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Boldizsár —  Gamma (?)
Már régebben megírtuk, hogy a% 

Elektromos Boldizsárt, a nyurga, 
válogatott kapust, fegyelmi okokból 
egy hónapra eltiltotta még az edzé
sek látogatásától is. Az egyesület 
és a játékos között a. viszony azóta 
sem javult, sőt annyira rosszabbo
dott, hogy az Elektromos-vezetőség 
Boldizsár távozása elé sem gördít 
akadályt. Mint értesülünk, Boldizsár 
iránt a Gamma érdeklődik. A  tár
gyalások a két egyesület között a 
válogatott kapus átadása, illetve 
átvétele ügyében folynak. Nem lehe
tetlen, hogy hamarosan megállapo
dásra jutnak.

A s  áp rilis  6  i n é m e t-m a g y a rra  h é tfőn  v á lo 
g a t  a  szö ve tsé g i k ap itán y , sz e rd á n  edzést 
tart, c s ü t ö r t ö k é n  indul a  c sa p a t  K ö ln b e
Egy mérkőzésre elvették
«  Tokod pálycsválcisztó 
jogát
Kocsis Gézát egy évre eltiltotta az egyesbíró

Szerdán este Bartek István dr 
fegyelmi egyesbíró tárgyalta a To
kod— Gamma mérkőzés után történ
teket. Ismeretes, hogy a mérkőzés 
után a mérkőzésről távozó játék
vezetőt a közönség és egyes játéko
sok részéröl sérelem érte. Az egyes- 
bíró a következő döntést hozta:

A  Tokod pályaválasztó jogát 194.1 
április 20-án a D iM Á V A O  elleni 
mérkőzésre elvette és a pályaválasz

tó jogot az ellenfélre ruházta.
Kocsis Gézát, a Tokod játékosát 

a 348. § G) pontja alapján egy évre, 
azaz 1942 március 20-ig eltiltotta a 
játéktól. Kocsis Géza súlyosan meg
sértette a játékvezetőt.

Bartek István dr a fegyelmi ügy 
iratait átküldte a JT-hez, mert szük
ségesnek tartja, hogy a JT a játék
vezető szerepét is vizsgálja meg.

v m

Tragikus ba leset. . .
Felmentette az egyesbíró  
Ferger Il-t hitiion szerencsétlen
sége ügyében

Szerdán este még egy fontos ügy
ken hozott ítéletet az MLSz fegyel
mi egyesbírája éspedig a szerencsét- 
IsQili járt csillaghegyi Simon ügyé
ken. Az egyesbíró döntése így hang-
sík:

.JNéhaA Simon József játékos 
halálos halesete ügyében a vizsgála
tot befejeztem. A  sérülést megelőző 
esemény pontos megállapítása nem 
^őlt lehetséges. Körülbelül 14— lő 
tanúvallomás között két egybehangzó 
vallomás sem akadt. A  vizsgálat 
alapján mégis az esetet a követ
kezőképpen lehet összeállítani:

Az első félidő 10. percében egy, a 
középről a 16-osra élöreadott lab
dára Simon, a Csilleghegy kapusa 
kifutott, hogy azt álló helyzetben fel
vegye. A  labdát röptében egy csü- 
kighegyi f edezet játékos akarta le
hozni a levegőből, miközben össze
csapott az ellenfél egyik játékosá
val,. A  játékvezető ebben szabály
talanságot látott és a mozzanatot le
fújta. A sípjelet azonban a közönség 
®*iva.j<x miatt nem hallhatták és a

Fábián József szövetségi 
kapitány Kölnbe is 
elutazhat a válogatott 
csapattal

Parisba és Kópén- 
h ágóba  hívják  
a m agyar vá lo 
gatottat

Az MLSz-be újabb meghívások 
érkeztek a magyar válogatott csa
pat részére. A  megszállott Francia- 
ország szövetsége Parisba hívja meg 
újból a magyar csapatot, a dán szö
vetség pedig Kopenhágában látná _ ,
szívesen vendégül a legjobb magyar i kor megkérdeztük a. kapitányt, hogy

Úgy volt, hogy Fábián kapitány 
nem vehet részt a válogatott csapat 
kölni portyáján, mert nem tud sza
badságot kapni a hivatalában. Ami

labdarugókat. Az MLSz azonban 
nem fogadhatja el egyik meghívást 
sem. A  tavaszi határnapokat már 
mind betöltötték, legfeljebb arra 
tartottak fenn határnapot, hogy Bu
dapest kapjon legalább egy nagy 
válogatott mérkőzést a tavaszi idény 
során. Erre azonban egyelőre nincs 
remény, mert nem igen akarnak 
utazni a mai világban.

két, öszecsapott játékoson irányt 
változtatott labda felé egyszerre tar
tott Simon és Perger II. Perger II, 
a Budakalász jobbszélsője nagy len
dülettel tört a labda felé, hogy azt 
hamarabb megszerezze, mint a 
kapus.

Sajnos, azonban egyszerre értek 
a labdához, Perger I I  a lendületét 
nem tudta lefékezni és feldöntötte a 
kapust. Az összecsapás közben a 
Pergert keresztezni akaró egyik 
csillaghsgyi játékos is odaugrott. 
Perger I I  és a csillaghegyi védőjá
tékos Simonra esett s közben a ka
pus sérülést szenvedett, amely az
tán halálát okozta. Mint fegyelmi 
egyesbíró Perger I I  részéről szán
dékosságot, vagy pedig tudatosan 
elkövetett szabálytalanságot nem 
állapíthattam meg és így a halálos 
balesetet tragikus véletlennek kell 
minősítenem. Perger I I -1, a Budaka
lász játékosát tehát felmentem és 
az ellene indított fegyelmi eljárást 
beszüntetem."

Segítsük az erdélyrészi 
középiskolákat!

Gidóiaívy Pál dr. 
felhívása az erdélyi 
egyesületekhez

áll a szabadsága ügye, örömmel fe
lelt:

—  Minden rendben van, én is uta- 
■om. Nem  szívesen váltam volna

meg a csapattól ezen a fontos mér
kőzésen s örülök, hogy erre nem is 
kerül sor.

Mikor válogat, kapitány űr? 
Hétfőn este. Válogatott edzés 

pedig szerdán lesz. Azért szerdán és 
nem csütörtökön, mert valószínű, 
hogy korán el kell indulnunk Köln
be, ha útközben meg akarunk hálni.

Megkérdezzük a kapitánytól, hogy 
mikor tartja meg azt a bizonyos 
„alkalmazó megbeszélést", amelyről 
hétfőn beszélt.

—  Péntéken este. Ismétlem, szigo 
rúan zártkörű lesz, csak a meghívott 
játékosok vehetnek részt rajta.

Van egy kis „helyreigazítanivaló- 
ja“ is a kapitánynak:

Az ú\ kerékpáros 
balesetbiztosítás 
hírére tömegesen 
jelentkeznek tagfel
vételre az MKSz-be

* .Mag'yarországon ma hozzá, vetöte@asien 
j*et̂ zázezcr ember kerékpározik. Ebben a 

tömegben rengeteg közlekedési bal- 
 ̂ fordul eh. Ezeknél a baleseteknél a 

*ele:lo9s-ég kérdése igen nehezein,, vagy 
ál tálában nem állapítható meg. így 

■Jfctán. a szeren eeé ti éhül járt kerékpáros 
legtöbb esetben semmiféle anyagi kár- 

a'n nem részesül.
_ Márpedig; e kerékpárosok magyrésze 
“^Kénysorsú munkásem-b-er. Ha miegöé- 
í  ülnek, ha gépük összetörik, elvesztik 

Vérükét. Égy állandó rokkantságot 
rjúdéző báles-et számukra végzetes csia- 

jelenthet.
A  szociális gondolat s a tényeknek.ez 

“.fölism erése arra indította évekkel- ez- 
í ’TOtt a Nemzeti Sportot, hogy  ezzel a 
í-TOéssel behatóan foglalkozva felvesse a 
v'fí'kpárosok balesrtbizlosítáGának meg.

mj&itását és rendszeresítését.
A -■2 MKSz foglalkozott is ezzel a kér 
k&ett d:0 a kózaelfogliató eredmény
ín y k o r  aztán korszerűbb szelek kezdtek 
W fís „S Ini az MKSz házatáján, újból 
Vet*"™ ezt a baár porosodni készülő ter- 
W , z Erélyes kézzel és lendülettel nyúlt 
ÍCirtS az e,nökség ehhez a javaslathoz. 
tatn?íSozta' részletes tárgyalásokat foly- 
kcliMu az eredmény: az M KSz minden 
^Iztn.ff. , j arl -rni tagját 1008— 1000 pengőre 
M ő fn ili,.  kerékpár használata közben 
hágni halált, vagy állandó rokkant- 

* Okozó baleset ellen,.

A  szövetség tagjai külön balesetbizto
sítási díjat nem fizetnek. Aki tehát 
ha csak pártoló tagja is az MKSz-nek, 
természetszerűleg élvezi e biztosítást.

Az MKSz reméli, hogy ezzel a mozgal
mával számos ú;- tagot fog  toborozni a 
kerékpáros közlekedők között. Ez a 
reménye — úgy látszik — valóra is válik 
Az utóbbi napokban' tömegesen jelent
keznek az MKSz irodájában, h ogy 'tag ja i 
legyenek a szövetségnek, hogy ezzel 
részesévé váljanak a balesetbiztosítás 
intézményének.

Csütörtökön utazik  
Ném etországba  
tornászváloga
tottunk

Március 30-án, vasárnap kerül 
sorra Stuttgartban az V. magyar
német tornaviadal. A  magyar együt
tes csütörtökön délután 3.40-kor 
indul útnak Stuttgart felé a keleti 
pályaudvarról. A  magyar csapat a 
következő összeállításban indul el: 
Pataki, Tóth, Sántha, Börtsök, 
Hajdú, Szabó, Temesi, Várkői és 
Nemere. A  csapatot Bzukováthy 
Imre dr, a MOTESz elnöke, Péter 
Miklós országos művezető, Wagner 
János és Schmidt Gyula pontozó- 
bíró kíséri el Németországba.

Gidófalvy Pál dr, az MLSz elnöke 
visszacsatolt területrészeken 1941 március 
30-án kezdődő Szent László-vándordíj 
mérkőzésekkel kapcsolatban a következő 
felhívást intézte a tagegycsületekhez 

„ A  KI-SOK országos központja a nye-rs- 
an varkor Iá tozás miatt a-z erdélyrészi kö
zépiskolák ogy részét nem tudta ellátni 
a szükséges felszerelésekkel. (Előrelátha
tó! n,g csak április második felében _ kap 
iáik meg az erdélyrészi középiskolák e 
klSO K-'tól a labdarúgó szükségleteket.)
Ezért szeretettel arra kérem az egyesi! 
l-etek vezetőségét, hogy Ule-iglc-nöson s-e- 
gítsék ki a Szent László-vándordijban I K özlést:
résztvevő középiskolák labdarúgó csapa- I Mivel vitéz Kemenesy Sándor,
tóit. Bocsássanak tehát ideiglenes hasz- I mpr pn rv órí><- qyRvptsé<rl kériu isnlöip 
niál-atra rendelkezésükre cipőt ée más * erencvaros szövetségi kepviseilöje
felszerelést. A z erdélyrészi középisko-l-ak- az egyik lapban a szövetség eletevel 
nak a Szent László-vándordíjba való be- [kapcsolatban sértő és teljesen szo- 
kapcsolódása s a küzdelemben való tesz-I kitőteilpkpt tmovnált i  cviwet
vétele elsősorban a-z erdélyi labdarúgás | Kattan KiteteieKet.nasznait, a szövet
érdeke. A  szövetség súlyt helyez arra, 
hogy az erdélyrószi középiskolák la-bd-a-

—  A  Nemzeti Sport keddi számá
ban egy baráti színezetű cikket ol
vastam, amelyből azonban többek 
közt azt is ki lehetett olvasni, mint
ha, a válogatott csapat nem lett 
volna mindig felügyelet alatt. Es  
nyilván félreértésen alapszik, mert. 
a játékosoknak mindössze másfél 
óra sétaidejük volt, amikor egy ki
csit körülnézhettek a városban, —- 
de nem egyenként, hanem csoport
ban. A  megérkezés után délig sen
kinek nem volt szabad elhagynia a 
szállót, ezt magam tiltottam meg 
nekik. Dimény edző mindig velük 
volt, én pedig mindössze a hősök 
emlékművének megkoszorúzásán 
vettem részt kötelességszerüen s a 
jugoszláv szövetség hivatalos meg
látogatásán. Erre az utóbbira őszin
tén szólva nem is akartam elmenni, 
de mégis meg kellett tennem, mert 
ott volt a jugoszláv szövetségi kapi
tány is. A  cikk alapelvével teljesen 

[ egyetértek, magam is mindig így 
gondolkoztam és így is cseleked- 

, ion.

|Fegyelmi eljárást indít 
az MLSz vitéz 
Kemenesy Sándor 
ellen

Az MLSz-ből kaptuk a következő

rúgással foglalkozó ifjúság-a ezekben 
küzdelmekben résztvogyein és minél job
ban szerepel j-e-n. Ezért kérem a társa
dalmi egyesületek megértését és támoga
tásút.”

Túli valószínűleg 
hiányozni fog 
a BSzKRT-ból

Iség megindítja ellene a fegyelmi el
járást. Az MLSz László András dr 

1 egyesibírót bízta meg az ügy tárgya
lásával, aki péntek este 7 órakor 

[fogja tárgyalni az ügyet.
Közölték velünk az MLSz-ben azt 

I is, hogy teljesen értetlenül állnak I vitéz Kemenesy Sándornak fentebb 
1 említett nyilatkozatával szemben.

a Ferencváros ellen Nagybánya csapata
A  BSzKRT-nak összeállítási gondjai 

vannak. Most, amikor valamennyire ösz- 
szekovácsolódott a kék-sárga gárda, köz
bejött Tú li sérülése. Ezenkívül a csatár
sorának változtatásán Is gondolkodik a 
viliamoscsapat vezetősége. Arról van 
ugyanis szó, hogy Kovács I  felépült és 
helyet kellene neki szorítani a belsők 
közt. Ámbár...

— Én azt az elvet vallom — mondta 
Kutruez edző —, hogy: „győztes csapa
ton ne változtass”. Ez a belsőhdrmas jól 
bevált a SalBTC ellen és nem szívesen 
változtatnék rajta. Ha csak Kovács va
lami nagy formával nem rukkol ki a csü
törtöki edzésen. Túlira, sajnos, aligha 
számíthatunk. Még tegnap is bicegve 
járt...

Ezenkívül még valami fáj' a BSzKRT- 
nak.

— Sajnálom — magyarázta Torda Jó
zsef szakosztályvezető —, hogy a Fradi 
kikapott a Gázgyártól, _mert most való
színűleg rajtunk bosszulják meg magu
kat. Ha történetesen a zöld-fehérek 
nyolc-tíz dugóval győztek volna kedden, 
nyugodtabban néznénk a vasárnapi mér
kőzésünk elé. így is megpróbáljuk a le
hetetlent, a pontszerzést...

A  B S zK R T  ma, csütörtökön kétkapus 
edzést. ta rt tartalékcsapatával, fé l négy 
órai kezdettel,

=£80=

BIRKÓZÁS
Olasz—német birkőzömérközést tartanak 

március 30-án San Remoban. Az olasz 
Csapat a következő összeállításban- lép 
szőnyegre: Kivenni, Bertoli, Magni,
Rescioschi. Gnliegaíi. Silvestri, Donáti.

A  Salgótarjáni SE vasárnap országos 
■bicFkézóvereenyt rendez Salgótarjánban.-

kedden este érkezett haza Salgótarjánból. 
Holczmann megsérült, de a többieket is 
alaposan összetörte a hosszú út. Jeny 
Rudolf edző így  beszélt a tarjáni mérkő
zésről :

— A hosszú utazás alaposan lerontotta 
a fiúk erőnlétét és es a mó.sodik félidő
ben ütközött ki igazán. De azért így serit 
vesztjük el a mérkőzést, ha nem ítéli 
meg a játékvezető azt a bizonyos 11-est. 
Nem szokásom a játékvezetők működé
sét bírálat tárgyává tenni, de ennél az 
esetnél meg kell állapítanom, hogy a já
tékvezető túlszigorú volt.

Vasárnap a Kolozsvári AC ellen baj
noki mérkőzést, játszik az NSE. A  heti 
nagy edzés csütörtökön lesz.

