. Valószínű, hogy a játékosok 
arra gondoltak, hogy vasárnap este már 
vissza kell u lazn iol, tehát nem lesz ide
jük körülnézni. Ezzel szembon áll azon
ban az a felfogás, amely szór int egy 
ilyen fontos mérkőzés előtt 

csak egy gondja lehet a játékosnak; 
a mérkőzés.

Amikor pedig a játékosok ennek a fon
tosságát nem érzik át egészen, szüksé-

ges, hogy legyen a csapattal mindig 
ellőszámú vezető. aki szinte laktanyái 
fegyelmet és rendet tart fenn köztük. 
Ez bizony áld >zatot jelent a vezető ré-

sáréról. Bármennyire is fájhat ©gy vez© 
tőnek, hogy nem nézheti meg a váTOft 
törté néhai, vagy művészeti nevezetessé
geit, ezt az

áldozatot
meg kell hoznia a sport érdekében. Meg’ 
történt inéi lelkiismeretes vezetővel, 
hogy Párísban például csak a pályái 
látta, de sem az Eiffcl-iOxmyot, sem 0 
Notre Diime .emplomot nem látta, Lon
donban pedig a csapattal volt elfoglalva 
s íg y  lemaradt a British Múzeumról és 
a képtárakról. Külföldön a vezető lég* 
jobb elfoglaltsága:

mindig együtt lenni a csapattal.
Ne vegyék rossz néven a válogatott csa
pat új vezetői, do nekür. k mái eok la 
paszta.latunk van ezen a téren, több, 
mint húsz év-e utazunk együtt különféle 
válogatott ősapa tokkal, szövetségi kapi 
lányokkal, elnökökkel, edzőkkel.

A  ,,városnézés*■ többek köz: azért te 
fárasztó, mert a sok érdekes látnivaló el
feledteti a játékosokkal a fáradtságot 
H ogy ez mennyire íg y  van. arra jellemző 
a Ferencváros szarajevói esete. A  játéko
sok a mérkőzés előtt egész nap mászkál
tak a városban s a mérkőzésen 3:0 ra 
kikaptak attól a csapattól, amelyet Pesten 
U :l-re  vertek meg.

Szűrjük le mindebből azt a tanulságot 
hogy a vezetésben éppen úgy szükség van 
,,taktikai megbeszélésre ’, mint ahogyan a 
csapatnak is szüksége van. Szükség van 
itt is

rendszerre
s nem szabad a legkisebb részletet sem 
elhanyagolni. A  vezetés a legkisebb rész
letben sem lehet ötletszerű. Volna végül 
egy közvetítő indítványunk: tartsa ott a 
mérkőzés színhelyén a válogatott csapatot 
még egy napig a szövetség. (Legalább is, 
ha győz, vagy ha megfelelően szerepelt.) 
Ezt a jutalomnapot azután fordítsák 
városnézésre, bevásárolgatásokra, sétál- 
gatásra. De ne a szombatot, ne a mér
kőzés előtti napot!

Baráti megjegyzéseink függetlenek az 
eredménytől. Pia Scorsoni úr helyett egy 
mérlegmerttes játékvezető vezeti a mérkő
zést, akkor ma: Magyarország—.Jugo
szlávia 2:1 í l : l ) .  A  labdarúgásban azon
ban nem állja meg a hegyét az a mondás, 
hogy „minden jó , ha a vége Jó‘ ‘ . Mert a 
labda rúgásban soha sincs „vége.*’ Lég* 
közelebb is lesz mérkőzés Legközelebb 
pedig nem szabad elkövetni azokat a 
hibákat sem, amelyeket egy alkalommal 
elfeledtet a „ jó  vég “ .

Marosvásárhelyen 
vasárnap rangadó 
zajlott le

a székelyföldi NB  H. északi cso
portjában. És ezen a rangadón az 
MSE 14:0-ra verte meg a székely
udvarhelyi Hargitát! Azt a Hargi
tát, amely ősszel legyőzte.

Az eredmény azonban csak azok 
nak meglepetés, akik nem tudják, 
hogy a Hargita hogyan „készült" 
fel a tavaszi idényre. A  csapat jó
formán minden komolyabb edzés 
nélkül vágott neki a bajnokságnak. 
Igaz, hogy az udvarhelyi pálya nem 
valami kitűnő, igaz, hogy az időjá
rás sem volt ideális, de ez mind nem 
elég mentség. Ilyen készületlenül 
hatodosztályú csapat sem vághat 
neki bajnokságnak.

A  székelyföldi NB  II. északi cso
portjában egyébként most ez a baj
nokság állása:
1. Marosvásárhely! SE
2. Marosvásárh. M TE
3. Hargita (Sz-udvarh )
4. Turul (Szászrégen) ’
5. KAC (Sz-keresztur)

» • *

5 4 —
4 2 1
5 2 1 
5 — 3 
5 — 3

•  « S S =

1 34 :B
1 17:5
2 9:29 
2 8:13
2 6:21 3

A BSZKBT SAJNÁLJA IS, DB — 
ÖKtL IS . . .

A BSzKRT berkeiben szóbeszédre 
ádott alkalmat a keddi Magyar Kupa
forduló. Villamosét egyrészt sajnálják, 
hogy nem jutottak tovább, mert hiszen 
a BSzKRT— mondják — mindig jól szere, 
pelt a Kupában. A kek-sárgák annak
idején kiverték a profi Vasast, a Bástyát, 
a Szolnok elődjét, a Szolnoki MAV-ot és 
egyízber: csak az Újpesttől kaptak ki — 
meghosszabbított időben Másrészt örül
nek, hogy kellő gonddal készülhetnek az 
elkövetkező nehéz hatnom mérkőzésekre. 
Az egyik vezető mondta:

— Sajnáljuk, hogy kiestünk, de más
részt örülünk. Ml most a kiesés ellen 
harcolunk és minden erőnket oda kell 
összpontosítanunk. Reméljük, hogy jövőre 
a múltúnkhoz méltóan fogunk szerepelni 
majd a Magyar Kupában .. .

A GAZGTAB
csapatának azokkal a játékosaival, akik 
szombataon vállalati mérkőzést játszottak, 
levezető edzést tartott vasárnap délelőtt 
Ealatnai Gyula. A zöld-fehér gárda kellő 
komolysággal készült a Fradi elleni 
Magyar Kupa mérkőzésre. Zalatnai 
mondta:

— Füri I, hazaérkezett már klt&nő 
erőben! Vele együtt teljes gárdával 
, esszük fel a harcot a „másik” zöld-fehér 
gárda ellen. Szeretnénk tiszte, eredményt
elérni.

POLGAGI ISKOLAI BAJNOKSÁG
Nagyatádi-utca—Almos vezér-utca 0:0.

Millenáris-pálya. Vezette: Gulyás. Nagy 
küzdelem volt, de egyik oldalon sem 
tudott eredményes lenni a csatársor. Jé: 
Németh és Dlttrich, Illetve Szerző, Hor
váth és Tajti.

Pann0nIa-ntea-Egress3r.it M  (tll).
Millenáris-pálya. Vezette: Gulyás. Óriási 
küzdelem után a már 2:0-ra vezető Pan- 
nor.ia-utcának meg kellett elégednie a 
döntetlennel. Gőllövő: Papp (2), illetve 
Schalkhammer és Farkas. Jó: Lohner (a 
mezőny legjobbja). Bognár és Sipöcz, 
illetve Selmeczl és Molnár.

Attlla-n.—Kiskoronán. 1:1 (1:0). Mar- 
eibányi-tér. Vezette: Bartos. Góllövő: 
Kaaspott, illetve Kies.

Honvéd-u.—Kórhiz-u. (1:1). Marol- 
bányi-tér. Vezette: Bartos. GoEövő; Nagy 
0» ás fcáaár.

A Törekvésben
elégedettek a M AVAG ellen elért 
3:0-ás győzelemmel.

—  A  máeodik félidőben már leállt 
a csapat —  mondja Tasnády intéző 
— , mert nem akarták összerugatni 
magukat. íg y  ■ a győzelem nem lett 
nagyobbarányú ugyan, de a játéko
saink többé-kevésbé épen maradtak. 
Én nem akarok a M A V A G  játék
modoráról beszélni, de Opatának 
arra a kijelentésére, hogy „néhány 
Törekvés-játékost nem ártana meg
fegyelmezni“  azok után, hogy a mér
kőzésen két M AVAG -játékost állí
tottak ki, csak annyit mondok, hogy 
úgy látszik, Opata nem veszítette el 
a régi időkben közismert humorál.

A  Törekvés kedden délelőtt tíz 
órakor tart edzést.

Szent László-fc upa
Kecskeméti kér— Nagykőrösi ref. tanító* 

képző 1:1 (1:0)
Kecskemét, Vezette: Rozsnay J.

Nagy Iramban indul a játék, pedig 
a paiya  ̂erősen sáros. A 10. percbon vé
delmi hiba révén Szántai szerzi a gólt. 
Utau,a a körösiek sok jó  helyzetet ki" 
hagynak. Szünet után a kccsk-ométisk 
jobb erőnlétük révén komoly fölénybe 
kerülnek, de a körösi védelmet megtörni 
nőm tudják. Kitűnt: P. Kovács, Iván 
I I .  Tóth, Iványi, Illetve Szabó és Varga.

A  Rákóczi-induló és a kalaplevétel*
Hivatalos helyen rossznéven vették, 
hogy az újpesti Magyarország B ) —  
Jugoszlávia B )  mérkőzés elején, 
amikor a himnuszokat játszották, a 
közönség nagy része a Rákóczir 
induló játszásakor föltette a kalap
ját, cigarettázni kezdett, stb. Egy
szóval úgy viselkedett, mintha «  
Rákóczi-induló már nem tartozna a 
himnuszhoz •— • holott hivatalosa*  
hozzátartozik. Készséggel adunk he
lyet ennek a jogos szemrehányás
nak, mindössze . kötelességünknek 
tartjuk kijelenteni, hogy a köztudat
ba nem vitték bele kellően még, 
hogy a Rákóczi-induló is a himnusz
hoz tartozik. Ebből származnak OS 
ilyen téves felfogásból eredő .félre
értések.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
P. F. Pnsztaszabolcs. Az északnyugati

kerület mezei bajnokságára a nevezést *  
kerület irodájába (Székesfehérvár, Sport* 
csarnok) kell küldeni.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
KöveaHjct I.s A  kérdéses ezo!vénnyel 

nem szerzett 27, hanem csak 22 ponto*- 
A z easő szám jegy ugyan nem teljese® 
szabályos 1-es, azonban a mellette áll® 
0-val összehasonlítva csak 1-esnek lehe1 
elfogadni. E rről személyesen bármik®* 
saját maga, vagy megbízottja meggyó" 
ződhetik. — Többeknek: Már néhány széf 
megírtuk, hogy pontbeli kérdésekre oea lt 
megcímzett • vá,laszlcvelezőIapón válaszd"
lünk. — Moórong J.: A pontversenybe® 
csak a teljes nevével beküldött ezelv®" 
nyék pontjai számítanA\ Ellenkező ess”  
ben nem az ötszel vénye®, hanem az • “ *  

oroporttn ftoffcQmófcn
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Körösi— M oreyon  
m érkőzés lesz!

— A rendezőség közleménye — 
Moreyon eddig mindegyik magyar 

profi ökölvívót legyőzte. Most már 
nem is maradt más megfelelő ma
gyar profi ökölvívó, mint Körösi,' 
aki eddig még nem csapott össze a 
kubaival. Az illetékesek igyekezeté
nek, hogy a két ökölvívói; egymás
sal szembe állítsa, nagy akadálya 
Volt. az, hogy a két versenyző két 
különböző súlycsoportba tartozik. 
Moreyon a kisnehézsúlyű. Körösi 
Pedig a nehézsúly-csoportba tartozik. 
A kubai ökölvívó kérésére most az
tán a rendezőség megállapodott 
abban, hogy a két versenyzőt egy
mással szembe állítja. Körösi öröm
mel tett. eleget Moreyon kihívásá
nak és tízmenetes küzdelemben ki
áll a néger ellen. Ezek szerint a két 
ökölvívó összecsapása olyan érdekes 
sportesemény lesz, amilyen már ré
gen nem volt nálunk az ökölvívó- 
sportban. A  mérkőzést előrelátható
lag április 5-én rendezik meg a Fő
városi Nagycirkuszban.

Ökölvívó világhírűdé
, A „The Ring'" című Newyorkban meg- 
lelőné ökölvívó és birkózó szaklap szak
értői megállapították 1940 legjobb ököl 
Vívóit. Az érdekes szavazás eredménye: 
1, Bi'ily Conn (57 szavaz,-ti. 2. Mas l?”er 
<S6), 3. Henry Armslrong (26), 4. Ken
Overlin (» ), 5. Joe Louis (17).

Magyat-olasz
főiskolás vívőmérkőzés 
a Miametemen

Ú S Z Á S

Kappei Anni :
y|r®, ú jra

E zú tta l 2:52-1 (?)

•Öt mimet amatőr ökölvívó utazik Ja
pánba a budapesti EB után. Mivel a ja
pánoknak nehezebb súlyú öklözoik nin
csenek csak lóg-, harmat-, pehely , 
könnyű- ée váltósúlyúa-k utaznak Ja
pánba.

Nyolc francia ökölvívó Jön 
megrendezésre kerülő 

ttőm-et lapok jelen tó-Kí ©/.érint, 
öklöző novezé&e rövidesen 
Í1BA hoz.

a H :da- 
EB-re — 
A nyolc 
befut a

. „Tandberg- Klub“ alakult Stockholm
ban. Mindössze 40) tagja vau ezek azon
ban feienkint 100—100 svéd koronát fi
zettek belépési díjul. Aki ezt megfi- 
jWUo. egyúttal saját klutwzé'kébcn ülhet 
Tandberg minden mérkőzésén, a — szó- 
»tó körül.

. Svájc ökölvívó bajnokai (lóffsúlytó’ 
pitééi: Schwab (Gént). Schruita 
Bandié (Basel), Guiliaume (Gcnf). Weid- 
ninrui (Wintcrthur), Burgor (Gcnf), 
Müllor (Basel), StetUc-r II (Ohaux (le 
ffonds)Az olasz ököl vívóbajnokság döntőit 
Jernibcn tartották meg. A legjobbak 
közül Peiro és Cornago hiányzott, nem 
kaptak szabadságot. A döntő eredményei 
flógsúlytól felfelé): Parsam győz Fal-
fifiélli ellen. Paoletti nyer Naghati Ci
liin, Bo-netti mégveri Ciomboümt. K. 
froietti győz Oreni ellen, Borraccia nyer 
*ztalelti ellen, Battaglia győz Bonatho 
'Ben, Barna nyer Febbi ellen, Latiul 
Svőz Bnrbieri ellen.

Scbinellng nem védi meg Europa-naj- 
»oki cirnét Lazek ellen- Az egykori vl- 
%ba.inok aligha húz ökölvívó kesztyűt 
a jövőben.

A  Műegyetem fellobogőzott kupola
csarnoka hétfőn délután már jóval 
a magyar— olasz főiskolai váloga
tott vívómérkőzés kezdete előtt meg
telt a kiváncsiakkal. A  rendőr- 
zenekar szórakoztatja a verseny 
kezdetéig az egybegyűlteket. 
Műiékor Rezső dr, a főiskolások 
miniszteri biztosa fogadja az előkelő
ségeket. Ezek soraiban megjelent 
báró Wlassics Gyula dr államtitkár, 
vitéz Tárczay Felicides Román dr 
miniszteri osztályfőnök, azonkívül 
a pádual egyetem rektora, Carlo 
Anti.

A  verseny előtt, nagy az izgalom, 
mert az olasz főiskolások csak négy 
vívóval jöttek Budapestre. Ezért nem 
hármas, hanem csak kettes csapatok 
vívnak.

Nazzarí, az olasz csapat vezetője 
ezeket mondja:

—  Sajnos, nem tudtunk teljes lét
számú csapattal Budapestre jönni. 
Szolgálati elfoglaltsága miatt nem 
jöhetett el a csapat egy-két tagja. 
Fintornak is ezért kellett otthon 
maradnia.

Arra a kérdésünkre, hogy mit 
vár vívóitól, így nyilatkozott#*

—  Remélem, hogy a szúró fegy
verekben győzni fogunk. A  kardban 
majd meglátjuk . . .

Bay Béla dr, a magyar főiskolások 
kapitánya ezeket mondja:

—  A  kettős csapatokból álló mér
kőzés nem a legjobb a mi számunk
ra. Különösen a szúró fegyverekben 
kedvezőtlenül alalcult a dolog.

Félhat előtt egy pár perccel fel
vonul a két csapat. Az olaszok piros 
mezben és fehér nadrágban, a  
magyarok pedig fehér vívómezben 
állnak fel a pástra. Elhangzik a két 
ország nemzeti imádsága. Majd a 
két csapatkapitány bemutatja a 
vívókat.

Olaszország: Mazerate, Tambora, 
Ráccá, Chestarl.

Magyarország: Rerrlch, Hennyei, 
Berzsenyi, Kőhegyi, Németh, Bedö.

A  bemutatkozás után nyomban 
megkezdődik

a tőrcsapatverseny.
Első pár Mazerate— Bedö.

A  versenybizottság elnöki tisztét 
az ostmarki Brünner látja el, tag
jai: Kevey, Palócz és az olasz Naz- 
sari.

nek. A  tartalékos olasz csapat felül
múlta önmagát. Tambora a kardban 
pompásan harcolt. A  magyar csa
patból Németh tetszett. Kitűnő kard
vívó lesz belőle.