A  DiMAVAG
csapata szerdán reggel indult el Pécs 
ről, Az éjszakát a fővárosban töltötték 
a diósgyőriek és csütörtökön reggel 
utaznak tovább Miskolc felé. TJjpest- 
mérkőzés előtt áll «  csapat, vigyáznak a 
játékosok erőnlétére. Pénteken könnyű 
edzést tart a csapat.

A  HALADÁS
vezetősége szerdán összehívta a játéko
sokat. Úgynevezett, „le lk i edzést" tar
tottak .a .zöld-fehérek. Ezen ú jbó l szóba 
került a győri mérkőzés, aztán az őszi 
b:0-ás hazai vereséget em legették sokat, 
amelyet vasárnapi ellenfelüktől.
W MFC-től szenvedett el a Haladás. 
A  vezetőség sorra vette m indazokat s 
hibákat, amit Győrött látott a  csapat 
tói. A  játékosok ígéretet tettek, hogy £ 
csepeliek elloii minden tudásukkal küz
deni fognak. Mint Gazdag mondottá. 
Győrött már a , IVMFC elten tartogatta 
erejét a csapat. Ma kétkapus játék- lesz.

Kispesti híradó
— Véesei visszanyerte önbizalmát—*

örvendeztek a Kispest vezetőségéiben — 
amikor vasárnap olyan pompásan védett 
néhány labdát. Különösen Monostori 
hazaadott fejesét fogta remekül a kapus.

Olajkár I  vasárnap már mérkőzésen 
vett részt a KAO csapatában. A  hosszú 
kényszerpihenője után mondhatjuk, hogy

■ jól.
Olajkár II megfázott. A  keddi erőnléti 

edzésen s-enn vett részt emiatt. . v
Hidasi szintén náthás. () azonban már 

ott lesz a Kispest mai edzőmérlfcőzésén.
Ulicska személyében az amatőr ősapát 

csatára játszott vasárnap a Magyar Ku
páért a Kispestben. Olyan jól mozgott, 
hogy a mai mérkőzésen ismét fog szere
pelni.

Zalainak húzódása vau a halté rétében* 
Kezelésre jár.

Beke megsérült Belgrádbata, de az 6 
sérülése nem komoly. A  Gamma ellep 
okvetlen ott tesz a csapatban.

Kincsest hiába várta kedd %stig: Kreisas 
főorvos, nem jelentkezett nála.

— A szőve tségi kapitány is érdeklődött 
nálam Kincses hogyléte felől, — mondta 
a főorvos — de neki sem tudtam mást 
mondani, jóllehet Fábián József hozzám 
küldte a fiút a sérülésével.

A  Kispest ma délután négy órakor a 
KSSE-vd játszik c-dzőmérközést Kispes
ten. A  Gamma ellen sem akarja elve
szíteni tavaszi veretlenségét a kispesti 
gárda, harséra továbbra, is gyűjtögetni 
akarja a számára fölötte fontos ponto
kat.

—  Fintának még nem 
lett volna szabad 
játszania

Ilyen komoly mérkőzésen — mondja 
Dimény Lajos, a Ferencváros edzője. — 
Szerdán csak a tartalékok tártottak 
edzést, csütörtökön mindenki pihen, 
pénteken erőnléti edzés lesz s ntána 
összeállítjuk a BSzKBT elleni csapatot. 
Valószínűleg az a csapat játszik, amely 
legutóbb legyőzte a WMFC-t, tehát 
alkalmasint ismét Sárosi dr, Jakab. 
Kiszely belső hármassal állunk ki. Ha 
Sárosi dr fáradtnak érezné magát, akkor 
helyette Kiss Gyula kerül a csapatba. 
Más változást nem tervezünk.

EDZöMÉBKÖZÍlST JÁTSZIK MA 
A GAMMA

A  Gamma nagy szorgalommal készül 
vasárnapra a Kispest elleni mérkőzésre. 
Ma. csütörtökön délután egy vállalati 
csapattal játszik a budai csapat, a tar
talékok pedig a fehérváriúti FSC-páiyán 
az FSC-vel játszanak. A  Gamma sérült
jei egészségesek és a Kispest ellen 
szereplő csapófát a mai edzés után állít
ják össze,.
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A beküldő n tó vei! magát n feltételek 
nek. Minden szelvényhez éu és for
galomban levő használatlan 10 filléres! 
bélyeget kel! mellékelni. Aki heten*! 
kint Ötnél több szelvényt küld. kö- | 
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

A komoly eredmény
Belgrádiban történt, vasárnap 

délelőtt, a. taktikai értekezlet 
előtt. Fűzi, a Gázgyár csatára
megszólalt:

-— Kapitány úr, nem lehetne 
valamit csinálni, hogy mi kapjuk 
meg azt az MTK-pályát? Olyan 
jó kis csapatunk von, olyan jól 
jönne nekünk egy pálya.

Az egy üt játékos megszólalt:
— Ki az a
—  Hát a Gázgyár...
Egy másik játékos a sarokban 

így szólt:
—  M á r  a z  la  e g y  c s a p o t !  K o 

moly eredményt még sohasem, 
ért cl.

*
Kedden megszületett a komoly 

eredmény...

Vidéki eredmények
Ttirkks'-íentrolklés: Szolnoki MÁV Ti

THO S:2 (8:1). Barátságos. Vezette: Ka
locsai, A Ti C könnye-tan-en védő kapu
sának köszönheti nagyarányú verrsogót. 
GÓUövo: Búza (2). Lukáe*. Í2>, -ImeUi
fi -Tóth (öngól). illetve Irftzor és Békés.

Miskolc: JTíMAVAÍt 1I—MMTB 2:1 (0:01. 
Barát kágos. V e zeüo: H uiŝ ú r. G olló v •
Tinták, Mészáros, illetve Mo mar.

Szeg ed: SzTK—Móra város 2:2 (C;l). Ba- 
y ítsátfos. Vezette: Horváth. Gollovo: Ko- 
kai n i (2). i’létvc Zöld és Híres. — 
SzEAC—8*FIE 3:1 (2:1). Barátságos. ve
zeti': Pataki 1. A SzEAC tartalékosam 
.iá tűzött. de styözelic.* így »cra volt vl.as. 
GóHövö: Kolossá (2) ók Tóth II qr, ul. 
Báló. -  SzVSE—Portás 12:2 (2:1). Barat- 
..■i.sros Vezette: Ceglédi. Colit, vo: Kee»- 
ivé* (8, <:;jyot, 11-esből), Pé« (4) és Bakos 
t?j, illetve vitéz ördög és Sólymost <«-<*•

Nagymán y ok: NTSE—Kaposvárt TSB
.7:2 (2:0). Barátságos. Verette: Cz'etko. 
Góllövő: Németh ej). Molnár (2) és Bt- 
cs'ák II, Illetve Nyári ős Máthe.

Kunszentmártoni Szentest MA\—Kuli. 
Ii:0 (6:0). Barátságos. Vezette: Harangozó. 
Gól ti) vő: Fazekas (4), Faragó (2),

Barcs: B10K—PEAÖ 4:0 (1:0). Baráttó; 
aos. A pécsi cgyolemisták nagy csalódást 
koholtok. Góllövő: Sjióvár (S)'és kövest.

Királyháza: Királyházi MÁV SE—Mun
kácsi MÁV 2:1 (1:1). Barátságos. Gollovo: 
Bírta, Gúla ősi, Utotve P*'tó.__ _

S**renc»: Nyíregyházi T\E—Szerenos
válogatott 8:0 (3:0). Barátságos. Vezette: 
Kezdovles. Góllövö: Kiss (2), Pető, Sza- 
iay, Mester, A s*rarono*i tamadosor cső
döt mondott. _  . , , , ._ ,,Szombathely: SzFC—Fatudy g, 9:1 (7:1). 
Barátságos. Vezette: Boda- Az, Egyet
értés elten készülő 8?.FO pompás ellen
felet talált a jól játszó . iskolásokban, a 
gimááíieták csak a góllövest nőm értik, 
a mezőnyben szépen jiUaotta*. GoUsiyó: 
Tisza (3), Novotny (3), Lipcsei, Horváth 
(t, Farkas. illetve Hajós. — Szí 0 I I -  
SzCO 5:1 (1:1). Barátságos. Vezette: Paar. 
— 48-as cserkészek—Haladás tfj. SsS (3:2). 
Barátságos. — III. kér. leventék—Haladás 
jf'-j. II 3:1 (2:0). Barátságos.

R o m á n ia
A roiuán NB I legutóbbi fordulójának

Tinire* Ttdcolor—1Glória OFR 3:0 (1:0).
FC Craiova—Itipensla 2:1 (1:0).
Glória Árad—FC Braila 4:0 (2:0).
Venus—Universi íatea 8:0 (1:0).
Ut>E— Sportul Síud*nt;sc 2:2 (1:1).
Misit—FO Píőesti 4:0 (0:0).
A  táblázaton most ez a helyiét:,
1. Ijoirea Tricolor 28 pont, 2, Bipensls 

23 pont, *. Venus 23 pont, 4. Kupid 20 
pont, 5. ÜDE 18 pont, 6, Mtoa. 16 pont, 
7, Sp. Síttdcntcsc 16 pont. 8, FC Craiova 
13 pánt, 9. FC Pboosti 11 pont, 10. Uni- 
verttatea It pont, 11. (Hona Arad 10 
pont. 12. Glória GFB 7 pont, 13. FC 
Ilrniin S pont.

Vasárnap lesz a román NB I rangadója 
Temesváron: iUpcneia—Univorsltateal

CEGLÉDEN
nagy sikere volt a keddi sportnap
nak. A  leventék sporrtelepén több
száz néző előtt zajlott le Molnár 
Ilmáé edzés-bemutatója. Utána a 
ceglédi Vigadó nagytermében bemu
tatták az MLSz és a JT oktató
filmjeit. A  filmeket Vághy Kálmán 
és Molnár Ignác előadása kísérte.

Hol a hiba a góllövő cipőnk körül ?
Érdekes nyilatkozatok a magyar csatárok 
gól lővő készségének megromlásáró l

IdCUUt VCgWllVt(.| ÍUtll ««*».
io Kzvög szí vfájdalmat okozott. Még job
ban fá jt azonban az, hogy ezen a négy 
mérkőzésen összesen csak négy ffóít tu
dott lőni a magyar csatársor.

Az idei válogatott évet is döntetlennel 
kezdtük és B-clgrádban i« csak azt az 
■egyetlen —* átlag — gólunkat sikerült 
meg-lőnünk.

Már régóta kísért a magyar csatárok 
vészes gólwzegény^Sgc. Nem csak a válo
gatott mérkőzéseken, de a bajnoki mér
kőzéseken i* azt kell látnunk, hogy hiába 
dolgozza ki a csapat a legjobb gólhcds- 
zoteket, még gyengébb védeknű csapatok 
ellen sora tudnak úgy érvényesülni fcsa
táraink, mint légen te, mert a biztos 
helyzetekben is hibáznak.

Miért van ír/,, hogy nem tudják csatá
raink pontosan cl találni a labdát ? Miért 
megy olyan sok lövés az égbe? Vagy 
kapu mellé? Egy szóval: mi a hiba c.sa- 
táraink eredményessége körül?

Több érdekes nyilatkozatot, gyűjtöttünk 
csokorba e kérdései kapcsolatban: Jmc:

A mai csatár nem 
kíséri figyelemmel 
a játékot,

— mondja a kis Taki
A magyarországi profizmus hőskorának 

nagy góllövője Takács II volt. Éveken át 
ő volt a gólkirály.

Mi a véleménye Takács II-nek a mai 
csatárokról. A  mai gól képtelenebb csatá
rokról.

15zt mondja:
—  Tény az, hogy ma a csatárokat 

jobban lefogják, mint régen, de a 
baj nem ez! Régen is voltak kemény 
hátvédek, akik rászálltak az ember
re. Talán még ma, a, kullancsos vi
lágban sincsenek ilyen kemény 
ellenfelek. Hogy mást ne, mondjak, 
hányszor játszottam én a, kemény 
Fogl-gát ellen s hányszor rúgtam 
mellettük gólt. Régebben azonban 
mi jobban körültekintettünk, jobban 
láttuk, hogy melyik helyzet a biztos 
helyzet. A mai csatárok nem ilyen 
körültekintőek, A  mai csatár nem 
kíséri figyelemmel a játékot. Ha a 
játék a jobboldali fut, akkor a csa
tár már nem látja, hogy baloldalt 
mi történik, hogy baloldalt ki van jó 
helyzetben. Vagy ha a játék a bal
oldalon jut és a csatár jobboldali,' 
akkor legjobb esetben is csak fél- 
szemmel kíséri a játékot, de esetleg 
egészen lemarad. A  mai csatárok 
közül nagyon sokan csak nézik a 
mérkőzést akkor, amikor nincs ná
luk a labda. Ilyenkor nem igyeksze
nek helyezkedni, mutatni magukat, 
hogy a labdavívö lássa őket. Ezek a 
maiak na,gyón sokszor csak néznek, 
néznek és nem számítanak arra, 
hogy hozzájuk kerül a labda. Am i
kor aztán mégis hozzájuk kerül —  
meglepődnek. Mire magukhoz tér
nek, a hátvéd már el is rúgja elő
lük a, labdát s oda a helyzet. Én 
annakidején igyekeztem akkor is he
lyezkedni, ha a másik oldalon futott 
a játék, én sohasem jöttem zavarba, 
ha nekem adlak a labdát, főleg 
azért nem, mert hiszen régebben a 
Ferencvárosban én voltam kiszemel
ve a támadás befejezésére.-Kifogá
solom, azt is, hogy a szélsők ma 
akkor is lőnek, amikor nincsenek 
helyzetben. Régebben a szélső lefu
tott a vonalig, ott megnézte, hogy 
belül ki van a legjobb helyzetben, 
odatálalta a labdát s jött a lövés.

Takács IX egy kicsit elhallgat, majd így 
fejezi be:

—  Szóval a csatár mozogjon 
akkor is, ha a másik oldalon folyik 
a játék, helyezkedjék folyton, gon
doljon arra, hogy bármelyik pilla
natban hozzákerülhet a labda és 
akkor majd kevesebb rossz lövés 
lesz.

„Csatáraink nem tud
nak mit kezdeni 
a váratlan labdákkal!“

Fábián József szövetségi kapitánynak ez 
a véleménye:

—  Csatárainknak kevés és rossz 
a rúgóedzésük. Keveset foglalkoz
nak a rúgás ABC -jével, keveset 
gyakorolják a különféle rúgásfajtá
kat. Kiég sokat jártam az egyesü
leti edzéseket és megállapíthatom, 
hogy a csatáraink éppen váratlan 
helyzetekből nem tudnak lőni. Mert 
nem szoknak hozzá. Á s  edzéseken a 
kapuralövések rendszerint úgy foly
nak le, hogy vagy a kapus gurítja 
oda nekik a labdát, vagy pedig a 
szélső adja, he. Ha nem jön jól lábra 
a labda, akkor magük elé igazítják, 
vagy oldalt odatolják társuknak. 
Kern lőnek akkor, amikor a labda 
nem jön jól lábra. Pedig az ilyen 
labdák vannak nagyobb számban a 
mérkőzéseken. A z  edzéseken sok
szor állítják meg a labdát. Maguk 
elé ejtik. N em  szokják meg a csa
tárok a mindig mozgásból való lö
vést. M eg  kellene pedig érteniök, 
hogy ma m ár nincs idő állitgatni, 
bei.gazítani. Ezért szeretném, ha a 
rúgószin minél több egyesületben 
meglenne. A  rúgószinnek ugyanis 
az a nagy előnye, hogy a csatár so
hasem tudja, hogy kapja vissza a

lo-bdát. Tehát kénytelen a legvárat
lanabb helyzetekből megrúgni a 
labdát, hol jobbal, hol ballal. Ha a 
csatár gondolkozik, forgolódik, időt 
pocsékol, el, hogy beállítsa a, lábára 
a labdát, akkor sohasem tudja ki
használni azokat a, töredékmásod
perceket, amelyek az ellenfél kapu
ja előtt rendelkezésére állnak.