Bay Béla dr, a magyar főiskolások 
kapitánya: Nagyon fáj a kardban 
elszenvedett vereségünk, még ha

figyelembe
Némethne.k
nemzetközt

vesszük azt Is, hogy 
és Mikesnek ez az első1 

szereplése. A  szúró 
feg5'verekben, különösen a párbaj
tőrben elért eredményünk hatalmas 
teljesítmény. Rerrich óriási küzdő
képessége bámulatos volt!

if j ú s á g

k iso k  la b d a r ú g ö b a jn o k sa g  
Bolyai £.~-We.rbtfe*y sí. 4:0 Bor-

lalan-u. Vesette: Éffner. — Bolyai ff.:
Bántay — Spiegel, Simonyi — Györki, 
.{J&rneter, Weisz -- VÖ'.gyesi. SzAnyi, 
Rúrváth, Kovalovs*zky, Farkas. ~  w cr- 
boczi Forffács — Baj dán, Janecka

Rad'nay, Márkus. Novakovszky — 
kcboltz, Köveedy. Bánkút!, Elek, Kusx- 

A „Bátyai’* sokkal jobb volt. de 
az el-ső félidőben inéit tartotta 

Iha^át. G óí Jövő: Demeter (11 esbcjl).
yf’>nyi, Horváth és Janecka Ginből), 
rr* Spiegel, Demeter és Horváth, illetve 
Forgács Ba.idán és Bánkút*. Báukuti 

11-est kihagyott. , „ ,
A Kőlc&cv $?.—Olas-* kir. ff. mérkőzés 

^maradt, mert az Olasz kir. ff. nem je- 
J&nt meg.

KiSOK.bajnoki fnthallmörbőzés Győrött.
t'mnázium—Szakiskola 3:0 <1:01 Vezette: 
Kovács Gőllövö: Berta (2) és Németh.

A POIGART ISKOLÁT LABDARÚGÓ 
MÉRKŐZÉSEK MŰSORA 
Március 28-án, szerdán: 

y péii c s ín on : Népliget, 3. Gyált-üt— 
í-’-Sct u. Vezeti: Gulyás. 4. Tolepi-u.-
“Zazadis-utra; V e-eti: Go1' rás. 5. Német 
“ <ca—Knézits-u. Vezeti: Bart-os.

Március 28-án, pénteken:
..Budai csoport: Marcibányi tér. 8.
yzakó-u.—Váli-u. V.’zeíi: Ballon. 4
J1S<h’e-u.—Attiki-u. Vezeti: Bartos. 
,v§zaki csoport: Millenáris. 3. Nagy

“tadi-u,—Na-gymező-u. Vezeti: Gulyás.
Alárclns 31-én, hétfőn:

Kszaki csoport: Mütenáris. 3. Earessy- 
Jtca—Rottenintler-u. Vezeti: Kerék járté.

«iuá?crlAdi'u- ' :
Hernád-u. Vezeti: Ke-

.^udai csoport: Marríbányi-tér. 3. Kis 
JOrona-u.—Attila-u. Vezeti: Várszegi,
!• Váezi-u.—Caaká-n. Vezeti: Várszegi

^ORNA
tornaBnnepélyl rendez kedden 

,8 órakor a Vns-utcr.i iskola torna- 
dot!í'.“ ŝn- Az ünnepélyt aakkörökbon ér- 

JP'Hléssel váriák.•̂■(léssel várják. 
dí.<!sy sikere volt az országos vasulas 
úf? ,,r?4nak. Vasárnap este az FVSK 
gGoeü-uti tornaesinrnokábfln rendeztók 
iíl/g, a* országos vasutas dísztornat. A 

egyesület tagjain kívül a müs- 
k;ng a és _a szentesi vasutasok., nomku-
fA,Vé' 11 a budaocsH Testvériség hölgy- és 
sit-;1 „tornászai működtek közro a nngy- 
* JU dísztorndn.í u oisztoruán. Az egyes műsorszámok 
fért? 111 kel1 emelnünk a Testvériség 
tol?1 °»ai>nfának közös szahadgyakoria- 

U. az FVSK hölgy csapatának fele- 
k-irc.Ji.'uát n-vakorlatait, Frigvesl FridnJVSK
asko.™

táncának

Sv»iK ,fa Bálványossyné FVSK buzogány- 
:'ii?„(,?r',a*ót. A miskole hölgytornászok 

óriási sikere voü

Gy e p l a b d a

rúteáXas“rnapi'? KitazOtt MAC-MHO ,ba-
r.tárkőzés a gyep kímélése miatt 

il&rii*, : hhoiyett ma fél 10 órakor a 
o«nt’ils,í',S?!cm MAC—AHO barátságos

ATLÉTIKA

Újra bekapcsolódik 
a LASE az atlétika 
vérkeringésébe
Mór a síidény alatt feltűnt, hogy 

egyeg, versenyeden a Ludovika Alto- 
démlgi versenyzői is elindultak. Va
sárnap azután még nagyobb öröm
mel állapítottuk meg, hogy a főisko
lai kezdő mezei versenyen a LASE  
futói egyszerűen elsöpörték a többi 
főiskolai egyesület versenyzőit, az 
egyéni elsőséget pedig Mindszenthy 
János, a 200 méteres síkfutás ifjú
sági csúcsának tulajdonosa szerezte 
meg.

örömünk annál nagyobb volt, 
mert a L A S E  kiváló atlétái évek tóa 
nem szerepeltek sem főiskolai, sem 
más versenyeken, pedig a katonai 
nevelőintézetekben és a felvételi ros 
tákon keresztül a legkitűnőbb 
anyag, köztük egészen nagytehat 
ségü atléták kerültek a Ludovika 
Akadémiára.

BAJN O KI FŐPRÓBA

m i  iar
-ia elén?.*t *

Tőrcsapatban 4 :0 -ra  győztek az  
olaszok

Mazerata— Bedö 5:2. Mazerata, fö
lénye nem volt kétséges.

Tambora— Berzsenyi 5:-t. 4:4-es
állásnál az utolsó tust fordítva ítélte 
Brünner. Berzsenyi két szép feltartó 
szúrást csinált.

Mazerata— Berzsenyi 5:4. Hihetet
lenül izgalmas csata. Fej-fej mel
letti harc után 4:4-es állásnál Ber
zsenyi szépen védi az olasz támadá
sát, közben azonban Mazerata le
kapja a fejvédjét, Berzsenyi vissza- 
szúrása eltalálja az olasz állát. Ma
zerata vérzik, a mérkőzés félbesza
kadt. Hosszabb szünet után ismét 
feláll a két töröző. Berzsenyi roha
moz, az olasz feltartó szúrása azon
ban ül.

Tambora— Bedö 5:1. Tambora a 
tőrvívás magasiskoláját mutatta be. 
Nagy tapsot kap érte.

P á rba jtő r 2:2
Chestarl— Rerrich 5:5. Az első ta

lálat Rerriché. Az olasz állandóan 
vonalban dolgozik és egymásután 
viszi be a találatokat a pompásan 
küzdő magyar fiú karjára.

Macerata— Mennyei 5:3. Hennyei 
3 :l-es vezetés után kénytelen meg
hajolni az olasz kiforrottabb tudása 
előtt.

Hennyei— Chestari 4:S. 3:3-as ál
lásnál az idő letelt. A  döntő talála
tot a bécsi főiskolai játékokon 
győztes magyar világbajnok adja.

Rerrich— Macerata 3:4. A  magyar 
fiú szédületesen kezd. Már 3:0-ra 
vezet, de Macerata is legény a tal
pán. Egyenlít. Rerrich ismét talál, 
4:3. Az olasz egyenlít. Hihetetlen 
izgalom közepette a magyar fiü 
adja a győztes tust.

K ardvívásban  8 ; l -r e  kikaptunk

Tambora—Mikes 5:3, A z  olasz 
pom pásan vív.

Németh— Ráccá 5:4. A  mérkőzés 
úgy Indul, hogy Németh simán nyer. 
3:0-ra vezet. Az olasz egyenlít és 
csak nehéz küzdelem után győz Né
meth.

Tambora— Németh 3:2. A  m agyar  
fiúnak nem lett volna szabad tá 
m adnia a  hosszúkarú olasz ellen.

Ráccá— Mikes 5:2. A  két balkezes 
vívó közül az olasz találta fel inkább 
magát.

N Y IL A T K O Z A T O K :
Baruchéllo, az olasz csapat kapi

tánya: Nagyon örülök az eredmény-

i M M
aert két hétig

iü B PS B
igapia 
a lapot

s negyedévenkint ké 
B*noOt megtakar®

lesz ár. TJTÍ'l vasárnapi mezei versenye. 
A  hétfő esti nevezési zárlatit:, a felnőit 
versenyre teljes csapatát nevezte 
MAC. a BBTlí, az UTE és a BSzKRT, 
szóval csali a Testvérkén hiányzik. (Ne
vezett a W MTK. BLE és MPeTSE is.) A  
~9 futó között többek közt Kelőn. Szila 
pyi, Szabó, Ig ió i, Németh. Csapiár, 
Sajtos Lrudvai, Esztergomi, Híres, Eper, 
Zoltay. Tarsoly, Mauréry nevét talál
juk. Az ifjúsági versenyre 91, a serdülőre 
14 versenyző jelentkezett. A versenyzők 
a Ií ültül házban vetkőznek ée 10 órakor 

■yüGcscn inöu’ rk ki a rajt he’v.'re 
Az első verseny fél 11 órakor kezdődik

A KATO NAI
IGAZOLÁSOK BEVEZETÉSÉT

javasolja az intézőbizottság a tanácsnak 
A  javaslat szerint a honvédség olyan 
hivatásos, vagy katonai szolgálatra be
vonult nem hivatásos tagjai, akik vala 
mely egyesület igazolt versenyzői, kato 
nai szolgálatuk tartamára — más helyőr 
ségbe történő áthelyezése esetén — 
illető helyőrségben működő egyesület 
részére ideiglenesen azonnal igazolhatók 
Az eredeti egyesület részére történt 
igazolás azonban továbbra is érvényben 
marad. A katonai szolgálat alatt történő 
indulás az átigazolási időbe nem számít 
bele — A javaslatot igen helyénvalónak 
tartjuk és azt remélhetőleg a tanács is 
jóváhagyja. Sokan vannak ugyanis oly 
versenyzők, akik régi egyesületüktől el 
szakadva elszakadnának a sporttól 
katonáskodásuk tartamára, Így  azonban 
sportolásuk biztosítva lesz.