„A csatároknak nincs 
önbizalmuk”

.Tánosy Béla, a Gamma sportigazgatója 
maga is góllövö csatár volt. A. mostani 
csatárok gó!kiptoienoógónok okáról Já- 
nosynak ez a véleménye:

-— A  legnagyobb baj az, hogy a 
csatároknak nincs önbizalmuk. El
ismerem, hogy ma jobban lefogják 
a, csatárokat, mint néhány évvel ez
előtt, de ha aztán mégis sikerült a 
csatárnak az őrzőjétől megszaba
dulnia, akkor azonnal kell lőnie. 
Mégsem így történik. A 16-os vo
nalról még kiadják a labdát a szélre 
vagy pedig pepecselnek a kapu 
előtt. M i szükség van erre? Ennek 
is van magyarázata. Nem biztosak 
a rúgásukban. Nagy hibájuk a mai 
csatároknak az, hogy nem dőlnek be 
a lövésbe, nem szorítják le a lábfe
jüket a rúgás pillanatában, nem 
„tiszta“  a rúgásuk. Éppen ezért sok 
a pergős labda. Az edzőinknek na
gyon sokat kellene a csatárokkal 
'foglálkozniok és tanítani őket a he
lyes lábtartásra, testtartásra és 
arra, hogy minden helyzetből és 
azonnal kapura rúgjanak.

Zsengelfér három 
órás edzéseket kíván

Zsenselíér, a gólliSvés .csúcseredményét 
elérő újpesti csatár ezt mondja:

•— Tény, hogy nem valami jól ál
lunk a lövésekkel. Ennek egyik oka 
szerintem az, hogy sok csatárunk a 
beosztása miatt nem edzhet annyit, 
mint hajdanában. Ha, sokat edz az 
ember a labdával, akkor természete
sen jobb barátságban is van vele. 
Szerintem példáiul a keddi edzésnek 
három óra hosszat kellene tartania 
és ennek egy jelentős részében a 
minden helyzetből való lövést kellene 
gyakorolniok a csatároknak. A z  
volna a jó, ha a rendes erőnléti ed
zés végén az edző külön foglalkoznék 
egy-egy csatárral, öt-hat labdát 
venne elő és a csatár szakadatlanul 
kapná, jobbról, balról, hátulról a, kü
lönböző labdákat: magasai, laposat, 
gyengét, erőset, úgy, hogy percsnkint 
10— 12 lövést kellene a. pálya külön
böző pontjairól zúdítania, a kapura. 
Körülbelül 15 percig csinálná egy 
játékos, addig, amíg egészen bele 
nem izzad. Annak semmi értelme 
sincs, amit általában az edzéseken 
szoktak csinálni, hogy a kapus ki
gurítja a labdát a csatárnak és az 
rálövi. Ilyen eset a mérkőzésen nem  
fordul elő, legföllebb hasonlít hozzá 
az, amikor a szélső az alapvonalról 
hátragurítja a labdát, vagy a labda 
a kapufáról, vagy emberről vissza
pattan. A z ilyen kapurarugdósáénak 
legföllebb mérkőzések előtt van értel
me, részben, hogy a csatár belemele
gedjen egy kicsit a rúgásba, részben, 
részben, hogy a kapus bemelegítsen 
hogy a kapus bemelegítsen egypár 
labdafogással a védésre.

—  Ami engem illett, azt hiszem, 
nekem mostanában azért nem megy  
úgy a lövés, mint hajdan, mert va
lami kis hiba van a testtartásom
ban. Nem  dőlök úgy rá a labdára, 
mint azelőtt. Nekem is sok edzésre 
van szükségem, hogy hajdani lövő- 
képességemet visszanyerjem,

A gyorsaság hiányzik 
csatárainkból

Tamássy István dr országos ifjú
sági kapitány, a volt többszörös ma
gyar válogatott csatár:

—  Szerintem nincs hiba a csatá
rok lövötudománya körül, mert csa
táraink rá tudják lőni a labdát álló- 
helyzetből is, futás közben is. A z  
igazi baj a gyorsasággal Van. A m i
kor a csatár kiugrik, hogy lőjjön, 
viszont a hátvéd gyorsabb és beéri 
a csatárt, akkor hiába tud lőni a 
csatár, vége a helyzetnek. H a  vi
szont a csatár volna a gyorsabbik 
küzdőfél, akkor megvolna a helyzet 
és megtörténnék a lövés is. H a  már 
csinnbe kerül a csatár a lövés pilla
natában, akkor minden hiába. Csa
táraink gyorsaságát kell tehát fo
koznunk minden eszközzel és akkor 
nem lesz baj a lövésekkel sem.

Hibás a csatárok 
testtartása és rossz 
a rúgótechnikájuk

Molnár Ignác, a szövetség edzője 
ezt mondja:

—  A  magyar csatárokban megvan 
a lövötchetség, csak ki Kell belőlük

hozni. Nem. elegendő az, ha az ed
zéseken egykapura lövölctözgetnek a 
fiuk. Különleges gyakorlatokkal kell 
beléjük Idegzeni a akpuralövást. Az  
edzéseken különböző támadásokat 
kell felépíteni és ennek a végén kell 
kapura lövetni velük. Előbb úgy, 
hogy közelebbről lőjjenek és aztán, 
ha ez már megy, akkor fokozatosan 
messzebbről és messzebbről. Azt kell 
megszokniok, hogy támadás közben 
fejezzék be lövéssel az akciót. Eset
leg ellenfelet, hátvédeket Is szembe 
lehet állítani velük, bőgj- az ellen
felet is megszokják, aki zavarja 
őket a lövésben. Az első teendő 
azonban az, hogy a helyzetek kiala
kítására kell a csatárokat kioktat
nunk. Hiába tud lőni a csatár, ha 
nem tud magának helyzetet csinálni. 
Ami a lövéseket illeti, szerintem a 
legnagyobb hiba a fölélövésekkel 
van. A  magyar csatárok lövéseiből 
80 százalék fölé megy. Ennek az 
oka a hibás testtartás és hibás rugó- 
technika. Még elsöosztályú csatárt 
is tanítani lehet, sőt tanítani kell 
arra, hogyan dőljön rá a labdára és 
hogy hogyan tegye oda a lábát a 
labdához. És ki kell irtanunk csatá
rainkból az idegességet is. Edzése
ken szitává lövik a kapust, a mér
kőzéseken. pedig két lépésről is fölé 
rúgják a labdát, mert idegesek.

A Szent László Kupáért 
kedden uibő! meg
indultak a mérkőzések

Az utóbbi napokba® a fővárosban ás 
a vidéken is teljos erővel flieginiiúlt t 
küzdelem' a. vallás- ós közoktatásügyi mi: 
túszt,ér áltól alapított Szent Lászte-van- 
dordíjért. A mérkőzések iránt n főváros
ban irt de különösen a vidéken nagy ér
deklődé* nyilvánult meg. Nem. ogy mer 
közösnek 500- 600 nézője is volt. A  mer 
kezesek mindenütt a legnagyobb rendben 
folytak le. Kár, hogy az erdélyi közép
iskolák — felszerelés biányP nua.lt — 
egyelőre rhég nem tudnak . bek.apc.se!odaír 
ebbe a nagyszerű küzdelembe- 

A kedden lejátszott mérkőzések ered
ményei a következők:Toldi g —Árpád g. 1:0, mcgroaszabbitas 
után, Pestújhelyi kér.—Ká kospalotai e. 
4:0. Széchcnvi fk.—Nyíregyházi áll. tank. 
1:0, Losonci áll. g.—Balassagyarmati all. 
gi.Ttin. 5:4, Egri kér.—Egri tank.̂  5:2, 
Itókúnosabai g1.—Békéscsabai mezogazd. 
3:2, Győri bencés g.—Komáromi bánóé* 
g. 3:2. Aranyosi fk.—Esztergomi bencés ír. 
5:1, Győri keresk.—Veszprémi fk. 1:0- 
nieghosszablutás után. Szegedi úlil. felső- 
ipar—Kecskeméti mezőgazd. 10:0. Munká
csi magyar-orosz g.- Muri kiéri magyar 
S 2:0, Gödöllői premontrei g.—Mátyás
földi társ. g. 1:0. (.Ezekről z mérkőzések
ről a Sporthirlzp tegnapi száma mar 
részletesen beszámolt.) Ezeken kívül:

Szolnoki fémipari—Karcagi ref. g.
2:1 (1 :0)

Karcag. Vezette: Sárost (Debrecen).
A  karcagiak állandó fölónybon játszót 

lak. A  szolnokiak nagy szerencsével érik 
el góljaikat. A karcagi K rjkö egy 11-c.pt 
is elhibáz. Góllövö: Szikom 12), illetve 
Kajkó. Kitűnt: Szikom, illetve Bajko, 
Kóla Juhász.

Ceglédi g.—Szolnoki g. 1:0 (1:0)
Szolnok. Vezette: Rónai.

A  nehéz talajon a vendégcsapat állan
dóan támadott és kis szerencsével több 
gólt is lőhetett volna. Góllövö: KIM a-
ludi. A mezőny legjobbja Megyeri (Ceg
lédi g.) volt.

Ungvári g.-~Klsvárilai g. Kid* (5:441
Ungvár. 500 néző. Vozclto: .1 anas.ivszky 

Ungvári Dnnkó — Szalaga. Szanios 
Bogdán, Szveronyák. Kopc.sai II — Mar 
tinók. Oláh, Leinor, Juchwid, Sztojako-

Kisvárán: Juhász — Bereznny, Horváth 
— Zsoldos. Matiosálí, Gná.1 — Magyar, 
Ladányi, Bajor, Magos, Repőezy.

Az ungvAi’iak megsemmisítő foléninycl 
győztek. Góllövő: Juchwid (3), Martinék 
(2|. Leinor (2), Oláh (2), Bogdán. Jo: 
Bogdán, Lcincr és Kopcsai, illetve B-e- 
rezmay, Horváth, Matiosák.
Soproni g.—Győri Tanítóképző 1:9 (1:9) 

Győr. Vezette: Pétre,
Soproni g.: Ősze — Jankó, vitéz Hor

váth — Kovács. Budai. Nemos — Hor 
v-étli, Seidl, Lőrinozi, Pál* Gránit*.

Gvőrí Tanítóképző: Balogh — Nagy
Sebő — Siirtész, Sárosi, Loptál — Né
meth, Kalmár, Magyar,, Kap, Koltor, 

Szép, magas színvonalú mérkőzés. Az 
I. félidőben Seidl, majd Lőrincz M kapu- 
fát. A 15. percben Horváth kapufáról 
visszapattanó labdát a hálóba fejelt 1:0, 
Szünet után a győriek támadnak többet, 
de a jó soproni védelem mellett nem 
boldogulnak. Jó: Budni. Jankó, v Hor
váth, illetve Sörtész, Ko.lor és Sáresi.

1:9 (1:0)Baja) g.—Szekszárdi 
B a ja .

Mindjárt kezdés után szép küzdelem 
alakul ki. A 30. percben Mánál szépen 
kiugrik és hagy gólt lő. 1:0. A második 
félidőben mindkét csapat sok jó helyze
tet kihagy. A bajai diákok végig többet 
támadtak és a győzelemre rászolgáltak. 
Kitűnt: Mándi (a mezőny legjobbja),
Bálint, Simon, ill. Felié-r és Lipovszki.
Békéscsabai fk.—Gyulai tat g. 3:2 (2:2 

1 :2)
Bikésgyula. Vezette: Szamosvölgyl.

Csaba: Ugrin — Labis. Kajda - Sülé, 
Békészky, Kokavéiz — Leselár, Márta, 
Sípos. Szalay, Szabó.

Gyula: Márkus — Kocsis, Dietz — Tár- 
nay, Tímár, Sákovits — Argyelán. Láng, 
Draskovlts. Tompa, Stifter.

A megboszabbitásban győzött a jobb 
orőben levő kor étkedéi minták együttese, 
A 10. percben Stiflcr szerzi meg a veze
tést. 0:1. Három perc múlva Szaiay kö 
zenről kiegyenlít 1:1. Sorozatos gyulai 
rohamok után Argyelán vélbctetlcuül 
hátóba talál. 1 ;2.

Fordulás után a kereskedelmis ták tá- 
madoalk többet, A 9. percben Szabó elfut
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Német-magyar, -néger. 

Német-magyar, I .  félidő 

SzVSE—SzEAC (NB I I )

...........  (M. Kupa)

...... ............ (M. Kupa)

...... —.........  (M. Kupa)

...... ..  (M. Kupa)

•0oaf«s*«

......... (M. Kupa)
Pőlvcrscny; A pontversenybe csak
mérkőzés el merni lián esetén (terül 
számításba, egyébként csak holtver 

sepyt dönt el.
.........—......... (M, Kupa)

BEAC—MAFC (Bp. kér. I. o.)

Köb. AC-WSO (Bp. kér. I. o.)

Kecském. TE—Szeg. TK 
(Alföldi kér.)

Név:

Lakhely:

CJtoa: ................... .....................
A beküldő aláveti magát o feltételek 
nck. Minden szelvényhez ép és fór 
gaiomban levő használásán io filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Figyelmeztetés: A pontozott helyekre
Magyar Kupa mérkőzések körűinek. A 
mérkőzéseké 1. az MLSz még nem sorsolta 
ki, erre csak pénteken korül sor- Vasár
nap már a Magyar Kupa mérkőzésekkel 
együtt jelenik m-e-g a szelvény s akkor a 
korábban megjelent szel vényekre be kell 
írni a. mérkőzéseket, az, általunk meg
adandó sorrendben. Aki nem írja be, 
annál úgy tekintjük, mintha beírta volna, 
A beíráskor ügyeljünk a sorrendre.

és remek gólt lő. 3:2. A 12. pereben Márta 
kihagy egy 11-est. A 16. percben Tompa 
lövésót a gólvonalról húzza vissza Ugrin. 
Az eredmény a játék hátralévő részében 
már nem változik. A meghosszabbítás 
során a. 4. nercben Márta szerzi üteg a 
győzelmet jcle-ntő gólt. Jó: Laliié, Bé- 
készky, Lesel úr, Szabó, illetve Kocái*, 
Tímár, Draskoáts. Tomira.

Váci Uegyesremli g.—Ipolysági áll. g.
2:1 (1 :0)

Vác. Vezette: Horeczky.

Erős iramú mérkőzés. Av első negyed
órában Ipolyság erősen támad. Később 
változatot-, lesz a Játék. A 27. perebso 
szerzi Bányik a félidő gólját. Szünet 
után feljön Vác, de Ipolyság Karvaly 
révén mégis egyenlít.. 1:1. A győzelmei 
jelentő gólt az utolsó percben nagy 
kapuid'Hiúból lövi Bányik. Jó: Tuluer (», 
mezőny legjobbja), Pintér, Csányi. 
Bányik, illetve Cserba, Herczeg, Vtcián 
és .Karvaly.

Tip p versenyü nk  
e heti e re d m én yé t

csak a pénteki számunkban hirdetjük ki,
mórt a szelvényen olyan mérkőzések is 
voltak, amelyek esn k kedden kerültek 
sorra. Tájékoztatóul a következőket il' 
hatjuk:

1. Az eddig átnézett szelvények közül 
a legjobb: 29 pontos.

2. A rendkívüli díj odaítélésekor ceak- 
oivnn-ok jüiinzk számításba, alfik az 1:1 
(lj)-et és Gyetvait egy (szelvényen elta
láltak. tehát akik mind a három kérdés
re pontosam feleltek. Nagyon sok ilyen 
pályázó van.

3. Az X. számú ötös Torna eredményéi 
io pénteken hirdetjük ki.

ÜZENETEK:
Többeknek: Fon!számbeli hérdérsra csak 

akkor válaszolunk, ha a kérdező a saját 
nevére mogcimzatt válaszlapot mellékéi-

ABC’ (G. K .), Ahnási S., Csigi, Dékány B.„ 
Fajonlcók, Besenhofier Gy., Dódé, Bobó. 
Bohócok: Rendben. Balti: Igen. Szom- 
bathy András: Egy másik lap pályázatát 
küldte hozzánk. Mi a* illetékes helyre 
küldtük. Talán összecserélte a borítóim 
kát.. — Kiss János, Sárospatak; Ha majd 
ilyen helyzet előfordul, akkor még niin 
dig ráérünk arra gondolni, hogy tulaj
donképpen ml is történjék.

Ifj. Körössy E.: Beérkezett. Kan I.: 
Szíveskedjék megismételni a kérdését 
Hurricán: Tekintettel arra, hogy ötnél 
több szelvényt küldött, már az általános 
csoportban szerepel. Sóty K.; Rendben. 
Pál P.: A különlegességi díjért csak 
azok jöhetnek számításba, akik mindazt, 
amit ön több szelvényen talált csak el, 
egy szelvényen ia telibe találták. Iszer- 
lesz Z».: Az I. fordulóban 21 p. Stukák: 
Az I. fordulóban — ismét megállapítot
tuk — nem szerzett 19, hanem csak 17 
pontot, A múlt vasárnapi számban le
közölt üzenet ugyanis nem a 19 pont 
elismerésére, hanem arra vonatkozott, 
hogy rendben van, hogy Tóth L. I- 
helyett Stukák jeligével pályázik tovább. 
Ezt különben ön is nagyon jól tudhatta. 
Hónai I.i II P. Maurer A.: 22 p.

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

ÉRSEKÚJVÁR CSAPATA
vasárnap játsza otthon első tavaszi 
mérkőzését. A z -A R A K  lesz az újvá
riak ellenfele. A z  ®SE viasza akar 
vágni az őszi 2:4-ért. Elömérközés: 
SSE H —Muzslat AC  másodosztály* 
bajnoki találkozó. Délelőtt pedig 
közgyűlést tart az fiiSE. Mozgalmas 
vasárnapja lesz az uj\ ári labda
rúgásnak.

A BUDAPEST KERÜLETI AMATŐRÖK 
FELJUTÁSA ÉS KIESÉSE

A budapesti kerületi amatőrök 1941-y 
42. évi bajnokságának feljutásának kleee* 
sécek ügyében az MLfSz tervezete raeff* 
érkezett az illetékesekhez. Barclay J-f* 
nos; a budapesti kerület ügyvezetői0 
ebben iiá ügyben tanácskozásra bív.i# 
ÖKS7.Q a fővárosi amatőr egyesületek ve
zetőit. A tanácskozás április 15-én 
lesz az ' MLSz fr'zékházában*
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Az Újpest-környéki 
kisegyletek nem el
lenzik az Újpest 
olcsó jegy mozgalmát

Gidófalvy Pál dr, 
az MtiSz elnöke
összehívta az Ú j
pest-környéki kis- 
egyleteket, hogy 
meghallgassa őket: 
mi a véleményük 
az Újpest olcsó
jegymozgalmáról. A  
jegymozgalom ellen
zői ugyanis arra hi
vatkoztak, hogy ez

árt az Újpest-környéki kisegyletek- 
hek. Az értekezleten kiderült, hogy 
nem egészen így áll az eset. Megje
lent az UTSE, UVASC, P. Juta, P. 
Remény, PSC, UMTE, RAG, MFTR, 
MSC, WoSC és az M. Pamut képvi
selője. Az a vélemény alakult ki, 
hogy az Újpest helyesen tette, ami
kor olcsó jegymozgálmával olyan 
tömegeket nyert meg a sportnak, 
amely egyébként távol maradna a 
labdarúgó küzdelmektől. Mivel azon
ban feltehető, hogy a kisegyletek 
nézőseregéből is elhódítanak egye
seket a lilák, az Újpest képviselője 
kijelentette, hogy gondoskodni fog
nak az érdekelt egyletek kártalaní
tásáról. Az Újpest vezetősége ebben 
az ügyben össze fog ülni a kisegyle
tek vezetőivel és meg fogják tár
gyalni a kártalanítás mikéntjét. Je
len volt a megbeszélésen Barcsay 
János, a budapesti kerület elnöke 
is, aki megígérte, hogy a jövöévi 
sorsolást lehetőleg úgy fogják elké
szíteni, hogy amikor az" Újpest ott
hon játszit:, akkor a környéki egyle
tek lehetőleg idegenben játszanak.

Ml VAN A MAGYAR KUPA KORUL?

V A S A R N A r 
N I! I. osztály

„SalBTC— Szeged, Salgótarján, fé l 4. 
Vezeti: Vas A.
.Gamma—Kispest, Lágymányos, fé l 4. 
Vezeti: Csák.
- Elektromos—Tokod, Latorca-utca, fél 4 
Vezeti: Kőhalmi..
- DiBTAVAG—Újpest, Diósgyőr, fé l 4. 
Vezeti: Rubint.
- Törekvés—Szolnok, Hur.gária-út, fé l 4. 
Vezeti: Kiss M. Ernő.ezeti: K iss M. Ernő.

WMFC—Haladás, Csepel, fél 4. V eze ti: 
“ zöke II.
- BSzK B T —F erencváros, Sport-utca, fé l 4. 
Vezeti: Tihaméry.

NB  II. osztály
Duna-csoport

- D. Magyarság—Postás, Dunakeszi, 
íé> 4, Virág.

BLIV—Pénzügy, Váci-út, fél 4. N agy L. 
Szomb. FC—Egyetértés. Szombathely, 

tél 4. Horváth J.
Zugié DSE—SVSE, Öv-utca, fé l 4. 

Gnegyi.
Soproni FAC—M TK, Sopron, fé l 4.

^©reŝ tényi.
-Szegedi'v ’SE—Pécsi DVAC, Szeged, fél 2.
borosa
-Szegedi EAC—Vasas. Szeged, fé l 4. 
Harangozó.

Tisza-csoport
c Ózdi MOVE—Kassai AC. Özd, fé l 4.
Srfav'kosz.ky.
f .fIOVE Ti Előre—Kampart, Tatai-ut, 

4. Németh L.
~ Mátészalka—SalffSE, Mátészalka, fé l 4. 
^saha dr.
.debrecen i YSC—MÁVAG. Debrecen, 

Antay.

®2abó^K^ereCeS' *él I(3‘
r Ganz-—B. Vasutas. Hung&ria-út, fé l 2,Nei------- • ’*neskéri.
a.pákóezi—Miskolci VSC, Kassa, fé l 4. Mágori.

NB I I I .  osztály
TCaIaÍÍ PKftlIOPÍ

íj-* ■*. in agy ívi. DzoinuK ix—xvctiwiciuct, 
Szolnok, fél 4. Kollár. Csabai A K - F T C ,
Békéscsaba, fé l 4. Szamosvölgyi. W M T K -*
MovVyriSes’ ^sepe ’̂ ^  2. Halász. Ceglédi

•Szeged I I , ’ Cegléd, fél 4 . Pintér. 
Nyugati csoport 

ps. MOVE—Tatabánya, Csepel, fé l 4.
Ilién! T*    _____ C —S — d l rtnnoo-

JO.UYJB—xataDanya, ic i «*.
$ vá ri. Dorog—Hungária SC, Dorog
l é i  4  *  • — • » »  V_______  TTfwVW.1 n » ! l l » ~- -. Leiner. Csillaghegy—UTE, Csillag- 
,-'Sy. fél 4. Endrödi. Komárom—Pápai 
■?c, Komárom, fél 4. Periinger. Ersek- 
Gyár—Álba Régin. Érsekújvár, fé l 4. 
íf-hramm. Szentlőrinci AC—Budakalász 
^-eglevich-utca, fél 4. Lukász.

Déli csoportJLICU *>
Jj^écsi V S K -G S E , P éc se ié i 4. Dómján.

Miért esett ki a Ferencváros és az Újpest ?
N y i l a t k o z n a k  i l l e t é k e s e k ,  é r d e k e l t e k

Gyümölcsoltó Boldogasszony nap
ján a Magyar Kupa első forduló
jának még hátralevő négy mérkő
zését játszották le. Az eredmé
nyek ezek voltak:

Gázgyár— Ferencváros 8:2 (2 :1 ). 
Üllöi-út. Vezette: Paróczay. 1600 
néző. Góllövö: Pető, Gyetvai, Fűzi, 
Kiszely, Fiizl.

Újpest— Lampart 3:3 (1 :1 ).
UTE-pálya. Vezette: Németh L.
400 néző. Góllövö: Szusza, Bara
nyai, Zsengellér, Tóth, Lukács, 
Baranyai. Mivel a Lampart ide
genben játszott, ö jutott tovább 
a szabályok szerint a kupaküzde
lemben.

Elektromos— W M F C  4:2 (1 :2 ). 
Latorca-u. Vezette: Antay. 1500 
néző. Góllövö: Rökk, Szabadkai, 
Pázmándi (11-esböl), Fekecs, G. 
Tóth, Buzássy.

M. Pamut— B L K  3:2 (1 :0 ).
Váci-út. Vezette: Novotny.
Kedden este a Nagykörúton újra 

virult a régi tréfa:
—  Miért hívják ezt kupaforduló

nálc ?
■— Mert az eredmények kupán 

vágják az embert.
Aki csak hallomásból értesült az 

eredményekről, rendre megkérdezte 
másodszor is a Ferencváros ered
ményét, mert nem akart hinni a fü
lének.

Egy bizonyos: ma mindenki ezek
ről a váratlan és szinte hihetetlenül 
hangzó eredményekről beszél, aki 
csak benne él a sportban.

Ha bonckés alá vesszük tárgyila
gosan ezeket a meglepetéseket,

Iák bele magukat a. küzdelembe. 
Most majd azon kell gondolkoznunk, 
hogy milyen módon tudjuk feléb
reszteni a nagyok becsvágyát is.

— Komolytalanul 
játszott a csapatunk.
A  ferencvárosiak véleménye

voltaképpen csak egy 
marad közülük, amelyik valóban 
meglepetésnek tekinthető.

Igaz ugyan, hogy a WMFC jelen
leg előbb áll a . bajnoki táblázaton, 
mint az Elektromos, tudásban, fel- 
készültségben azonban semmiesetre 
sincs köztük olyan különbség, amely 
a WMFC-t feltétlen esélyessé tenné 
az Elektromos pályáján.

Az Újpest esete már feltűnőbb. 
Hiszen a Lampart egy osztállyal 
lejebb szerepel az NB-ben, mint az 
Újpest. De még így sem olyan el
képzelhetetlen az, hogy egy II. osz
tályú csapat döntetlent vívjon ki a 
nagy Újpesttel szemben. Különösen, 
ha meggondoljuk, hogy

a  L am part m a egyik  legjobb  
form ában  lévő együttesünk.

A tavaszi idény kezdete óta nem 
vesztett mérkőzést, egyformán győz
te le a bajnokságban ellenfeleit, akár 
odahaza, akár idegenben került ve
lük szembe. Nem is kell, hogy túl- 
rossz napja legyen az Újpestnek, 
hogy a Lampart teljesen valósze
rben döntetlen eredményt tudjon tőle 
kicsikarni.

„Kupánvágó" eredmény azonban a 
Ferencváros veresége a Gázgyár 
csapatától. Ez a derék amatőr
együttes még csak az N B  III. osz
tályának sem tagja, hanem csak

budapesti kerület L  osztályá-

v, » cchi v ö k —u h b , r-ecs, lei . j ju m je u i .  
íy>Symányok—Törekvés I I ,  Nagymányok, 

4. Firánvi Köb. TK—Kákoskersztur,i.  Firányi Köb. T K —Kákoskersztur,
"Jömröl-űt, fél 4. Lantos. BRSC—-Bajaií í „ ‘ur°i-ut, lel 4. Hantos, b b b u —
'/SE. Rákosfalva, fél 4. Márton. Kapos- 
varj TSE—Kiskunhalas, Kaposvár, fé l 4. 
^yetkó  L. M. Pamut—NSC, HorthyLV'tKO L. M. Pamut—N s e , 
"Hlclös-út (Újpest), fél 4. Rudas.

Északi csoport
Kárpát-alcsoport 

^Munkács—Beregszász, Munkács, fé l 4. 
í./je'y s. NyTVE—NyKISE , Nyíregyháza, 
s?.‘ 4 Juhász dr. Várpalánka—Ungvári AC, 
,  “ .rpalár.ka, fél 4. Thomas dr. Nagy- 
f ii 15b—Kassai Törekvés. Nagyszöllőa
41 4. Kalntz

Mátra-alcsoport
SalBTC n —Eger, Salgótarján, fé l 2 

"VUrcsik. Hálókocsi—Gyöngyös, Rendessy 
telep, fél 4. Molnár. DiMAVAG I I - I I I  
&  Árpád SE, Diósgyőr, fé l 2. Gedl 

ro lT K —Losonc, Erzsébet-utca, fé l 4 
Halmai' Hatvlín— PBÜSE, Hatvan, fé l 4

Kolozsvári csoport 
SzSE—Nagyváradi AC, Szatmárnémeti 
JüSE—Kolozsvári AC. Nagybánya.

Székelyföldi csoport:
5 *rg lta—Turul. Székelyudvarhely.

, KAC—Marosvásárhelyi M TE, Székely 
*eresztur

Corvin—Gyergyőszentmiklösi SK, Sepsi 
■^atgyörgy,

C6TE—Kézdivásárhelyl SE. Csik

nak egyik  csoportjában szerepel. 
Igaz, hogy  ott az első helyen áll, de 
m ég ez sem tenné jogossá  a  G áz
gy á r sikerét a  nagy  Ferencváros  
fölött.

Érthető, ha  a  legszélesebb körben  
felm erül a  kérdés:

vá jjon  teljes erőbedobással ját
szottak-e azok a  nagycsapatok, 
am elyek így  kiestek a  M agy ar  

K u p a  első fordulójából?
A  m ásodik kérdés pedig az, hogy  

mit lehet tenni az ilyen föbekólintó  
eredmények ellen?

Először GidófalvyVál dr-ral,
M L S z  elnökével beszéltünk- Aaz

következőket mondotta:
—  Első pillanatra örülnünk kel

lene, hogy elértük azt a fejlett szín
vonalat, amely Angliában nem. egy
szer segíti hozzá a III. osztályú csa
patot az I. osztályú felett való győ
zelemhez, Én azonban erősen két
lem, hogy már ott tartanánk, hogy 
a Gázgyár csapata olyan nagyszerű 
lenne, hogy a Ferencváros csapatát 
igy elintézhetné.

—  M i a  szövetség legszebb, leg
fontosabb díjának akarjuk kiépí
teni a Magyar Kupát. Ez most az 
első esztendő, hogy hosszú szünet 
után újra kiírhattuk ezt a gyönyörű 
vándordíját. M i elsősorban arra 
gondoltunk, hogy a gyengébbeknek 
becsvágyát emeljük, amikor pl. a, 
legtovább jutó amatörcsapat számá
ra, tehát a Corinthián-díj győztese 
számára még az egy osztállyal váló 
feljebb jutást is biztosítottuk az új 
szabályokban. De az N B  I. osztá
lyának csapatai között is rangot 
biztosít a Magyar Kupában váló jó 
szereplés az ismert feltételek sze
rint. Úgy látszik, hogy ez a bizta
tás eredménnyel is járt: a kis
csapatok hallatlan törekvéssel dob-

A  Ferencváros meglepő eredmé
nyéről Dimény Lajos így kezd be
szélni:

— Sokan talán arra gondolnák, 
hogy a csapat nem törődött azzal, 
hogy milyen eredményt ért el ezen a 
mérkőzésen. Erről szó sem volt. Erre 
a legjobb bizonyíték az, hogy a hátul 
játszó játékosok az egész mérkőzés 
alatt ösztökélték a csatárokat, hogy 
,,rúgjatok már gólt, mi lesz már." 
Ez érthető is, hiszen többek között 
izgatta őket a rápénz is.

—  Mi volt az oka ennek a vere
ségnek ?

—  Elsősorban válogatottjaink 
rossz utazása. Játékosaink egy része 
nagyon rosszul utazott vasárnapról 
hétfőre virradó éjszaka. Hétfőn el
mentek fürdőbe, gőzfürdőbe... A z én 
tervem voltaképpen az volt, hogy 
erre a mérkőzésre a csapatot F T C - 
játékosokkál kelt keverni. A z össze
állítást (így kellett volna megejteni, 
hogy a fáradt játékosok ne játssza
nak s helyettük FTC-játékosok ke
rüljenek a csapatba.
\—  Más baj nem volt?

—  De igen. Finta például a játék 
elején elkezdett mókázni. Holtbiztos 
helyzetben lövés helyett hátragurí
totta a labdát s ez a mókázás a töb
biekre is ráragadt. Közben az amatő
rök pontos labdákkal, lelkesen ját
szottak s egyszerre csak azt- vették 
észre, hogy itt „lehet keresni vala
mit". Ekkor mindent beleadtak s ek
kor a Ferencvárosnak már nem si
került semmi.

Dimény edző a végén még ezt 
mondja:

—  A  mi játékosaink ezt a mérkő
zést bizony meg akarták nyerni s ha 
a mérkőzést újra lehetne játszani, 
akkor meg is nyernék...