A  Németországban portyáié Kül
földi hölgyúszók vasárnap München
ben álltak rajthoz. A  versenyt ez 
alkalommal is nagyszámú közönség 
nézte végig. A  100 m gyorsúszásban

Hvéger
győzött, 1:05.6 rnp-es idővel, Máso
dik a holland Stijl lett, aki 1:05.S 
mp-t úszott. A. két hölgy között 
most is hatalmas küzdelem folyt és 
Hvégernek sikerült visszavágnia a 
Düsseldorfban elszenvedett vere
ségért. 400 m-en is Hvéger győzött. 
Ideje: 5:07.9.

A  200 m mellúszásban Hapcii 
Anni 3:52.1 mp-es alig hihető 

Időt ért el-
(Alighanem valami tévedés csú
szott be a híradásba. Kapéll leg
utóbb Düsseldorfban ugyan 2:55.5 
mp-re javította a 200 m mellúszás 
világcsúcsát, ez a 2:52.1 mp-es idő 
azonban még a müncheni 20 méte
res fedettuszodában is hihetetlen. —  
A  szerkesztőség.) Waalberg 2:56.7 
mp-t úszott. 100 m hát: 1. Cor Kint 
1:12.8. A  hölgyek vegyesváltójában a 
holland csapat (K int— Waalberg—  
Stijl) 5:21.6 mp-t úszott.

A  férfiak között Schröder 100 
m-es kitűnő ideje áll az első helyen:

58.9 m p!
Schröder 200 m-en 2:13.3 mp-t 
úszott. A  100 m hátúszást Holz  
nyerte 1:10.7 mp-el.

K lt iig  nyerte a Borlin-Brandenburgi 
kerület toronyugró bajnokságát. Ered
ménye: 111.44 pont, 2. Haster 110.84 P,

! s Sobeck 96.90 p. A  hölgyek csoportjában 
Hartungen szerezte meg az első helyet 
60.80 ponttal Nikéiéit, a tavalyi bajnok 
második lett 52.83 ponttal

K O S Á R L A B D A

T oüotző mezei versenyt rendeznek
leventék március 30-án délelőtt 10 órai 
kezdettel az V., V I. és X II I .  kerületbe 
tartozó leventék részére az Aréna-üt 1 
alatti leventepályáról kiindulva. Jelent
kezne lehet a helyszínen.

Lázár József halála. Nagy gyásza van 
a MAC-nak. Meghalt Lázár József a 
klubnak évtizedeken át volt elnökségi 
tagja, az at élikai osziály. majd n kesébb 
megszűnt labdarúgó szakosztály volt 
igazgatója.

A Törekvés ötödik embere Is befutott 
a BSzKRT vosárnapi versenyén 8 km en 
és az utólagos megállapítás szerint a 
csapatversenyben 1. Testvériség 20 pont, 
2. Törekvés 35 pont.

V E G Y E S  H ÍREK

I. osztályú férfi:
TFSC BBTE 3« 33 (13:19). Vezette: K i 

rály és Szamosi. Kosárdobó: Szornor 
(121, Szittner (10) Kamarás (8), Kelemen 
(3: l’ alásthy (2). Borbély, illetve Tichy
I  (13) Tiehv I I  (8), Etőzsa (5). Kapás 
(4) Holezer (2) és Péteri dr.

BSzKKT-M AFC. 30:29 (19:8). Vezette: 
P.ndac&onyi és ,1 ánosház*. Kosárdobó: 
Mogyorósi (10), Mátyási I  8). Sólymost 
és Szamosi (6—6). Illetve Hévízi tlp). 
Vadászi (6), Katona 6s Szabi (3—3).

II. osztályú férfit
BBTE Tl'SC’ 70:>1 (19:4). Vezette: Wé

" íuos és K irá ly . Kosárdobó: Szabó (18), 
Erdei (12). Gáthy 110). Körmendy és  Kiss 
(8—8), Badacsonyi (6), Szerdahelyi ós 
Binkuti (4-4), illetve Jakó (10), Hódosi 
(2), Bujtás és Gőbel.

B S zK R T -M A F c  29:26 (15:11). Vezette: 
Nőim ée Fazekas. Kosárdobó: E re i (3), 
Sebük és Knmar.ezo (7—7). Bors (5), 
Kutnsi (2), illetve Kátai (14), Eszéki (30). 
Oláh (2).

M O T O R
B IR K Ó Z Á S

Kecskeméten vasárnap a KTE és a
Ceglédi VSE birkózó csapata barátságos 
mérkőzést vívott. Győzött, a K T E  4:3-ra.

K É Z IL A B D A

Toborzö. A  Ko. Habs. március 
ma délelőtt 10 órakor a Váci-úti 
pályán női toborzót tart.

25-én,
Ganz-

Még tíz ponttal főbb .
a BBTE a MAC-nál

április 20: kism o- 
toros Budapest* 
Kecskemét táv- 
verseny

A z  M K S z  április 20-án kísmoto* 
ros távversenyt rendez a  Budapest 

-Kecskem ét útvonalon. A  torna  
szabályzata most születik és a  na
pokban megjelenik. H íre já r, hogy  

| a  futam  sebességi je llegű  lesz.
A  kismotoros gy á rak  m áris ké 

szülődnek a tornára s  néhány igen  
gyors gépet akarnak  rajthoz állí
tani.

A  B SzK R T  mezei versenyének néni
kedvezett az időjárás. A  rendezők és a 
versenyzők majd megfagytak a dermesz
tő esőben és bizony a sártnposás senki
nek sem öröm. Nagyon nehez-m érkezik 
meg az idén a várva várt tavasz és ez 
nemcsak általános magyar szemp ntból 
súlyos megpróbáltatás, de az atlétáknak 
is az idegeire megy. Februárban és 
március elején még csak elkinlódnak a 
m?zei futók a nedves hidegben és a vizes 
talajon, de a hivatalos tavasz beköszön
tése után már vágynának egy kis me
leg után.

További verseny műsor: ugyanis a kerü- |
leti és a vasutas bajnokságban merül ki, 
itt pedig vele egyenrangú futókkal nem | 
f -g találkozni.

Főként azok imádkoznak már egy kis 
napfényért és felmelegedésért, akik 
kisebb-nagyohb túlsúlyt hordoznak ma
gukon. Bizony, uki télen elhagyja ma
gát, kihagy néhány heiet és közben ki
pótolja a gyomor örömeiben azt, amit a 
versenyidény alatt megtagadott önma
gától, az ugyancsak gürcölhet, amíg 
rendes sú lyát visszanyeri. Ez az esete 
Csapiárnak is, a tavalyi mezei bajnok
nak. Télien ál 15 kiló súlytöbbletet sze
dett fel és bár leadott már belőle nyol
cat, héttől még mindig nem tudott ínesr 
szabadulnia. Ez a magyarázata annak, 
hogy csak a kilencedik helyre tudott b«- 
fulni a B S zK líT  versenyén.

A  felnőttek 4 km-es versenyét Szabó 
Miklós nyerte. Szépen mozgott és bizto
san nyert, ha nem is olyan fölénnyel, 
mint a neki nagyon kedvező távon a 
Margittá—Lendvat—Györgyéi hármas el
lenében elképzelhettük. Ha azonban arra 
gondolunk, hogy kik végeztek a majd
nem együtt befutó Margittaiék mögött, 
mindjárt kedvezőbben Ítéljük meg Szabó 
futását is. Szabó különben nagyon pa
naszkodott a hideg esőre, amely egészen 
ctenorevitetto az izmait.

A 8 kilométere* távon két másik kitti 
nőségünk mutatkozott be: Farkas Béla 
és Esztergomi Mihály. Mind a kettőn 
igen jó  formáról tettek tanúságot és 
különösen Farkas könnyed mozgása tet
szett. A  táv eikő felében Tarsoly futtatta, 
a második felében Esztergomi, do Far
kas aránylag könnyen rázta te őket ma
gáról. A  bajnokságban erős n számolni 
kell velő óh ami a legérdekesebb. Farkas 
„sötét ló"’ murád egészen a bajnokságig.