Pataki Mihály, a Ferencváros 
szakvezetője ezeket mondja:

—  A  Gázgyár egészen jó kis csa
pat. Aztán szívvel és lelkesedéssel 
is játszott. A  mieink lebecsülték az 
ellenfelet. Egy-kettő kivételével ko
molytalanul játszottak. A  Ferenc
városnak semilyen körülmények kö
zött sem volna szabad saját pályá
ján, a törzsközönsége előtt így fut
ballozni. A z  nem mentség, hogy fá
radtak voltak a játékosok. A  Fe
rencváros ennyi előnyt bátran adhat 
egy amatörcsapatnak. Egyszóval il
lett volna győznünk a gázgyári 
együttes ellen...

—  Azért —  m ondja m ég P atak i 
—  ha fá j is ez a vereség nekünk, fe
rencvárosiaknak, a magyar labda
rúgás továbbfejlődése érdekében, ha 
ellentétként hangzik is —  bizonyára 
hasznos lesz. A  gázgyáriak vezetői 
tálán csak most eszmélnek fel iga
zán arra, hogy milyen jó kis csa
patuk van, érdemes lesz többet is 
áldozni rája. Hogy úgy mondjam, na
gyobb kedvet kapnak most a labda
rúgásra... E gy  ilyen győzelem,, nagy
csapat ellen, mindig fellelkesíti a 
kiscsapatok vezetőit. Vereségünkre 
mindössze ez lehet csak ír—

Tóth L a jo s  dr, a  Ferencváros In
tézője ezt m ondja a  kedden játszott 
m érkőzésről:

—  A zt beszélik helyenkint, hogy a 
Ferencváros nem akart továbbjutni 
a Magyar Kupában. Aki ismeri a 
Ferencváros vezetőségét és játéko
sait, áss ezen a híren mosolyog, vagy 
bosszankodik. Ezt nem lehet komo
lyan venni, ez szemenszedett hazug
ság. A k i látta a mérkőzést annak is 
más volt a benyomása. A  helyzet az 
volt, hogy a mérkőzés elején a fiuk 
csak játszadoztak, félvállról vették 
az egészet, eröbedobás nélkül akar
tak győzni. A  II.. félidőben, amikor 
már volt erőbedobás, akkor már késő 
volt, nem sikerült semmi, kikaptunk. 
A  tanulság megint csak az, hogy az 
első perctől kezdve küzdeni kell. Még  
a Gázgyár ellen is!

V égü l vitéz Kemenesy Sándor így  
beszél a  Ferencváros m érkőzéséről:

__  En nem láttam a mérkőzést,
mert beteg voltam kedden. Nevetsé
ges azonban olyasmit mondani, hogy 
a Ferencváros nem akart tovább 
jutni a kupában. Nevetséges! Ment
ségünkre szolgáljon az, hggy a csa
pat több tagja erre a mérkőzésre 

helyzetben érkezett Bel- 
Budapestre. E z azonban 
de nem magyarázat. M a - 
erre a vereségre nincs. 

Ferencvárosnak nem szabad kikap
nia a Gázgyártól

Utalvány
7

rupengőre
„Az első osztályban 
Játszó játékosok 
azt hiszik, hogy már 
a puszta megjelené
sükkel győznek
Az Újpest elismeri a Lam port 
tudását

Langfelder Ferenc, az Újpest 
igazgatója így beszél:

Mindenféle gyanúsítás a M a
gyar Kupából való kiesésünkkel 
kapcsolatban egyenesen nevetséges. 
Aki látta a mérkőzést, az bizonyára 
nem is csinál ilyet. Egyszerűen a 
következők történtek: Először az,
hogy a Magyar Kupa küzdelmekben 
megjelentek az Angol Kupa hagyo
mányai: nem okvetlenül bizonyos 
többé, hogy a felsőbb osztályban 
játszó csapat jut tovább. Ennek 
végeredményben csak örülni lehet 
általános sportszempontból. A  másik 
mozzanat már kevésbé örvendetes 
és még mindig elfut a méreg, ha a 
mérkőzésre gondolok. Megismétlő 
dött ugyanis kedden a régi nóta: az 
első osztályban játszó játékosok azt 
hiszik, hogy ha egy alsóbb osztályú 
csapattal kerülnek össze, akkor ele
gendő, ha megjelennek a pályán és 
máris győznek. Valahogy úgy okos
kodnak, mint hajdanában Schaffer 
mondotta, ha könnyű ellenféllel 
állottak szemben: „Ezek ellen ele
gendő, ha kitesszük a pályára a ti
zenegy pár futballcsukát és kész."

—  A  mi ellenfelünkkel szemben 
így nem lehetett gondolkodni. A  
Lampart nagyszerűen megszervezett 
csapat, kitűnő képességű játékosok
ból áll és joggal döngeti az N B  I. 
kapuját. Minden igyekezete arra 
irányul, hogy bekerüljön az N B  
I.-be. Nagyon készült erre a mérkő
zésre, mert így is bizonyítani akar
ta, hogy méltó az N B  I.-be való be
kerülésre.

■— A  mieink, amikor már S :l-re  
vezettek, kényelmeskedni kezdtek. 
Azt hitték, hogy már ölükben van a 
győzelem és továbbjutás. 3:3-nál 
megint belefeküdtek, de akkor már 
későn volt. Ha az első félidőben ját
szunk úgy, mint az utolsó negyed
órában, akkor biztosan nyerjük a 
mérkőzést. Sajnos, nagy futballis
táink nem akarnak tanulni. A zt hi
szik, hogy az ellenfelük már a nagy 
nevüktől, nagy hírüktől összeroppan. 
Most keservesen csalódtak. Fájdal
mas ez a csalódás, de talán éppen 
ez biztosítja a Magyar Kupa fejlő
dését. Jövőre már az Újpest is, a 
Ferencváros is jobban Jog  felké
szülni, hogy ilyen kellemetlen meg
lepetések ne érhessék. Ismétlem, 
nekünk nincs komolyabb szégyelni- 
válónk, a Lampart két osztállyal 
játszik feljebb, mint a Budapesti 
amatőr I. osztályban játszó Gáz
gyár. A  jövőben azonban tálán a 
nagyságos futballista urak nem fog
ják lebecsülni a legkisebb ellenfelet 
sem.

—  Kétségtelen az is, hogy a válo
gatott műsor mindig a nagyegylete
ket zavarja meg a legjobban, hiszen 
ilyenkor nem tudunk úgy készülni, 
mint máskor. E z azonban nem ment
ség, legfeljebb magyarázat. M i  fel
hívtuk a játékosok figyelmét ennek 
a mérkőzésnek a fontosságára, amit 
az is bizonyít, hogy a rendes baj
noki rápénzt ígértük győzelem ese
tére. A  baj azonban a felfogásban 
volt: a fiúk csak a tudáskülönbsé
gükkel akartak nyerni, pedig ma 
már, különösen a kupában, küzdeni 
is kell. Bizony, a Lampart küzdött, 
harcolt, nem ismerte az elveszett 
labdát. Nem  várták, hogy a sült 
galamb a szájukba hulljon. Sajnos, 
a nagy igyekezetükbe néhány sza 
bálytálanság fa becsúszott. Akadt 
egy pár tálpalás is, egy pár megle
hetősen veszélyes rúgás. E zt nem 
mentegetőzésül mondom és nem  
akarok levonni vele a Lampart tel
jesítményének az értékéből. M eg
győződésem azonban, hogy ha 
mieink nem a hírnevükkel akarták 
volna megverni ellenfelüket, hanem 
úgy küzdöttek volna, mint az ellen
fél, akkor nem maradhatott volna cl 
a győzelem. Mindenesetre jó  lecke 
volt ez játéksainknak. Tanulhat 
nak belőle.

Ez lehet szerencsés esetben egy osz
tálysorsjegy, ha — ki van fizetve. 
Küldje be tehát a Elárusítónak azon
nal, vagy a vételárai, vagy —* 
ha nem óhajtana a tízmilliós sorso
ló bán részt venni — a birtokában 
lévő sorsjegyet.

lemben is így végződött volna a mér
kőzés.

A Lampart titokban 
reménykedett 
a jó eredményben

Laucsek Gyula, a Lampart szak
osztályi vezetője igy vélekedik a si
kerük okáról:

—  Csapatunk most igen jő  formá
ban van. Tisztában voltunk azzal, 
hogy az Újpest jobb csapat, mint mi, 
de titokban azért számítottunk arra, 
hogy jó  eredményt érünk el. A  mi 
fiaink teljes odaadással és szívvel 
játszottak. A z  eredmény nem is ma
radt el. Egy azonban fáj nekünk. Az  
Újpest vezetői közül voltak, akik azt 
hangoztatták, hogy mi durván ját
szunk. Ez nem áll. Nem  vagyunk 
durvák, bár nem játszunk kisas^zony- 
futballt.

-  Mi az oka a csapat nagy fel
iavulásának? —  kérdeztük.

—  Véleményem szerbit a nagy 
formaváltozásnak elsősorban az az 
oka, hogy a fiuk minden mérkőzésen

legnagyobb lelkesedéssel játsza
nak ■— mondta Laucsek Gyula. —  
Másodszor nagyon sokat köszönhe
tünk Tomecslcó edzőnknek, akitől já
tékosain!c rengeteget tanultak.

guggoló
grádból
mentség,
gyarázat

A WMFC-nek nem kel 
mentség

B&nes Ernő, a  W M F C  Intézője  
csapata fiaskó járó l a  következőket 
mondotta:

—  A  mi lelkiismeretünk tiszta, 
csapat jól játszott és komolyan küz
dött. A z  a visszavont második gól 
ugyan idegessé tette a fiukat, de igy 
is győzelemre álltunk, az Elektro
mos azonban olyan hajrát vágott ki 
amilyen minden más csapatot 
megingatott volna. Bajnoki küzde-

A legközelebbi 
Magyar Kupa mérkő
zését otthonában 
szeretné látszani 
a Magyar Pamut

A  Magyar Pamut győzelme a B L K  
ellen is meglepetés. A B L K  az NB H . 
osztály egyik élcsapatának számit, a 
Pamut az NB I I I .  osztály egyik csoport- 
ának a közepén foglal helyet.
Enyedl Béla, a csapat edzője ezt 

mondja:
—  A  fiúk megértették, hogy csak abban
s esetben győzhetnek, ba végig szívvel

küzdenek és ami még fontosabb, ha be
tartják az ntasításokat. A  mérkőzés 
folyamán egyikkel sem volt hiba. Nagy 
örömmel tölt el bennünket a győzelem. 
Nem kis dolog az, hogy a legjobb tizen
hat csapat között mi is benn vagyunk. 
Befelé pedig a fiatal csapat igazolta a 
vezetőket. Az őszi idény megindulásakor 
teljesen megfiatalított csapattal indul
tunk. Az ezzel járó gyengébb ered
mények miatt sok bírálatban volt 
részünk, de ml csak azt kértük, hogy 
legyenek türelemmel és rövidesen les® 
eredmény. A  B LK  ellen elért gyözel. 
műnk igazolt és most már talán keve
sebben fognak gáncsoskodnt ég többen 
segíteni.

Szabó István szakosztályvezető már a 
következő kupamérkőzésre gondol:

— Eddig három mérkőzést játszottunk 
— és minda Magyar Kapáért — mondja

hármat idegenben. Remélem, hogy leg
közelebb nekünk kedvez a szerencse és 
itthon játszhatunk Addig is vasárnap az 
NSC ellen szeretnénk győzni bajnoki 
mérkőzésen.

Az Elektromosban 
elsősorban Gajdos 
„megny ugtató“ formá
jának örülnek

Érthetően nagy az öröm az Elektromos- 
táborban a W MFC felett aratott győze
lem után. Ez csendül ki az egyik vezető
től kapott alábbi nyilatkozatból is.

—  A z újpesti csúnya játék után 
végre jól és szépen játszottunk a 
W M F C  ellen. A z egésg mérkőzés 
alatt csaknem állandóan támadás
ban voltunk s feltétlenül megérde
meltük a győzelmet. Ezt egyébként 
maguk a csepeli vezetők is elismer
ték a mérkőzés után. A  mi szem
pontunkból a legmegnyugtatóbb for
mát a fedezetsorunk nyújtotta, első
sorban Gajdos tetszett. Támadásból, 
védekezésből egyformán kivette a 
részét s ami a legfontosabb, végig 
bírta a mérkőzés iramát. A  sokáig 
parlagon hevertetett Fekecs fa alig
hanem végleg „visszajátszotta ma
gát" a csapatba. Arról beszélni, hogy 
máris megtaláltuk a végleges össze
állításunkat, még korai beszélni. 
Olyan képességű játékosnak, mint 
Marosi, helye van a csapatban. Ma
rosi eddig beteg és sérült volt, da 
most már teljesen jól van és igy 
minden bizonnyal vasárnap a Tokod 
ellen ő fogja a csatársort irányítani. 
Hogy a kedden a W M F C  ellen sze
repéit csatársorból ki fog kimaradni, 
Szendördi-e, vagy G. Tóth, azt majd 
csak a pénteki edzés utón tudjuk 
meg. A  Tokod mérkőzés előtt már 
csak egyszer, pénteken tartunk ed
zést.

Ifjúsági bajnoki mérkőzések Kolozsvár
ról: KAC—KMSC 14:1. Bástya—Villamos 
8:1, Húsos—III. kér. 2:0,

ygS;



Ez a Gázgyár...
A  keddi Magyar Kupa-mérkőzések 

legnagyobb meglepetése a. Gázgyár 
győzelme volt a Ferencváros ellen, 
Erről a, törekvő, amatőr X, osztályú 
kisegyesületröl csali a legutóbbi idő
ben. szerzett tudomást a, közönség 
nagy része. Még pedig úgy, hogy a. 
középcsatárát — Fiiéit —  Fábián 
József szövetségi kapitány csatár- 
tartaléknak jelölte ki. a. Belgrádija, 
Utazó csapatba.. Vájjon kik, azok a 
fiúk, akik megkísérelték a.' lehetet
lent és sikerült nekik ? Megpróbál
juk. bemutatni őket . . .

Mezőiaki kapus, aki olyan pom
pásan állta a, ferencvárosi csatárok 
ostromát, az UTE  kézilabdacsapa
tának. a kapusa. A két hátvéd —- 
testvérpár. Az idősebbik, Brumbauer 
I  már nem fiatal, 3.1 éves. Az <5 
nyugodt, tapasztalt, játékát jó! egé
szíti ki öocsének, Brumbauer fl-nek 
fiatalsága, robbanékonysága. Brum
bauer l . OTE-nevelés, a kisebbik vi
szont a. Gázgyár ifjúsági csapatából 
került a „nagyok" közé. Kitűnő hát
védpárt alkotnak.

A  fedezetsor különböző égtájakról 
verődött, össze. Bolymosi valamikor 
Schki.hta néven az Elektromosban 
m,gt,a, a labdát és az új névvel ügy 
látszik megifjodott. Majsa közép 
fedezet a. Hegyi-fiuk, Skvarek, Oláh 
Gyuri, stb. egykori csapatából, a, 
Vérhalomból került a III . kér. T V E - 
btt, onnan pedig a. „Gázosokhoz 
Már ő sem fiatal, de még mindig 
—  megbízható. Bittér, a balfedezet 
ifi-korában az OTE-ban rúgta a 
labdát. Már ö is elhullatta a csikó
fogalt, de azért még ö sem. hagyja 
magát...

A. csatársorban két régi, Igazi 
„Gázos" található, a két szélső: 
Horváth és Pető. Horváth még fia
tal, 21 éves, Pető ellenben mái- kö
zelebb jár a 30-hoz, mint. a 25-höz. 
A tájékozatlan azt hinné, hogy a 
belsőhármas fiatalokból áll, pedig 
nem! Repesik jobbösszekötö a, Pos
tásban kezdett, M ILL-válógatott is 
volt, de később otthagyta, a zöld
fehéreket és a Gázgyárhoz igazol
tatta magát:. Jól szolgálja ki Füzit, 
akárcsak Bauer 1, a III. kér. T VE  
egykori fedezete. Füzit —  azt hisz- 
*zük —  nem kell nagyon bemutat
nunk. A  Gázgyár üdvöskéje már 
Ganz-ista korában szdmolatlanul 
rúgta a dugókat, most pedig úgy 
látszik, elérkezett formájának tető
pontjára. Ezt különben válogatott
sága Is bizonyítja. A  három belső 
majdnem egykorú és mindhárman a 
27. életé,vük körül járnak.

Hogy a Ferencváros teljes akarás
sal küzdött-e, vagy sem, az más 
lapra tartozik. De hogy a fent be
mutatott tizenegy „apait-anyait be
adta" ahhoz, hogy kedden délután az 
Üllői-úton 3:2-re megverje a Ferenc- 
. város csapatát —  az bizonyos.

Ny.

Vidéki műsor
K fíR öSV ID É K I KERÜLET 

í .  o s z tá ly . Békéscsaba: Rokka—B1S)5 
(Tótb'). — Mezökováesháza: MTE—G yTK  
(Tónika). — Kondoros: KoTE—Sz. Turul 
( Szpevár). — Orosháza : Ó M TK—B. MÁV 
(Magyar dr).

I I .  o s z tá ly . Békéscsaba: CsAK I I —
GyAC JT (K ristó f). — Endrőcl: E T K -- 
M. Törekvés (K iim aj).

FELSŐTISZAI KEKÜLJCT
I .  osztály. Debrecen: RVSC I I —MVTE

(Pál). D BAC-D M TE  (Bokrós). Püspök
ladány: P. MÁV—NSE (Kacsai). Csap:
CsSE— N y V S C  (Kábán)

I I .  osztály. Hajdúböszörmény: H.
MOVE—BSC (Nagy dr). Debrecen: 
DDSE—DMTB I I  (Gorondi).

D ÉLNYUG ATI KERÜLET 
r. osztály. Komló: KSE— DPAO (M ár

ton). Pécs: PBTC—DVSE (Horváth G.) 
Simon tornya: SBTC—PEAC (Tukorai.
Nagykanizsa: ZMTE—-ZsSE (Trenka).
Bácsalmás: B. MOÁTE—-KRAC (Keltái).
Konyhád: B T 'K -M T E  (Láng). Baja:
BMTE—NVTE (Füzér).

II. osztály. Pécs: DVAC I I —BZTE
(Kovács P ) Szele szár d : TSE—PEAC I I  
(Modor). Somogy; SBGK—PBTC I I  
(Rolléder). Komló: KSE I I —MSE
fPáldi). Sziget-vájr: CFC—PVSK  I I  ív.
Adorján). Csurgó: CsTK—NTSE
(G yőrffy ). Kaposvár: KTSE I I—BIOK
< Farkas).

A  volt cégi iga eltiltott játékosai ke
gyelmet kaptak.

fT- A  SalBTC
szerdán a salgótarjáni SSE-pályán a 
Baglya saljai SE-vel játszott edzőmérkő- 
z é s t . A  csapat igen jó l mozgotti g 3:0-ás 
félidő után -5:0 arányban győzött. 
A  gólok közül Jenőii hármat, Laczkó 
kettőt rúgott. Nagyon jó l játszott 
Marosi A  sérültek listáján még mindig 
ott szerepel Borsányi, Budai. Tímár és 
Takács IV. Takács IV  lábáról szerdán 
levették a kötést s ö  pénteken már meg
próbálkozik :i játékkal. Ha megy neki a 
játék, vasárnap helyet kap a' Szeged 
ellen szereplő csapatban.

SZOLNOK CSAPATA
Erőnléti edzést tartott szerdán, két kapus 
í*dzés a héten nem lesz. Kolláth nem vett 
réezb a? edzésen, az előjelek szerint 
vasárnap sem játezik. Fent. járt Buda
pesten és az orvosi vizsgálat kis csont- 
repedést állapított meg.

AZ SK KUS.T
nem fogy ki n  sérültökből. Legutóbb 
Budaposton Rndik sérült meg, kedden 
pedig Jucbvid. 6 intézetén-k Szőni LászJo 
Knpa mérkőzésén orrcsrmt.-örést í.zsave- 
fjót L  Nélkülük clőreláthíitőlag így  áll 
föl vasárnap a- csapat: Zsi/^nyovőzki — 
V-sszóc.sik í, Papp - Kábán 1T, Bibik, 
^zvoga —- Ománod a óv. Köpetni T. Simon, 
Plivke, T á r ná i .

Szűcs és kármán komolyabban, 
Szusza és Vidor könnyebben 
megsérült kedden, de
Újpesten remélik* hegy  vasárnap ig  
rendbe főnnek a sérölsek és játsz
hatnak D iósgyőrben

SgSwT

A  Diósgyőrbe, készülődő Újpest e 
heti műsora, a következő:

Ma, csütörtökön délután, azok a 
játékosok, akik kedden nem játszot
tak, az ITTE csapatában fognak két- 
kapura játszani. A. kétkapus játékot 
árgus szemmel fogják figyelni az 
újpesti vezetők, mert lehetséges, 
hogy Diósgyőrben szerepet fog kap
ni egy-két olyan játékos is, aki ked
den nem. játszott a, Magyar Kupáért 
az Újpestben.

Pénteken délután valamennyi já
tékos elvégzi a szokásos pénteki 
erőnléti edzést, csak utána, állítja 
össze a vezetőség a csapatot. Ez nem 
lesz könnyű művelet, mert kedden

több játékos megsérült. Seücs lába 
megbicsaklott, ezenkívül a, mellén 
erős zúződást szenvedett egy talpa
ló,s következtében. Kármán térdén 15 
centiméteres sebet okozott; egy bőr
szeg, emellett a jobkeze középső- 
ujja is zúződást szenvedett. A földön 
ráléptek. Szuszának te, Vidomok  is 
van kisebb sérülése.

Remélik, azonban az újpestiek, 
hogy vasárnapra, rendbejönnek a sé
rültek és így Diósgyőrött a legjobb 
összeállításban állhat ki az Újpest.

Diósgyőrbe szombaton délután fél
2-kor indulnak a lilák a keleti pá
lyaudvarról.

Tó’ h megsérült a Szeged 
keddi edzőmér! őzésén

A Szeged kedden kiadós edzéssel 
készült: a, SalBTC elleni fontos mérkőzé
sére. Ellenfele egy vegyes csapat vett. 
Az ellenfél soraiban játszott Tóth, tf - 
főző és Gyuris. A  Szeged 7:3 (f:2 )
arányban győz,ott. A  gólokat Seper (2">. 
Mester (3), Kalmár (2). illetve Szokoll 
(3) lőtte,

A. Szeged a. második félidőben, amikor 
Bognár helyett Gyuris volt. a jobbszéleő 
és Seper helyett Serfőző a jobbössze
kötö. egészen jól játszott.

Már az első félidő végén Tóth és Kal
már oly szerencsétlenül fe je lt őesze, 
hogy a kapusnak alaposan {elrepedt o 
homlokán a bőr és a teáét elöntötte a 
vér. Bevitték a klinikára és ott össze- 
varták a sebét.

Vasárnapi játéka bizonytalan.
A  SalBTC ellen ezt a csapatot tervezik: 
Tóth (K áro ly i) — Szabó, K afla i — 
Ladányi, Baróíi, Bertók — Gyuris, Ser- 
íozö, Kalmár, Mester, Hagy.

Serer egyelőre csak tartalék lesz.
Csütörtökön csak erőnléti edzés lesz 

Szegeden. Az SzTK elleni kétkapus játé
kot lefújták.

Sok a sérüli a MAVföG-ban
A. MA VÁG  vasárnap Debrecenben 

játszik a DVSC-vel. A  döntő fontos
ságú mérkőzésre kiálló MAVAG  
összeállítási gondokkal küzd.

—  Komoretto, Steinbach és Kéri 
sérült —  mondta Opata Zoltán, a 
MAVAG edzője. —  Komoretto és 
Kéri a Törekvés ellen szerzett súlyos 
sérülést. Komoretto valószínűleg 
operálókés alá kerül, Kéri veserugds- 
sal odahaza; fekszik. Nem  tudom, 
hogyan állunk fel vasárnap a, nagyon 
fontos mérkőzésünkre.

Sárkány T, a Szolnok jeles csatára a 
Szegedi VSE játékosa lesz. Igazolása 
aúvhanem mán „ héten megtörténik.

A z Ungvári A V  vasárnap kezdi el a ta
vaszi idényt. Kedden igen jól mozgott a 
csapul. A kapuban Tóth I I .  a Taxi volt 
kapusa védett, halszélsőt pedig Gautnor, 
az. A lba Rcgia volt csatára játszott. 
Velük lényegesen megerősödött' a csapat. 
A  bajnoki rajtra így  áll le l az UAL: 
Tóth I I  — G rómaim, BShm I  — Himta, 
Bűnösek. Végit —  Mcászacr. Msfega, 
Gno.sár, Kriz, Gántner.

ELJÁRÁS IN D U L A  GSE ELLEN
azon a címen, hogy félrevezette a szö
vetséget és különböző szabálytalanságo
kat, követeit el.

PÉCSETT
ogvhamar- nem fognak napirendre térni 
a DLMÁVAG 10:l-es győzőimé felett. El
ismerik, hogy a diósgyőriek remekül 
játszottak, a súlyos vereségért mégis azo
kat okolják, akik a pécsi vegyes csapatot 
összeállították. , . ,

— A lig  volt a csapatban olyan, játékos, 
aki a. megszokott helyén szerepelt.- — 
mondják. — Nem csoda tehát, hogy nőm 
ment a társaságnak a játék. Egy jól 
összeállított PVSK. PBTC vegyes csapat 
ilyen súlyos vereséget nem szenvedheti

A  W M TK DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPÉLYE

Hétfőn délután vidám, tekintetű, fia 
talemberek siettek Csepelen ■ g- Horthy 
Miklóe-úfi tornaterembe: a W MFC es a 
W M TK  játékosai. A teremben mar a 
gyönyörű tisz teleid íjakkal és _ érmekikel
roskadásig megrakott asztal várta okét. 
Tizenhét ( ! )  díjnyertes csapat érmei a 
vehetők veretei és az egyesület ajand-e- 
fcai voltak rajta. A  WMFC játékosai ré
szére egy-egy márkás karóra, az ama hír 
első csapat tagjainak cigarettatárca, Le
ne:-; E rnő#irtózó részére pedig âzép k ivi
telű dohányszclence volt az ajándék. Az 
asztal körül már ott foglalatoskodott 
lovag WahJ Henrik igazgató, az egyesület 
ügyvezető elnöke. Garas Lajos igazgató, 
a W M TK  alelnöke, vitéz Görgényi Imre, 
a gyár üzemi katonai páráncsnoka, vala
mint Barnáik Ferenc, az énem ki osztás 
„főrendezője’ '. A z  ünnepélye© mwgjoiónt 
Fábián Józsof szövetségi kapifcá/ny, , vala
miül N agy  holtán, a BLASz főtitkára és 
Zloch G v illa . a BLASz háznagya is. 
Lovag W ah ] Henrik elnök megnyitó^ be-, 
szédében hangsúlyozta, hogy a W M TK fö 
célja a tömegsport fejlesztése te az ifjú 
ság nevelése.

— Egyesületünkben jelenleg 270 (!) ifjú 
űzi a Jabdafúgásfc, ’ a nyáron raegrenide- 
zett. üzemi bajnokságok pedig mintegy 
500 alkalmazottunknak nyújtanak sporto
lás i . lehetőséget — mondotta többek kö
zött a n é p s z e r ű  elnök, majd. felkérte 
Fábián Józ&of kapitányt az érmek kiosz
tására.

A  szövetségi kapitány kiosztotta a profi 
és az amatőr első csapat érmeit, majd 
Nagy Zoltán főtitkár, a különböző ama
tőr csapatok érmeit osztotta, ki, vitéz 
(rövgényí Imre pedig .az üzemi bajnokság 
d íja it adta át a csapatoknak ős v e z e t ő i - 
nck. Ezzé! végvT is. ért is. szép ünneimg..

& |p d L D |

A. német válogatott csapat össze- 
álIítAsa ellenünk nem fog sokban el
térni a. Svájc ellen március 9-é.n 
4:2-re '‘győztes csapat összeállításá
tól. Egy azonban bizonyos: a formán 
kívül levő Rohde helyett, más kul
lancs kerül a csapatba,

*
A  kölni német— magyar váloga

tott mérkőzés valamennyi ülőhelye 
elkelt, már. Pedig a lelátó jegyeinek 
szátkapkodása után még egy pót
lelátót építettek 6000 hellyel. De 
már erre sem lehet jegyet kapni.

*
A  Rapidtől már aligha lehet el

venni az ostmarki bajnoki címet. 
24 ponttal áll az első helyen, míg 
a második helyen álló Austriá.na-k 
22 pontja van. Azonkívül, hogy 
egymás ellen játszik ez a két 
csapat, a Rapidnak a Grazer SK 
ellen lesz módja az amúgyis nagy
szerű gólarányának további meg
javítására. Az Austriának már nehe
zebb dolga lesz másik hátralevő 
mérkőzésén, amelyen a negyedik 
helyen álló Vienna lesz az ellen
fele.

tj;

Az olasz bajnokság vasárnap ér
kezik el a döntő mérkőzéshez, a 
Bologna— Ambroskma találkozóhoz. 
A  Bologna most az első helyen áll 
33 ponttal, az Ambrosiana pedig a 
másodikon 31 ponttal.

Az olasz góHöyő lista élén Puri- 
cslli erősen őrzi helyét 20 góljával. 
A  második helyen holtverseny van 
Amadééi és Menti I I  között. Mind a 
ketten 16 gólt lőttek.

A  fá lé k v e ze fő t is 
|ói k e l l  m e g v á 
lasztani

Vitéz Kemicuösy Sándorral beszélgetünk 
szerdán. Ő ezt. mondja:

— Nagvon helyeslem azt a cikket, ame
lyet a Nemzeti Sport kedden írt. A rra  a 
cikkre célzok, amelyben azt ír ják , hogy 
a válogatott mérkőzés előkészítésébe es 
vezetésebe is rendszer kell. Ehhez a cikk- 
hez csak azt kívánom hozzáfűzni, hogy 
a játékvezettő is jó l meg kell választani. 
Olvastam az egyik nyilatkozatban azt, 
horv Scorzoni játékvezetőből hiányzott a 
bátor kiállás. Ezt mi már régen tapasz- 
toltuk, régen tudjuk, hogy Scorzoni já 
tékvezetőre nagyon hatr a környezet. 
Nem akarok most más mérkőzést emle
getni csak azt a bizonyos klailuoi mér
kőzést, Mi Kiadna csapatát Budapesten 
6:0-ra vertük, utána Kladnóban játszot
tunk. Nagyon tüntetett a közönség s 
Scorzoniból Kladnóbau Is hiányzott a 
bátor kiállás. Ö 'vo lt az egyik oka annak, 
hogy Kladnóbau 4:l re kikaptunk a K K  
mérkőzésen. Az MLSz helyesen tenné, ha 
a jövőben alaposán érdeklődne az aján
lott. három játékvcc.ztő iránt, «  csak az; 
után jelölné ki azt, a játékvezetőt, aki 
idegenben vezeti a mérkőzésünket. íg y  
kevesebb baj lenne u játékvezetőkkel. 

-----------

.  Pécs: PBTC I I -K o te ló i  SE T I  2:2 (1:0). 
I I .  o. bajnoki. Vezette; Fiiaér, Gói'lövo: 
Garai (ll-e&bol), Kaües, jlii. B iró  (2). * 

Bán, az MVSC jeles játékosa felépült 
súlyos betegségéből és Sátoraijaujhelyeu 
már játszott is & csapatban. Biztatóált 
m o z g o t t .  Vasárnap a Rákóczi el Len. ő 
iiá.nyítja az MVSC csatársorát.

A Debreceni VSC ma a DEAC*cál 
játszik edzőmérkőzést: A  M AVAG . ellen 
szereplő csapatot csak az edzésen látot
tak alapján állítja össze a vezetőség. 
A  nangadószámba menő mérkőzést, 
amely a stadionban kerül sorra,, nagy 
érdeklődés előzi meg Debrecenben.

A  Gyulai AC Nagyváradon játszott 
vasárnap. , Az ,N. Törakvéssel szemben 
2:2 .(1:1) arányú szép eredményt értek el 
a gyulaiak. A. GyAC kétszer vezetett.

Sopronban kedden délután az SVSE a 
soproni főiskolások csapatával játszott 
edzőmé;-kőzést. A  Zugló elleni mérkőzés
re a lehető legjobban Tel akar készülni 
p, csapat. A SFAC az M TK  fe lfüggesz
tése miatt vasárnap csak kétkapus ed
zést tart. . )•.