Sokkal Inkább tisztázódik már a d o lo g1 
a BBTE és a MAC fulól között a jövő 
héten. Mind a két egyesület az UTE 
versenyéi szemelte ki utolsó erőpróbára 
és — akár formába:) vannak már az 
illető vemenyzők, akár nem — teljes 
csapatát Indítja el most vasárnap Me- 
gyeren. Mindkét részről hangsúlyozzák, 
hogy 07 a verseny még nem je len t sem 
mit, ez csak előkészület az igazi nagy 
összecsapásra, do azért itt ie ott is tisz
tában vannak vele hogy az UTE-vere-ny 
felélesztheti, vagy klohaszthatja a remé
nyeket.

A kismotoros Nagydíion 
szabálytalanul indult 
125-ös gép ügye 
a KIVI A C sportbizott
sága elé kerül

A  BSzKRT-vorseny után a helyset to
vábbra is a BBTE fölényét mutalja. 
Ke!IIni, Szilágyit és Sajtost a M AC  ver
senyén láttuk ragyogóan futni, most 
Lcndvni. Hagymáéi és Kereszlu-i bizo
nyította be, hogy a BBTE isták formája 
máris kifogástalan. A  MAC-ról ezt nem 
lehel mondani. Bátopyi nem birtu a rö
vid kapaszkodót (hogyan b írja  majd n 
10 kilométert!) és Kálmánfin is látszott, 
hogy edzése még kevés. Valamit javult 
Szuha. Ha azonban a BBTE és & MAC 
futói között (a versenyen még nem látott.
lg ] ói edaésforméjának figyelembevételé
vel) akarnánk sorrendet megállapítani, a
következő rangsort kapnék:

1. Szilágyi BBTE, 2. Kelen BBTE, S. 
Németh MAC, 4. lglói MAC, 5. Szabó 
MAC, «. Sajtos BBTE, 7. Lendvai BBTE. 
8. Hagymás! BBTE, 9. Harsány! BBTE, 
19. Csapiár MAC. II. Bátonvi MAC, 12. 
Kálmánfi MAC. Eszerint 24:34 lenne a 
pontarány a BBTE javárat

A  R E S C  nagysikerű kism otora*
N agyd íján ak  utóhangjaképpen a  
KMAC sportbizottsága fog fo g la l
kozni azzal a  szabályta lansággal, 
amelyet annakidején nii is szóvá tet
tünk. A z  egyik versenyző ugyanis  
125 kem -es géppel indult a  kizáró
la g  100 kem-es gépek szám ára fenn
tartott tornán.

A  R E SC , illetve az M K S z  hivata
losan m egállapította a szabálytalan
ságot és —  ú gy  hírlik  —  az ügye t  
átteszi a K M A C  sportbizottságához," 
m ely a  nemzetközi m otorkerékpár
szövetség m egbízásából hivatott 
ilyen ügyekben áUást fog la ln i és 
Ítélkezni.

Az ifjúsági versenyben ezúttal V iM si 
bizonyult legjobbnak, Náiast viszont 
V erőd i újból megeloz’ e. _A_ M A C  azon

H Ö SP O R T
OLKINCORA

javított a finn bajnokságban, mégpedig 
alaposan. A korai finn versenyeken bo- 
rozutftsan és nagy füléúnyel győző finn 
távfutó tudvalevőleg alaposan ,e é g e t t  
Cortinában. Garmisthban mar nagyneho- 
zon megnyerte a 18 km-es futást, otthon 
pedig újra visszanyerte rég) formáját.

bau továbbra is bízik a húzódása m ia tt| A finn "bajnokságban egyik nap a M
r.-em erőlködő Nádasban, sőt most már 
a esapatversptiybon H kezd bizakodni 
Az ötödiknek befuló Dvorniezky személyé
ben nagytehelségű tá v fjtó ra  bukkan: és 
a tavaly jól szerepeli Durny és Mantu 
eleh is edzésbe állt már. Csak az ötödik 
helyre kell valakit keresnie és  akkor 
a zíiránylag gyenge ifjúsági mezőnyben 
még győzeíeiuről is ábrándozhat.

km-as futást nyerte mez, a rákövetkező
“  ! J, ’ > ÍR "napon pedig 80 induló ellenében győzőit 

50 km en is 3:03̂ :27 mp-es idővel, -anta.
■ahti. r. második helyezeti 3:06:03-at, 
Rokkmien a harmadik pedig 3:11-04 et 
futóit. Oikinuora győzelmének értékét 
emeii. hogy 5-ös rajtjaimmal indult, 16 
km-né! már ólon volt ón íg y  nyerte v a r -  
senyét.

ÉT'
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Az idény egyik legna
gyobb jégverseaye 
lesz március végén 
a berlini sportpalo« 
tában

Négy napig ismét tél lesz a ber
lini sportpalotában. Március 28-tói 
51-ig Európa egyik legnagyobb jég
versenyét bonyolítják le a németek. 
A  négynapos versenyre nyolc or
szágból sereglenek össze a legjobb 
versenyzők, hogy az idény utolján 
mégegysaer összemérjék tudásukat 
és erejüket.

A  verseny Berlin nagydíjáért fo
lyik, amelyet Frick dr miniszter 
ajánlott fel a győztes ország ver
senyzőinek.

A  verseny két részből fog állani. 
kész mükorcsolyázás és korongbaj
nokság is. A  műkorcsolyázó me
zőnyben mindenkit ott találunk, aki 
csak valamit is számít Európában. 
A  Baier házaspár, a Pausin testvér
pár, Strauch— Noack, Baran— Falck 
indul a németektől. Tőlünk először 
a. Szekrényessy testvérpárt hívták 
meg. ök azonban lemondtak. Helyet
tük a Kertész— Ssilassy pár kapott 
meghívást. Most kiderült, hogy ők 
sem mehetnek Kertész másirányii 
elfoglaltsága miatt. Romániából a 
Nikulescu— Eisenbeisser pár. Svéd
országból a Rahlén— Motander ket
tős és Jugoszláviából a Polme— B i- 
ber műkorcsolyázó pár indul.

A  női egyesben Vígorelli (olasz), 
Botond (magyar), Rahlén (svéd), 
Palmc (jugoszláv), Kalencikova 
(szlovák). Fuhrmann, Röningberg 
(svéd), Veicht, Musilek és a többi 
német kitűnőség áll rajthoz.

A  férfiak közül az alábbiak indul
nak: Faber, Kuhn, Zeller, Rada (né
met), Kállay (magyar), Motander 
(svéd) és Bindea (román).

A  korongbajnokságban a HC Da- 
vos, a BKE, a berlini Roth-Weiss, a 
svéd Hammarby és a  berlini Sc.hlitt- 
schuh klub indul.

M a, kedden utazik  
a korongcsapat 
Berlinbe

A  Berlin város nagydíjáért folyó 
jégversenyre ma utazik el a buda
pesti korongcsapat. A  válogatott az 
alábbi összeállításban kél útra: 
Csák dr —  Pálfalvy, Gosztonyi —  
Háray, Helmeczi, Szamosi, csere: 
Margó dr, Tele, Ott, Bán.

A  csapatot vitéz Szánthó László 
kíséri. Velük megy még Minder 
Sándor játékvezető és Liedemann 
János dr műkorcsolyázó pontozó is.

=D8É
Botond Éva, a magyar műkorcsolyázó 

bajnoknő már elutazott Berlinbe, a Ber
lin város nagydíjáért folytatandó nem
zetközi műkorcsolyázó versenyre.

ASZTALITENISZ
A  Fanto rt. asztali teniszcsapata 

6:1 arányban győzött a Shell rt. 
csapata fölött. A  győztes csapat 
összeállítása: Fekete, Jármay dr,
Lőcs, Szlovák, Tötössy dr, Símig dr.
’ Magyarország 1941. évi asztali tenisz 

bajnokságait április 4„ 5. és 6-án ren- 
dcir,ik meg.

Soós és Sidó átigazolási ideje lejárt 
és az asztali tenisz szövetség leigazolta 
ökot a WMTK-hoz.

A szovátai remete: az első magyar*8 
országi asztali teniszverseny 
győztese

Szovdta-fürdő, március hó.
Döcög a szovátafürdőd helyiér

dekű. A  zordon magány és az erdőit 
kopárratépett fáinak szelíd alázata 
mesél be a.z ablakon. A  tülekedő vá
ros minden szenzáneiója, a rádió, az 
üzlet és a háború elmerül a Medve
tóban. Isteni bölcsességet mondanak 
az ormok, az irdatlan rengeteg: itt 
még nem járt a rontó ember!

Valakiből önkéntelenül kiszakad 
a vágyakozás:

— Be jó  volna Ut elvonultan 
élni!

Erre egy másik utas a fülke sar
kából:

—  Akkor nem, maga volna, itt az 
első, úröcsém, ezen a vidéken. 
Mert van ám, nekünk errefelé reme
ténk. Itt tanyázik a Cseresznyés er
dőben. Kunyhót épített magárnak a 
rengetegben. Erdei vadakkal és ma
darakkal beszélget, mint Szent F e 
renc.