F Ő IS K O L A

Külsőségben  töké
le tes , ta rta lom  bán 
(m agyar részről) 
k i fogásai ii afé • . -
Még néhány szó a fő
iskolások versenyéről

Valóban, nagyszabású volt a főisko
lások vívőversenye.. Rég’ nem volt 
mán vívóversenynek ilyen látogatott
sága. A  karzat te megtelt, közönség
gel, amely vl'/óversenyen ritkán lá
tott mértékben szurkolt és biztatott. 
Ebben, nem volt hiba,.

Sajnos, mindhárom fegyvernem
ben vesztettünk. Ez fájdalmasabb 
volt.

Tőrben, mint ismeretes, 4:0 arány
ban győztek az olaszok. Megérde
melték ezt a. szép győzelmet. Két 
törvívójuk: Macerata és Tambora,
jobb volt;, mint a mi csapatunkban 
Bedő és Berzsenyi. Különösen Mace
rata vívott kitünően. Az elsőosztályú 
törgárda tagja. Mesterségbeli felké
szültsége, taktikai é.rzéke egyaránt 
minden dicséretet megérdemel. Egy
szerű, de kitünően kivitt támadásai 
nagyon veszélyesek voltak, s kitöré
sei hosszúak. Valóban, őt ■ megverni- 
nem lehetett. Berzsenyi remekül ví
vott vele. Szívósan, küzdött, s ha 
vesztett, ez csak annak tulajdonít
ható, hogy Macerata tényleg sokkal 
jobb. Tambora kevésbé kifejlett tőr
vívó, de kitűnő egyéni üteme van s 
emellett, ha kellett, nagyon tudott 
küzdeni. Berzsenyi elleni csörtéjében 
erre a küzdelemre nagy szüksége 
volt. Tulajdonképpen csak egy fatá
lis blrótévedés vette el Berzsenyi 
győzelmét. Berzsenyi nekünk jobban 
tetszett! De egy ilyen verseny csőr
iéiben egy-két tust le keli tudnia 
adni a jobbnak. Ennyivel pedig nem 
volt Berzsenyi fölényben. Mégis 
minden dicséret megilleti, mert ne
héz perceket szerzett mindkét ellen-
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Világ-rangsor -v
A  The R in g " e, amerikai ökölvívó 

szaklap legújabb hivatásos rangsora a. 
következő: , • . - -

Lég súly: világbajnok nme*. ,1. 
Patt.erson, 2. Llttte Páneho. a- L ftöe 
,t)a,do, 4. Manuel Ortiz, 5.: Jackie Jurielb
6. Small Montana..

Harmatsúly: világbajnok-nincs,-L 
Salica, 2 . Tony Oliveras, 3. Tomgiy
Forte. 4. K . O. Morgan, 6. Kong Toung.
6. K id  Tanner, 7. Chlck Delancy,_ »■ 
Áuriel Torna,, ; _ •  -

Pehelysúly, világbajnok Harry Jeffts.
1. Charly Wrlght, 2 . Pete .Scalzo. J -  
Jimmy Perein. 4. Joe Marmelll, S. Spl 
der Armstrong, 6. Böbby Ivy.

Könnyű súly : világbajnok LevyJenkins. 
t Saminy Angott. 2. .Tackie Witeon, 3- 
Pete LeUo, 4. Dave Castilloux, o. Toby 
Vieil, 6. George Latka.

Váltósúly.; világbajnok Prítzie Ztvio. L  
Henry Armstrong, 2. Irayr 
Chartey Busley, 4. Jimmy Leto, o. Mike 
Káplán, «. Maxis Bergen. ■ '

Középsúly: világbajnok nincs. 1. Ken 
Overlin, 2. Tony Zale, 3. BiJ’ ”  Roose. 4. 
Archie Sioóre, i>. Steve Bell-oise. »■ 
jim m v Biwins. ■

Félnehézsúly: világbajnok. Btlly Oonfl.
1 Gus Lesnevieh, 2. Melio Bettina, 3. 
Anton Crblstoforidis, 4. Jimmy Webb,
5. Teddy Jarosz. 6. Turkey Thompson.

Nehézsúly: világbajnok Joe Louis, L  
Max Baer, 2. Arturo Godoy. 3. itoed 
Burmán, 4. Lee Saval.e, o. Buddy Wal- 
ter, 6. Buddy Baer, 7. Roscoe Toles. 8.

Az Orosházi LE  ökölvívó csapata 12:4 
arányban győzte le a Kiskunfélegyházi 
LE  együttesét a vasárnap Orosházán 
megtartott barátságos mérkö2 j-,en. AZ 
orosházi csapatban' Masztlcs. Vidonyovecz* 
Takács, Bencsik, Stern és Horvát, a kis
kunfélegyházi csapatból Tóth és , Csáki 
győzött. A  verseny 200 néző e'ött fo lyt le.

Barcsi LE —Szekszárdi LE  10:8. A  
Szckszárdon megtartott barátságos okol- 
.vívómerköpést csak naigy küzddein utáfl 
'Indiáik megnyerni a < barcsi levontok. ; A  
gimnázium torna termébe a 300, mázó c io i 
megtartott összecsapás ororlményo tolói a 
b8,nesi ökölvívók-): Horváth veszt Be.mc-
ovi ellen, Csapcsár I I  kikap_ Amontoi. 
Vállas nyer Lopása IV  oltno, Kapocs! 11 
veszt Laposa I I  ellen, Csapcsár I  győz 
Fiskor cMon, Csáky nyer Cziráky ellen. 
Szalay megveri Lepona Ill-a t , Andrak 
győz S/.iics ellen. Kapocs! I  veszt Ko
vács ellen. (Ez volt a legszebb mérkő
zés!) A. szekszárdi leventék eredményes 
szereplése Dörömbözy főoktató munkája- 
n,3k köszönhető.

felének.' Kitünően vívott s vívóeré
nyei olyanok, hogy feltétlenül nagy 
vívót látunk henne. Bedő kevésbé 
vívott jól, pedig tud ő. Talán meg 
volt illetödve.

Párbajtőrben csak győzelem- 
aránnyal voltak jobbak az olaszok. 
Az eredmény 2:2 volt. Hennyey és 
Rerrich egy-egy csörtét nyert. Az 
olasz caspatban Macerata csak ven
dég volt ebben a fegyverben, ő  tőr- 
vívó és párbajtörvívásán is ez lát
szott. Csak védett és visszaszűrt. 
Meg sem kísérelte azokat az akció
kat, amelyek a párbajtőrvívás lé
nyegét adják. Chesfari már köze
lebb esik a párbajtőrhöz, de ö sem 
mutatott valami nagyszerű párbaj
tőrakciókat. Rerrich és Hennyey , jól 
vívott. Okosan megfogták az ellen
fél gyengéjét. Ebben a fegyverben 
sokat fejlődtünk s gyümölcsét itt 
látjuk.

A. legszomorúbb a kardverseny 
volt, amelyet. 3:l-re ' elvesztettünk. 
Tegyük hozzá: megérdemelten kap
tunk ki. Az olasz Tambora remek 
volt. Nagy tempója már a tőrver
senyben meglátszott. S nagyon rossz 
taktikát választottak . vele .szemben 
a mieink. Támadni szinte egyáltalá
ban nem tudott s ha mégis táma
dott, ö kapott tust. Ezzel szemben 
remek defenzív vívó. Hatalmas tá
volságot tart, jól vág elő és kitű
nőek a1 repülövédései. Erre a ma
gyar vivők nem jöttek rá s ahelyett, 
hogy hagyták volna támadni, foly
ton megtámadták. Erre ki is kap
tak. Ráccá nem különösebb tehet
ség. De balkezes. S Mikes, aki szin
tén balkezes, nem-tudott vele vívni. 
A  balkezes legnagyobb ellenfele a —  
balkezes. Mikes nem tud balkezes
sel, vívni. A  magyar csapat jobbja 
Németh volt. Kitűnő támadó vivő. 
Ez előnye —  de hátránya is. , Mert 
nem birt a temperamentumával. 
Folyton rohant előre. : Ezért kapott 
ki. Nem volt, aki előre figyelmez
tette volna, • hogy milyen taktikát 
válasszon. Hoiott már Tambora elő
ző csörtéjében nyilvánvalóvá vált, 
hogy mit keli ellene csinálni.

Ha a kardban ez lenne a valódi 
helyzetkép a’ magyar és olasz után
pótlás között, a k k or éz szomorú 
lenne. Meggyőződésünk azonban, 
hogy nem ez! Bizonyos, hogy jobb 
együttest is össze lehetett volna 
állítanunk kardban > és főleg helye
sebb taktikával sokkal jobb ered
ményt is el Tehetett volna, érnünk.

Az eredmény nem túlságosan ked
vező, de felesleges belőle elhamar
kodott következtetést levonni. Azt 
azonban a jövőben meg kell ten
nünk, hogy a helyes taktikáról a, ví
vót kioktatjuk,' ha maga nem tudja 
már jó előre.

Ö K Ö L V ÍV Á S

E j dón okölrirö tehetség, A  dán ököl
vívó bajnokság alkalmával egy ú j , ököl 
vívó reménység tlint . fel. A, tehetséges 
öklöző neve 'Henry Andersen gyári 
munkás, öt évvel ezelőtt, kezdett' öklözni 
s most, alig kéthetes edzéssel állt ki a 
bajnoki küzdelemre. Edzője nem. is várt' 
t.öle semmi .különös sikert Ami néha .az 
edzők is tévednek.' Andersennek négy 
ellenfele volt a középsúlyú' bajnoki 
címért folyó küzdelemben s — mind a 
négyet kiütötte! A négy ..áldozat • Kr,u.df 
Petersen. ' Nils Abildgaard. V iggö  Niel-: 
sen . és Tagé. Jö'rgensen yöltr. j .  j  .

T. OLVASÓINKHOZ!
L A hozzánk Intézett közérdekességi 

íliortkéidésekre ebben a rovatban vála* 
tzolunk. ,

I. Levél- vagy tevlap-vilaazra nem vál
lalkozunk.

3. Névtelen levelekre nem felelünk.
4. Megbatározott napra acólA válásié- 

Iónra nem vállalkozunk.
5. Kéziratokat nem őrizünk meg e nen> 

ml unit vissza.
í. Tipp-pályázatl kérdésekre nem ebben 

a rovatban felelünk. Aa Ilyen kérdések
hez válasz-Ievlap. vagy váleszbélyeg 
mellékeléaét kérjük.

Bcnkő Ferenc Kiskunfélegyháza. A B)
válogatott 1940 őszén a következő össze
állításokban szerepelt: Szeptember 29-én 
Jugoszlávia ellen: Tóth (Szeged) — Olaj
kár I, . K ispéfer — Pázmándy. Tóth 
(Gamma). Dudás — Ádám, Sütő, Zsenge!’ 
lér, Tihanyi I I .  Tóth I I L  Október fi-án 
Nagyváradon a NAC ellen: Csikó* — T“ ", | 
K ispéter.—  Nagymarosi, Korányi, í 1 
— Ádám, Berecz, Palatínus, Olajkár ,ll. 
Tóth II I .

Hernádi Em il Martonvásár. A
labdarugópálya, hosszabb ■ legfeljebb 
120 méter, legalább 90 méter, szer 
lessége legfeljebb 90 méter, legalább 
4,5 méter. A  nemzetközi mérkőzése
kén ezek az adatok a kővetkezők: 
110—100, illetve 73— 64. Akárhogyan 
te veszik azonban a méreteket, a já
téktár hossza minden esetben na
gyobb kell, hogy legyen, mint a szé
lessége. A  játéktérnek ugyanis tégla- 
lapalltúnak kell lennie, nem lehet 
tehát pl. négyzetalakű. .

Bencsik László. A. győri ETO 1937—38- 
bán játszott az NB I. osztályában.

Borbély József. 1. A  Foreincvárctí 1931-- 
32-bou nyerte a lt)l)%-os bajnoksá.gol. Go* 
aránya 105:18 volt. A  .legtöbb gólt akkóí 
Takács . I I  . rúgta: 42-t.

Fenermann .Tános Budapest. Bei.eth* 
három ízben védte a válogatott csapot 
kapuját: 1927 április 10-én Bécsben 
osztrákok ellen. 1928 március 25-én Buda
pesten Jugoszlávia ellen és 1929 feb'niá11, 
24-én Párisban Franciaország ellen.

Fenyvesvölgyi előfizető. 1. Korá
nyi lába az 1933 október 22-én le
játszott magyar-olasz válogatott 
mérkőzésért tört el. Az ö helyér® 
Polgár vonult hátra hátvédnek. 2. Á* 
asztali teniszasztal méretei: 254.5 cB» 
hosszú, 152.5 cm széles, 70.5 erő 
magas.

Szfinyi Lajos Pétfürdií. Ha a kerületi 
bajnokság I. osztályából égy egyesület 
kiesik és ugyanakkor.annak az egyesület
nek második csapata megnyeri a I I  ő s * ', 
tály bnjnokéágát, akkor az egyesület 
második, csapatával fellép az I. osztályba 
Erre már volt is példa.

Domby László, TVIezőladány. 1: Ném é  
mafráfesag ■ és me’lboség ; dönti cl, hogy 
ki. milyen távon versenyezzen. A  gyorsasa# 
és szívósság' viszonya a döntő.' 2. Proféi®" 
sz.ioiiista atlétika most Amerikát'3®': 
Sincs. Owens, a négyszeres olimpiai baj,': 
nők is csalódott számításaiban. 3. A tesí 
adottságok is. fontosak.; vilájthírú • 
dsrúgóvá: azonban -Csak az .Válhat,'. áW". 
nek lcivétélcs labdaórzéko van, A  labda'1 
val bánni tudást technikának is szók.tú®f 
nevozni: Ennek, az a lényosfe, hogy •»*.
illetőben vetoazíilet&tten bomc . van . /t 
laMaérzék. . a gfimberzék.' Bár raeff 
lolietr tfrijnlni,- hogy a labda hogyan J?** 
tan, perdíii. hol, kell eltalálnunk, b o S I  
egy bizonycis irányban haladjon, m ü íw ' 
érőt kell 'belaidnunk, hogy a s zü k ség , 
távolságra menjen. stb„ igazi nagy..-1.?' 
tokossá csalt az válhat, akiben ez ktiln'J. 
fehelsésként óredetileg megvan és . V í 

■ már-csak.- tovább koll-.fejlesztenie
sch t- A. kérdezett állá.3' roegszerzés'ebw 
a- tehetőség, mosván. A  • kérdozettpe8,; , 
kb. 109 -  500' xusnítö jövődöm® van. i



Csütörtök, 1841 március 27,
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320 Induló volt 
óz ózdi gorás 
leventéinek mezei 
bajnokságán
1. tömegsport felé igyekvő magyar 

atlétika, és a tcvintomozizalorn vezetői
nek összefogása fokozatosan megérteti 
gyümölcseit. Most az ózor járás leven
téinek. meze.i ha 'nokságáró! jelenthetjük, 
hagy az a hűvös idő és állandó havazás 
rielnére is pompásan sikerült és a járás 
Jtógy körzete ' részéről összesen 320 
Msyenm vonultatott fel. Szathm&ry Érsek 
Albert járási parancsnok kezdeménye, 
-'lése teljes sikerrel járt. A. legjobb ered
ményeket a Komsályi leventék. Késmárki 
Ivornél tanítványai érték élj A versenyt 
a Somsál y hány a. területén végigvonuló 
széles kocsiúton rendeztek, amelyet tnér- 
nökj pontossággal többízben ia felmér- 
‘'■k, A táv tehát pontos volt. Az ered
mények értékelésénél azt is meg kell 
legyeznünk, hogy ez út emelkedett. ! 
■önnek, figyelembevételével különösen az 1 
jf.iúségi eredmények igen jónak mond- I 
hatók. Részietek: ;
. .ifjúságiak f táv 3oQO ni): 1. Orbán
fboinaály) 9:51, 2. .Jóbi (<)zd I) 10:00,
8. Cseh (Somnálv) 10:01, 4 Jászai (Ózd I).
«• Bics (Bánszállási, «. Iírajnyák (Som- 
tóly), 7. ’ Zámbó (Bánszállás), 8, Taliga 
(Bíráld), 9 Igó (Bánszállás), 10. .Mihalok 
(Somsály). 112 befutó. Csapatban:
1. Sorává Ív 32 pon t 2. 0:vl I *10 pont,
'}■ -.Bánszállás 105 pont. .4 Somsály b)

5, Borsoddáelásd 168, (>. Balatcrt 130, 
"■'.Center 196. 8. Somsály r) 264. 9- Királd 
•34; 10. Bánszállás b) 305. Beérkezett 15 
csapat

f- 1 ti oboa (Csemely). 7. Kovács (Cser-
?.%). 8. Kónya (ózd I), .9. Németh 
Ulraj) io Túrái (Csorncly). ii> befutó. 
Csapatban: 1 Ózd 1 60 pont., 3. Furltns- 
iyuk.76 pont '3 Csermely 86 pont, 4. Som- 
«Uy 141 5 Bánszállás 156. 8. Sajővar-
kony 22i p0nt..