A z  utasok mind a beszélő felé 
fordulnak. Ez meg nem nagyon ké
reti magát:

■—  Bizony, híres, nevezetes embe
rünk ám nekünk ez a remete. Vagy 
huszonöt éve tartja, itt már a sorsa 
köztünk. Valamikor, az „igazi“ vi
lágháború előtt tanár volt Pesten. 
Olyan tudós ember lehetett, hogy 
még az egyetemi katedrával is meg
kínálták. Beutazta a fél világot, öt 
nyelvet beszél. D e aztán mégse lett 
bélöle méltóságos úr. Kiment a 
frontra, véletlenül éppen ide Szo- 
vátafiirdö környékére. Tüzérföhad- 
nagy volt, s ütege közé csapott egy 
oláh ágyúgolyó. Mikor felgyógyult 
a, sebesüléséből, megsiketült. így  
aztán többé nem tudott tanítani. Fel
bontotta, az eljegyzését is. S a nagy 
városból elmenekült ide a hegyek 
közé, ahol közelebb tudta, az Istent

és az irgalmat.
A  fülke néhány utasa elhatározta, 

hogy meglátogatja a  szovátafürdöi 
remetét. Kanyargó hegyi ösvényen 
jutunk el a kunyhójáig.

A  kunyhó előtt szürke, kopott ru
hában a kora márciusi nap fényé
ben fürödve, egy hatvan év körüli 
férfi álldogál.

A  magányon élő ember csendes 
ráérősével szemlél bennünket.

A  kölcsönös üdvözlések után fur
csa, bonyolult beszélgetés indul 
meg közöttünk. Mi papírra írjuk 
kérdéseinket, s ö azokra válaszol.

Elmondja tragédiáját. Röviden, 
szenvtelenül. Csalódásait a  magány 
szétörölte, mint a korhadt faágat a 
vadon millió és millió tiogara#5 és 
baktériuma. i

Aztán a mai életéről beszél:
—- A z ember örökké fiatal marad 

itt a hegyek között. A  gúny, a, kö
zöny, az újságok, a rádió nem ér 
el ide. A z epiber elmélyül, befelé 
fordul, önmagának és: Teremtöjé-
nek él. S ez a mértékletes élet s a 
folytonos testmozgás békén hagyja 
az idegeket, nem hoz érelmcszedést, 
s sok más nyavalyái. Még ma is 
futok 5— 6 kilométert itt az ösvé
nyeken s a fák, a. források s az 
erdők vadjai a barátaim. Boldog és 
megelégedett vagyok. S ha minden
napra még enni is jutna, azt hin
ném, hogy a paradicsomban vagyok.

A  remetét Radványi Antal dr.-nak 
hívják. Megtudjuk, hogy nagy nyo
morban él, s ha a környék lakói és 
a fürdővendégek meg nem szánnák 
hébe-hóba. bizony egy remetével ke
vesebb volna a világon.

Aztán megint a sportra térül a 
szó. És Radványi doktor ekkor igen 
meglepő dolgokról számol be:

—  Nem  igen tudják azt az urak, 
hogy én voltam az első magyaror
szági asztali teniszverseny győztese. 
Régen volt. Negyven esztendővel ez
előtt. A  margitszigeti MAC-klubház 
első emeletén a nagyteremben tizen
nyolcán vonultunk fel erre az akkor 
újszerű küzdelemre. Rengeteg kí
váncsi érdeklődő seregiette körül a 
játszóasztalt. Hosszas csatározás 
után a döntőbe egy bankhivatalnok 
került, meg én. Nem  emlékszem már 
ellenfelem nevére, de annyit tudok, 
hogy heves küzdelem után legyőz
tem,.

A  remete maga elé mered, mintha 
emlékeit akarná feltámasztani:

—  Évekig voltam a M A C  tagja. 
Atlétizáltam, úsztam, eveztem, sőt 
mint atlétikai felügyelő is szerepel
tem. Igen jó baráti kapcsolatok fűz
tek Karafiáth Jenő doktorhoz —  
aki, ha, jól tudom, most Budapest 
főpolgármestere -—, aztán Yolland 
Artúrhoz és a megboldogult Stan- 
kovits Szilárdhoz. De nem hiszem, 
hogy az élők még emlékezzenek 
rám.

Valóid Dosztojevszkij-alak ez a 
remete. Magányában egy sereg ta
lálmányt dolgozott ld, tanulmányo
kat és tudományos müveket írt. 
Érintkezésben áll a főváros néhány 
földrajztudósával, s levelet is ír ne 
kik, ha bélyegre jut pénze. Volt új
ságíró is.

Am a viskó, amelyben él, hűvös 
és a nyomor jár Ide kísérteni.

De úgy látszik, hogy ezt a szo
morú nélkülözést, a kalyibának szél
lel bélelt voltát csak mi látjuk ilyen 
siralmasnak. A. remete szerényen 
mosolyog, a  bölcs lelkek mindent 
megértő mosolyával.. .

I.ofcsányi -Tenő.

BIRKÓZÁS

A birkózó
csapatbafnoksóg

második fordulóját vasárnap bonyolítot
ták le. A délelőtt folyamán lezajlott 
mérkőzések eredményeiről a tegnapi szá
munkban már beszámoltunk. Az NTE 
tornacsarnokában kérni este két mérkő
zés került sorra:

BVSC—BSzKRT 5:2. Nasry—Gyarmati 
3:0, Vörös—Tormássy 1:2* Foréncz—Pin
tér 1:3, Kiss—Hegedűs 3:0, Somorjai— 
Kovács 8:1. PeLLérdy—Kassai 3:0, Vitális 
—Palotás 8:1.

Testvériség—Vasas 6:1, Egyed ellenfele 
átesett, a súlyhatáron. Ozeglédi—Kovács 
0:3. Vízi—Móri 3:0, Vida—Szabó ,3:0 Fa
ragó—Rácz 3:0, Radó—Molnár 3:0, Gál— 
Kosa 3:0.

B)

II. , forduló ntán «s a helyzet:
ce>oport:
1. WMTK 9:5 4 pont
3. Törekvés Sí 6 3 ..
3. DVSG 6:8 2
4. UTE 5:9 0 .,
csoport;
1. BVSC 3:5 4 pont
2. Testvériség 9:5 2
3. BSzKRT 8:6 2 ..
4. Vasas 2:13 0

VÍVÁS
RADNAI ELEMÉR (GANZ TE) NYERTE 

A GANZ TE II. OSZTÁLYÚ VER
SENYÉT

A Bankliga vívótermében rendezte a
Ganz TÉ II. osztályú versenyét. Végre 
j.alahára igazán kemény kötésű fiatalok

aj no Ki versenyen is. Bajaira, 
nk ennyi nézőt.) rendezés nó
táját Fehérvára József nagy 
inmel végezte. K  győztes igazi

valahó. „ ____  _______
csaptak össze, igazi utánpótlást láttunk 
a 43-as mezőnyben. A döntőbe kerültek 
küzdelmeit szépszámú közönség: nézte 
végig. (Bajnoki .versenyen is, sajnos 
alig láttunk 
héz munka.
szakértelemmel . — - --
Ganz TE-nevelés, a Ga.nz-gryárban történt 
felszabadulása után kitűnő eredménnyel 
végezte el a művezetői tanfolyamok 
Mátyásföldről minden edzésre kerékpáron 
jár be. Már a múlt évadban mega 1 lapí
tottuk, hogy a logruagyobb jövőjű fiatal 
versenyzőnk. Tavaly két versenyt nyert 
egymásután.

Három éve vív, ernyedetlen szorgalom
mal, ritka telkesedéeeel. Különösön a vé- 
diét-'ei, rinwszái kitűnőek, idegei pedig 
igazi kötél-idegek. Kétszeri holtverseny 
után részben ennek köszönheti .gycraol- 
mét. Kiválóan iskolázott vívó. ha gyor
sasága javul, a magyar bajnoki döntő
ben fogjuk látni.

Látszik minden mozdulatán, hogy ki
váló verseny vívó volt a mestere, mert 
Skaliczky Géza mesternél igazán jó ke
zekben van.

A második helyezett BarSi PSE az idő

sebb vívókhoz tartozik, nyugodtság jel
lemezte vívását. Küzdeni tud, ütérnérzéke 
jó. csak a védéseivel és a gyorsasággal 
van baj- Harmadik helyezett Papp 
HTVK személyében igazi fiatal verseny- 
vívót ismertünk meg. gyorsasága, védé
se kiváló. -deák kétszeri holtverseny 
után került # a III. helyre.

A többi vívóktól is igen szép osörtéket 
lát tűnik.

Részletes eredmény: l. RachxaA Elemér 
Ganz TE 6 gy., 2. Barsi T. Postás Síi 
G gy., 3. Papp T. HTVK 6 gy., 4. Csobály 
dr RACJ 4 gy (10 k. tus). 5. Dabóczy 
liSE 4 gy. (11 k. tus), fi, Radó HTVK 4 
gy. (13 k. tus). 7. Tilly BBTE 3 gy.. 
8 Gáspár TFSG 2 gy., 9, Toperczer BSE 
1 győzelem,

— B™

Offenhach győzött a három város női 
vívó verseny ében. Berlin—Wien és Offen- 
hach hölgyvivócsapata városközi női 
vívóversenyt vívott. A hármas mérkőzést 
Oífenbach nyerte, míg Berlin és Bécs 
között a mérkőzés döntetlenül végződött. 
A verseny egyik érdekessége, hogy Lrlo 
Allgayer offenbachi vívóhölgy könnyen 
és biztosan verte a bécsi Ellen Müllert. 
Ellen Mtiller leánykorában Ellen Preis 
néven’ olimpiai bajnokságot nyert Los 
Angelesben.

Szemtanú s& milánói 
olasz-m agyar 
vívóversenyról

A z  Olaszországban portyáző vívó* 
csapat egyik hazaérkezett tagja: 
Bay Béla dl- benyomásairól munka
társunknak a. következőket mondta.:

—  A  vívócsapatot intéz Nagy
szombatiig Miksa, elnök vezette. Sok 
portyán vettem részt,, de ilyen jó 
vezetőnk még nem volt. Kitűnő es 
diplomatikus fellépése minden, ké
nyes kérdésen átsegítette a csapa
tot. Jó szereplésünkben neki is nagy 
része van.

—  A  kardmérközésünk teljes fö
lényünk jegyében folyt le. Kovács 
olyan jól vívott, mint Jekelfalussy a 
legjobb korában. Mindig odavágott, 
ahol az ellenfélnek éppen nem volt 
kardja. Ez a tökéletes ütemérzék 
titka. Marsi meg sím  tudott vfde 
szemben moccanni!

—- Tőrben Gerevich vívott kitü
nően. Verattit könnyen és biztosán 
verte. Ez pedig nagy szó! Aki ismeri 
Veratti vívót adományát, az tudja 
csak, kellően megítélni ezt a teljesít- 
rnéiiyi. ■ ■■■. .

—  Párbajtőrben a, verseny hőse 
Mangiarotti volt. Kétségtelen, hogy 
ö ma, a világ legjobb párbajtörviüö- 
ja. Valóságos akrobata. Olgán 
klasssisú ebben a fegyverben,, mint 
a, legjobb Gerevich volt kardban, 
Gözsy, aki utólag kapta meg vízu
mát és egy nappal később utazott, 
jól, de fáradtan vívott. Hcnnycy egy 
kicsit merev volt. Nem  lehetett re
ményünk az olaszokat megverni.

■— Marzi visszavonul a kardvívás
tól, Most sem volt jó formában s ki
jelentette, hogy csak tőrrel fog ez
után vívni. Most gyűjti össze eddigi 
ellenfeleinek aláírását. Ez az utolsó 
kardvívótevékenysége.

—  A  versenyen nem volt nagy kö
zönségsiker. Basletta, az új elnök 
próbaképpen a nagy közönség ré
szére rendezte. De rem ényei. néni 
váltak be. Macerata megjegyezte, 
hogy vívóversenyen magas belé,pa
diját kell szedni s akkor van közön
ségsiker. ő  rendezte a legjövedelme
zőbb vívóversenyt Olaszországban, 
Az első Térsztyánszky-versenyen 
negyvenezer líra volt, a bevétel. Ezt 
azonban csak gála-esten lehet el
érni, magas beléptidíjakkal.

GEREVICH NÉ BOGATHY ERNA
a HTVK hölgy versenyében ismét ár y -  
nyira cin-ljárt a mezőnyben, hogv ■ gyo- 
zcilinét egy percre sem tar.tolta senki seni 
kétségesnek. Kemény, ogyonés- támadá* 
*a-i» jó t-ávolságtuirtífea og'yinagábari étefif- 
á győzelemhez. Ö azonban ehhez még 
pompás Iák ti kai érzéket és jó  s ftrlrjj? 
biztos védéseket mulatott s íg y  fölén’va 
ké t ség t. éten v  o 11. V ere feléd ii l ' n .verté *  
vcirsenyt. A második helyet Buéhyrtld 
foglalta el. Versenyről' versenyre sTJcbbea 
és jobban v ív  s bizonyos, hogy az első? 
osztályú gárda egyik  legjobbja. Nagy 
Iramban javu l Gündiseh is. Mutatós a 
technikája és jó  a pengevezetése. A  
verseny döntőjének minden helyezetni® 
érett az első osztályra. A  H T V K  vor" 
senye a megszokott sima rendezésbe * 
gördült. Végeredmény: 1. Gereviehná,
Bogáthy Erna 8 gy., 2. Bucii vaM BBT8 
5 gy. 7 kapott és 6 adott találat, 3. Güu* 
disch BEAO *r> f íY - 7 k.. 5 a., 4. Bariba 
BBTE 5 gy., 10 k „  5. Benko Ú TVK  
4 gy., H  k., 6. Zsnbka BBTE 4 gy;, 11 
k.. 7. Hollerbaehné BBTE 3 gy.*, 8.
Nyári BEAO 2 gy., 9. Salacz I I Í V S  
1 győzelem.

Vítfh Ferenc és Szobonya Miklós, »
Szegedi EAC Írét neves vívója a HT$li> 
be lépett.

MOZI __ ..
BADITJS: rT

Közbelép a feleségem
Igazi amerikai házassági komé

dia. Máshol még csak kitalálni sem 
lehetne Ilyesmit. Amerikában a való
ságban is előfordulhat. (Legalább 
mi, európaiak, feltételezzük.) Hét 
esztendei robinzonoskodás után, 
■minden előzetes értesítés nélkül, 
pontosan azon a napon érkezik haza 
a gazdag, fiatal ügyvéd hajótörött 
felesége, amelyen öt holttá nyilvá
nították, férje pedig —  újra megnő
sült. önagysága egy matróztól köl
csönzött ruhában tér vissza ottho
nába, ahol a kisleánya és a kisfia 
nem ismeri meg, viszont a kutyája 
vad örömmel ugrik a nyakába.

A  hazatért feleség csak a férjé
vel tudatja, hogy egészségesen fel
támadt. A  második feleséggel közöl
je  az ügyvéd az új fordulatot! Igen 
ám, csakhogy akármilyen jól meg
termett legény Is az ügyvéd úr, 
mégsem szorul belé annyi bátorság, 
hogy csak úgy egyszerűen azt 
mondja a második feleségének: „na
gyon sajnálom, nem érvényes az 
egész, menj haza, szívem, az édes- 
mamádhoz!.

Később a kacagtatóan bonyodal
mas helyzetet tovább zavarja, hogy 
kiderül: az első asszony sem egye
dül töltött hét esztendőt a hajótörés 
után a lakatlan szigeten. De nem is 
hármasban...

yégül: győz a szerelem!

tér derűs hangulatát. Elegáns plety
ka nyolc felvonásban,

A z egész ■ játék könnyed, szelle
mes, ötletes, csufondáros, vidám. 
iSég a feliratok is fokozzák a néző-

Iréné Dunne  az első asszony. Fi
nom, közvetlen, okos, kedves. Elra
gadó! A  második asszony: Gall Pat- 
rick. Igazán nem érdemli meg, hogy 
így póruljárjon, olyan rokonszenves, 
szegényke... Az ügyvéd úr: Cary
Grant. A  világ legelegánsabb med
véje. Sőt, úgy vettük észre, hogy 
már fogyókúrázott is.

Egy remek szállodaigazgató, két 
édes kölyök és a kitűnő Randolph 
Scott szerepel még a kacagtató, 
fordulatos és elegáns vígjátékban, 
amelynek egész biztosan nagy sike
re lesz.

RIALTO:
Az arany hiénái

Izgalmas vadnyugati kalandok 
amelyekben John Mack Brown, a legjobb 
amerikai lovascowbcv és Eleanor Hansen, 
a legbátrabb cowgörl játsza a két fo- 
szerepet.

A heves iramban' pergő kalandok elmei: 
1. Hajsza az arany ntán. 2. Az elrabolt 
levél 3. Szorul »  hurok. 4. Az úri bandi- 
ták. 5. Lines bíró. 6. A végzetes tévedés.
7. Ég a tábor. 8. A soköklü sheníl. 
9 Nincs menekvés. . ,

A közönség állandóan izgul, derül, zug 
és örül. Az ilyen izgalmas vadnyugati 
képek mindig biztos sikerre számíthatnak. 
Külön, nagy közönségük van nálunk is.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és stombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztősé," és kiadó
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. 
-  Távbeszélő 132- 499 és 133-977. bevél- 
cím: Budapest 72, Poslafiók 42. — Posta
takarék: 53.36S. . „ ,

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy bért P 

2.29, negyedévre 6.—, külföldre 9.—■ 
Amerikába l0.—.

Nyomatott a Stádium Rt. körlorgógé- 
pein. Feleltet fixftx áJfliar lcucsté.

A  MOZIK MCSOKA
RÖVIDÍTÉSEK Sz =  szombat, V — vasár 

nap, u — Vi, f “  */s, h — %
25-én vasárnapi kezdések! 

Bemutató mozik
ATRTUM Margit körút 55. Tel.; 153-034. 
fg, fs, flO. Sz. V-: f4-kor is. Alipang.
(Gary Cooper.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-u. 8. 
T.: 181-244. 10-töI 24-lg folyt Magyar- 
Ufa-. Luce- és Fox-híradó. Arcok és ál
arcok. Rajzos híradó az angol gyarmat- 
birodalomról. Rajzfilm.
CASTNO Eskü-út 1. T.: 383-102. 5, n8, flO. 
Sz; V.: b3-kor is. A nyugati győzelem. 
CITV Vilmos császár-út 35. Tel.: 111-140. 
Ii6, li8. Illő. Sz. V,: ht-kor is. Európa 
nem válaszol. (Tasnády F, Mária, Potro-
CORSO Váci-utca 9. Teleim: .182-818. 
CB. fg. flO. Sz. V.: fi-kor is. Bűnhődes. 
(Tyrone Powor.) __ _  . „„
DÉCS1 Tei éz-körút 28. Tel.: 125-952.
fo, f8, flO. Sz. V.: f4-kor Is. Elkésett le
vél (Uray. Szörényi.)
FÓRUM Kossuth Lajns-U. 18. T.- 189-543. 
ni, fS, hlO. Sz. V.: n4-kor is. Ma, tegnap, 
holnap. (Sz. Szabó. Jávor.)
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 2221 I 
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Fox- és 
Luce-Mradó. Brazíliai rapszOűia Rajzos 
híradó az angol gyarmatbirodalomról. 
Rajzfilm.
OMNIA Kölcscy-ntea S. Tel. 130-125.
5, n8, flO. Sz. V.: 4, 0, 8. 10. Sarga rozsa 
(Szörényi!)
RADIÜR Nagv-merő-ntra 22. Tel.; 122-098. 
f6, n8, hlO. Sz. V.: f4-kt»r is. Közbelép 
a feleségem. (Iréné Dunne, Cary Grant.) 
BOY AÍ APOI.i.O Erzséhét-körűt 45 T : 
222 902. fá, 7, flO. Sz. V.: 2-kor !e. Olaj 
város. (Clark Gabié., Spenoer Tracy.) 3-ik 
hét!
SCALA Teréz-körút 60. Te!.: 114-411.
f5. 7, flO. Sz. V.: 2-kor is. A Manderley-
báz 'asszonya. fJoan Fontaine.) fi-ik hét! 
URÁN 1A Kákoczi-nt 21 Tel.: 146 046.
5, n8. flO. Sz. V.: f4-töl is. Euróna nem 
válaszol, (Tcsnátly, Petrovics, Kiss Fi) 
Prolongálva. V. d. e, 11: CboiLnoky Jenő: 
Egyiptom és Szuez.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T.: 422-722 
f4._ f6, fS, flO. Sz. V.: f2-kor is. Bala-
CAPITOL Baroes-tér 32._ Jel.: 131-337.

II. f2, f4, f6, f8, flO. Kék madár. 4-ik hét! 
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-988. f4. Í6, 
f8, flo. V.: f2-kor ia. A notredamei to- 
ronyör.
ELIT Szent Tstvái-kőrút 16. Tel.: 114-502. 
f4 f6, hg, 10. V.: 1, n4. Í6, h8. 10. Notre
damei toronyőr. „  ...
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. 16, Í8, flO. V.: B-kor is. Notredamei 
toronyör. _  ,
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423 901. 
11 2 4 G. 8. 10. Szerelem és vérpad. 
LLOYD- Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994. 
f4. f6, f8. flO. V.: f2-kor is. Nem gyerek- 
játék. 2-ik hét!
PALACE Erzsébet körút 13. T.: 221-222
11, ,2 4. 6, 8, 10. Árvíz Indiában, o-ik hét! 
PATRIA Népszinház-ntea 13. T.: 145 673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Eladó birtok. 
2. hét!
SAVOV Üllői-út 4. T.: 140-040. f4. f6. fS. 
flO, V.: f2-kor is. Eladó birtok. 2-ik hét! 
RIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.i 268- 
999. f4. f6, f8, flO. V.: f2 kor is. A notre
damei toronyör. _  ___
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 22d-276. 11. 
f2, 14, Í6, Í8. Í10. Pekingi lány. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: 355 371.
n4, ni, n8, nlO. V.: n2-kor is. Szökevé
nyek. 25-én d. e. 11: Pénz All a házhoz. 
V. d e 11: Földindulás.
BELVÁROSI Irányi utca 21. T .: 884-563. 
4, C 8 10. V.: 2, h3. 4, h5, 6. h7. 8.
10, 10. Jud Siiss.
Hl DAT ÁPOL 1.0 Széna-tér T.: 351-590. 
Í4. f6. f8, Í10. 25-én: fll-kor és f2-kor ie. 
Jud Süss. . . .
ELDOKADO Népeztnház-n. 81. T.: 133-171. 
4 6 8. 10. V.- 2-kor is. Földindulás. 
HÓM ERŐS Hermina-út 7. Tol.: 196:178. 
h5, 7, illő, V.: f2ttől. Moszkvai éjszakák. 
TPOLY Ctíáky-utca 65. Telefon: 292-626. 
f4, Í6, Í8. flO. V.: f2-kor is. Pepita ka
bát. 25-én d. e. 11: A kis ositri. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4. f6. 18, flO. V.; f2-kor is.
A nagyvilági nő.
OLY M Pl A Erzsébet-körút 26. T.: 423 188
11. 2, 4. 6. 8, 10. Broadway Melody 1940 
OTTHON Beniczky-utea 3 Tel.: 146-447. 
n4. n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Pepita ka
bát.
PHONTX Rákóczi-út 68. Tel.: 223-242. 
11, 1, 3, 5, n8, flO. Szökevények.
RIALTO Rákóczi-nt 70. Telelőn: 224-443. 
11, 1. 3, 5, n8, fio. V.: 10. 12. 2 4, 6, 
8, 19. Az arany h-énáí. Stáb és Pan ® 
múzsák kor'.jiben, ____ ; ,

A RÁDIÓ MŰSORA
Kedd, március 25,

Budapest I. (549.5 m.) 8: Ébresztő. 
Hanglemezek. 8.45: Hírek. 10: Egyházi 
ének éa szentbeszéd. (Gáspár Gusztáv). 
Remény Dezső: E-dur mise. 1115: Görög 
katolikus egyházi ének éa1 szentbeszéd. 
(Kupár Lajos). Orosz I.: Dicsérjétek
Istent című misé. 12.30: BSzKRT-zenekar, 
Vezényel: MUller Károly. 43.45: Hírein 
14: Hanglemezek. 15: Két gyermek
Ázsiába indul. Hodinka László kaland* 
játéka Átdolgozta és vezeti: Kilián Zol
tán. Előadják a gyermekszereplők. 1530: 
Murai. Elek cigányzenekara. Közben 16:
A közellátási szolgálat közleménye. 16.30:
A románok betelepedése hazánkba. Fekete 
Nagy Antal dr előadása. 17: , Hírek 
magyar, szlovák és ruszin- nyelven. 17.15: 
Bartók Béla hatvan éves. Prahács Margit 
dr előadása. 17 35:. Názárethi emlékek. 
Heigl László dr előadása. 18:, Melled 
Béla zenekara. Vezénvel; Vincze Ottó, 
Közben 18.25: Tavasz van. Urfi! AdV
Endre tavaszi verseiből előad Kábtof 
Béla. 19: Hírek magyar, német és román 
nyelven. 19.20: Állaga Géza emlékezető* 
Bevezetőt írta: Iíoch Lajos. Közre
működik: Hámory Imre (ének), Segesd? 
Sándor (cimbalom). Polgár Tibor (zon
gora) és Oláh Kálmán cigányzenekara- 
20.10: Sporteredmények. 20.20: Tavaszi 
felhők az égen. Vers és zene a tavaszról- 
Közreműködik: gzeleczky Zita. Tamás
Ilonka, Abonyi Géza és Szabó Miklós. 
21.4#: Hírek. 22: Szórakoztató zene-
Hangfelvétel. 23: Hírek német, olasz,
angol és francia nyelven Utána kb, 
23.25: Szabó Kálmán iazzhármasa játszik- 
24: Hírek. ' i.

Budapest II. (834 m.) 11: Hanglemezek- 
18: Popovica Lidia ruszin népdalokat
énekel zongorakísérettel. 18.30: A föid- 
mívelésügyi minisztérium Mezőgazdaság  ̂
félórája. 19: Szórakoztató zene hanS*
lemezről. 19 30: A íejrevaló kendő. Irta- 
Csókán Ilona. 29: Hírek. 20.10: Hang
lemezek. Kamarazene. (Grieg és . Verdi,) 
21: Hogyan halt meg Munkácsy Mihály) 
Vécsey Miklós előadása.

Kassa. (208.6 m.) 9: Hanglemezek. 1115:
Hanglemezek. 11.40: Illrck magyar é9
szlovák nyelven. 12: Liszt: Tasso. ltf 
A Kassal Szalonnyclcas műsora.