0|geS2gg*!'Sff̂ ŜBP'S!KÍS*

XtSOK 'viZILABDABAJNOKSACr
négy mérkőzést bo-Szerdán délután 

'jutottal!:
Kisok  ..............
Mátyás g.—Kölcsey ií. 1ti:ö (5:0). Ve-

Stte: Zsinoor. Mátyás -  • '“ “'" i '" 1 —
JPztah, - '  1

h '■•vr U<vu IJUinuii r'V'ÖJ ...........- ..... ...
J-Volítottak le a Nemzeti Sportuszodában 

űzi labdabajnokMgért:

wp-te: Zsingor. — v,.. - -----
Géczi ~t- Derajén t— Májor^z-ky

ílochi ~ ‘

A x  R PLE  országos 
ifjúsági iflsöfivívó 
versenyét

kedden este folytatták az Aréna-út és 
Thököly-út Barkán lévő iskola tornater
mében. .Eredmények: Haimatsúly: Kán
tor WMTK győz Tamás VÁC ellen, 
Poós EPLS mftgveri Szigetit MPSC, 
Laufer VÁC nyer Németh MPSE ellen, 
Bauer MPSC kikap Kovácstól. Pehely
súly: Giglér BEE győz Nagy MPSE
ellen, Kor más WMTK megveri Abonyit 
(Lapterjesztők).' Rosenheím. MÁVAC
győz Várhegyi BTK ellen. Szekeres 
PeLE nyer Póta BLE ellen. Könnyűsúly: 
Eoth WMTK veszt Breitner BTK. ellen, 
Hollós BLE) kikap Bartától NSC, Komlós 
RFLE éllen Németh BLE feladja, Dun- 
dics MPSE győz Peringer MA VÁG ellen. 
VáHósűly: Zarúba WMTK győz. Bojcsik 
BTK ellen, Kolozsi PeLE megveri Mol
nári BLE.

A mérkőzéseket pénteken este l’él 8 
ómkor folytatják.

A miskolci tankerületi vívóbajnokságá
nak eredményei. Tőr: 1- Koncz fk. 6 gy, 
2. Marina ref. g 5 gy, 3. Rétfalvi kath. 
g. 4 gy, 4. Kovács ref. g. 2 gy. Csapat ; 
i . Miskolci ref. g. (Marina, Kovács, 
Szontagh, Szegő), 2. Miskolci, kath. g. 
Kard: 1. Szoníagh reí. g. 7 gy, 2. Ken
deressé egri ciszt. g. 6 gy, 3. Kosza ref. 
g. ö gy. 4. Erdős ref g\ 5 gy, 5. Pósa 
ref. g. 4 gy, G. Vágó egri ciszt g. 4 gy, 
7 ürmössy ref. g. 2 gy, 8, Bényi kath. g 
2 gy, 9. Baán kath. g. 1 gy. Csapat: 
1. Miskolci ref. g. (Kasza, Erdős, Szon- 
tügh, Pósa), 2. Egri cisztercita gimn.

POrC5ARI ISKOLAI LABDARtCiO- 
BAJNOKSAG

Tclepl-n.—Százados u. 3:1 (1:0). Népli
get. Vezette; Gulyáé. A Telep’-u. jobb 
fe (1 c 7jb isor á n a.k k Ő szí in hatto a győ/.e 1 met. 
Góllövő: Mag vasi (11-ősből), Inczo és 
Rí'.jczy (öngól), iik-lve Horváth..

Nc'meih-u.—Knézlts-u. 4:® (2:0). N’épli-
gut. Vcjgctíe: Barios. Nagyon gywige 
in/r-kázés." A Némcth-n1. csatársora. v.ala* 
inhol jcfb volt- GÓM6vő: Horváth. Sziics, 
La-. 1 ácsi II és Sasa.

A GyáJi-u.—Llgefc.n. mérkőzés elma
radd mert. rtnn volt Orvos a pályán. A 
barátíhágos mérkőzés credtrx'vjvo: Ligct-u. 
—Gyáii-u.- 2:0 (3:0). .

M a g o sa k  a bajnok
sá go k  nevezési 
dí|ai

A mezei bajnokság kiírása most jelent 
meg és újból szemet szúrt nekünk., hogy 
a bajnokságban milyen érthetet lenül 
magas nevezési díjakat követel a szövet
ség. A felnőtt me:.ei bajnokságban pél
dául egyéni Indulónak 2.59 pcagőt, csa
patnak 6 pengőt kell fizetnie, ha nevezni 
akar. Nem is kell részleteznünk, hogy a 
nevezési díjak milyen nagy terhet rónak 
az egyesületekre. A mezei bajnokságban 
talán még nem, mert az, egyesület leg
feljebb három csapatot nevez és így 18 
pengővel megússza. De az országos egyéni 
bajnokságban már sokkal nagyobb ösz- 
szegre rúgnak a fejenkénti és számon
kénti 2.50-ek. Rendben van, részben egyet 
is értünk azokkal az indokokkal, ame
lyeknek alapján h nevezési díjat _ 11 ven 
magasan állapították meg. A szövetség 
nem akarta, hogy sok „vak-nevezést” ad
janak le. óvni akarta a bajnokságok 
színvonalát is teljesen esélytelen verseny
zőktől és — a díjazás kiadásait szerette 
volna legalább részben fedezni a neve
zési dijakból. Anyagilag ez az elgondo
lás nem vált be. Á bajnoki versenyek 
elnéptelenedtek és ennek következtében 
esőkként a közönség érdeklődése és a 
versenyek látogatottsága is, A bajnokság 
nem nzsá fejlődött, amivé kellett volna: 
a magyar atlétika mgy seregszemléjévé, 
hanem egyes kiválLságosok viaskodásává. 
Ebben feltétlenül szerepe veit a magas 
nevezési díjaknak is- A mai viszonyok 
között nem lehet nz egyesületekre ilyen 
nagy terheket róni. Ha a Németh iroda
lom bajnokságában elegendőnek tartják, 
hogy l márka nevelési díjat szedjenek 
az egyéni és 3 márkát a. csapatversenyek 
indulóitól, nálunk is leszállíthatnák a 
nevezési díjat l pengőre/ illetőleg 3 pen
gőre. Hamarosan kiorriilne, hogy anya
gilag sem fizetne rá a szövetség amellett, 
hogy a szociális szen pontokra is tekin
tettel lenne.

•Lstock, Kim. — IÍÖtesey $■: Selyem
. Wein, Stróbl —- Reiszner Silb^r- 

Csűröd, Lakos. — A Mátyás g. 
Ú̂ttaj nem mutatta n. selejtezőbeli pom- 

formáját.. Jó: Demjén, Hóchslock, 
iajorfíZky, illetve Reiszner. Góldobó:-------- , ...... -

reinjén (6), Hochstock (2), 
Kun

Majorszky

u Széchenyi fk.-rAranyossi fk. 9:!) (5:8).
SomogyváH. Széchenyi fk,; Kó- 

Lysényi i Körösényi II, Telkes T  
Vitális — StechLch, Négyedi, Prágai. 
T Aranyossi fk.: Babos — Mohácsi, Lő- 

Markstein — Lengyel, Hécsei 
ifánninger. A jó úszókból álló Széchenyi 
% ejőtt kénytelen volt meghajolni az 
L^nfele. Jó: Prágai. Bartalis, illetve 
p^ninger. Góldobó: N4gyedi (3), Bar.- 

Prásaií stepWirh» Telkes ős

.Búhfalvl fk.—Árpád g. S:0 (4:9). te-
Sárost Hintfálvi fk.: Jonoy

JT- Télényi, jlamiuml t-  OSvéczky 
öífbU?. Láng, Bagó, — Árpád g.: . Kodra 
í” Ködöst, Polchoz — Csuvik — Grőg.cr, bej3l}vVl ’ -  * ‘ 1'MUVSi, X --v'i’JW1-*)

. jycl, tírftpgus'iu, Af. Árpáid p. «<jUx>5 
cinyhíti nz a körülmény. 

®*ry tegjóbb jitekooa, Szatmári II nórrWKJllUiJ jai^iwnii', « ** V-'-
fttedlatött. Jó: Sárái, Radó cs ölvcoáky, 
■tetve Gregcr éa Csűrik. Góldobó: Sárdi, 
“IvecAy, hang és Kudó 2—2.
,,8»nt iKtTán fk.—Rákóczi fk. *.:S (0:2).
,y;WUe: Vízvári K. Szénit István fk.: 
■rtóroyánzzky — Zsullány. Kovács — 
iivtó® — Tauber. Percen Bálint. — » » ’ 
"Oftt, fk.: Németh — Uisch, Worayitzky 
.','■ Novóta ' l — Novota II, 1'rivdm.nriVi, 
jtórvátb. A tartalékkal kiálló Rákóczi 
,*• aa első félidőben nem várt jyiW  l>>
.'Teásaival lepi meg ellenfelét. \ottaJc 
,„3? olyomok is, akik bajaok-verést. per 
ytók. Szünet illán a Rákóczi fk. kapusa 
yiatl rosztéti. Jó: Tálon, Bálint, illetve 
lipveta II. Góldobó: Tálas (.3), Bálint 
'«■ illetve Novota II (2).

ATLÉTIKA
.150 LE Á N Y  RÉSZVÉTELÉVEL

nagyszabású fedettpálya-vorsenyt.
rendezett hétfőn Pécsett Bíró Mag
da. a délnyugati kerület női e’öndójfi 
a helybeli testnevelő tanárnők közre
működésével. A  versenyen á városi 
kereskedelmi középiskola, a tanító
képző és leánylíceum, a nőipariskola, 
a belvárosi polgári iskola és a refor
mátus polgári iskola. Indult. Hivata
losan csak cBápatversenyek voltak, 
de közöljük a legjobb három ered
ményt is —  megérdemlik.

Felsőfokú kőpéviskoldk. Búlylökés kis 
gpógylabdával: 1-■ Gyurika. E. kér.' 10.ö2i
2. NiináSi He. 10.05, .3. Kereszty Zs. kér, 
10.00. ■— Csapat: 3, Kereskedelmi 9.11
átlag, 2. Líceum'9.28, 3. Ipariskola 8.11.
— Magasugrás: 1. Károlyi A. kér. ISO, 2,
Linder B1 kér. 125, 3. Gyurka E. kér.
122. Csapot: 1. Kcroskedelmi 123.8, 2. 
Líceum I14.S, 3. Ipariskola 112.4. — 
Helyből távol: 1. Benkö S. kér. 218, 2.
NáÚAsl lié. 212, 3. Szívó E. iparisk. 205.
— Csapat: 1. Líceum 201, 2. Kereske
delmi 197.4, 3. Ipariskola 198.6. — 10-es
válté futás: 1. Kereskedelmi, 3. Iparisko
la, 3. Líceum. — Alsó fokú köBáplskolák,
— Magas: 1. Tölgyes M. ref. polg. 123, 2.
Konkoly-Thege É. belv. polg. 120, 3.
Harsány! A. ref. polg. 120. — Csapat: 1. 
Ref. pol. 118.4, 3. Belv. polg. 115. — 3. 
távol: 1. Akantis-/ T ref. polg. 207, 2.
May T. belv. polg. 200, 3. Sehakovits I. 
belv. polg. 196. — Csapat: 1. Belv. polg. 
194.2. 3. Ref. polg. 193.2. — Súlylökés 
kis a V ágy labdával: 1. Kis Tóth Gy. ref. 
poig 9.80, 2. Tóth É. belv. polg. 9.14, 3. 
KUnner ÍS. 7.90. — A verseny után ünne
pélyes díjkiosztás volt. Utána a testne
velő tanárok Zsolt <ir elnöklésével ülést 
tartottak és megbeszélték a kerület női 
atlétikájának fejlesztésére teendő lépé
seket.

AZ MVSC
KERÜLETI MEZEI VERSENYT 

rendezeti vasárnap. Mindkét versenyben 
nagy küzdelem volt az első helyért. 
Induló is akadt szép számmal. Ifjúságiak:
1 Oláh MVSC 6:49.6. 2. Erős MVSC
6:50 3. TJderszky MVSC 6:50.6, 4. Mészá
ros ' MVSC 8:59.2, 5. ScböpU DiLBSOK 
7:03 6. Barna MVSC 7:06 Csapatban:
1. MVSC 16 pont, 2 BiLESOK 41 pont, 
3. Pereces! LE 71 pont. Felnőttek:
1 Apró MVSC 16:4:;, 2. Baranyai
ríiMAVAG 16:51, 3. Orsóval DiMAVAG
17:08. 4 ördögi: WMAVAG 17:28 6. 5. Nyi- 
goscsik’ DiMAVAG 17:57.8. 6 Bárnál
DiMAVAG. IV o.: 1. Tátrai PLE,
2 Debnár PLE, 3. Fodor PI^E, 4, Szóráti 
PLE.

NAGYKOROS
LEVENTE MEZEI BAJNOKA CÍMÉRT
38 versenyző indult ét a. több. mint 
2 kir.-es távon Valamennyien végig is 
futották a versenyt. Pozsgai. a győztes 
és a második helyre befutó fiatal Szakáll 
igen tehetséges. Egyénileg: 1. Pozsgni 
Ferenc 7:30, 2 Szakái! Lajos 7:35, 3. 
Juhász Béla 7:40. Csapatban: 1. Levente 
sportszakasz a) (Pozsgai, Szakáll. Nyíri, 
Horváth. Ronkó), 3 Líceum a) (Juhász. 
Háttá. Prikkel, Erdődi, Balázs).. 3. Lí
ceum b) (Gérendéi, Cserei, Silyé, Sa'f- 
kady, Nagy): 4. Levente b) (Todola,
Fehér, F. Tóth, Szellő. Beké).

HÓSPORT
Olklnuora « legjobb sí-vágtázó. A Ho-

vnitiranlben tartod Kivcrsenyen á 17 km-os 
futást OKdnuora nyerté 1:06:12 mp-t-1 
lén ritka!a 1:97:45 és Laukkancn 1:0S:57 
elilca.

M l  l e s E
a teniszlabdákkaS ?

Súlyos gondokkal küzd a magyar 
íeniseeport. Most az idény elején szinte 
ijesztő a labdahiány. _ A pályák már 
majdnem mindenütt készen vannak, de 
csak nagyon kevés helyen indult meg a 
rendszeres játék. Akik teniszeznek, azok 
la a még tavalyról megmaradt 1 b dáikat 
használják.

A. teniszlabda behozatali cikk s bizony 
az idén — legalábbis egyelőre — a. kül
földi gyárak nem tudnak szállítani.

A tárgyalások természetesen gőzerővel 
folynak. A szövetség mindent elkövet, 
hogy a fehér sportot átsegítse nehéz 
helyzetén. ■ . , - , . ,Feltételesen már kaptunk is ígéretet.
A szövetség április közepe táján vár egy 
olyan szállítmányt, amelyik bizonyos 
ideig" fedezni fogja a szükségletet. Ez 
az íréret is azonban annyi más minden
től függ, hogy nagyon kérdéses, vájjon 
clhárul-e az a £ok akadály, aiuî  etmek 
a kisebb szállítmánynak is ■ az útjában

kz illetékesek minden1 esetre derülátók 
s ezért, remélhető, hogy ha szűkösebb 
viszonyok között is, de nem lesz különö 
sebb fennakadás. . .  ____________

KÉZILABDA
Ifjúsági kézilabda toborzót rendez az 

Klekrtomos ma, csütörtökön 4 órakor a 
Latorca-utcában,

A NŐI KÉZILABDA BAJ NOKSAG 
TAVASZI FORDULÓJÁNAK 

SORSOLÁSA
T, osztályú női: Március 34: Kistex—

WMTK. Kű>. HAB—ŐSE, Magyar Posztó 
-Magyar Pamut, AMC—Olympia. — Ap- 

riíis CrSE—Kietcx, Magyar Pamut—
Ko. HAB, Olympia—M agyar Posztó, 
WMTK—AMC. — Április M: Kistex—
Maírvar Pamut, Olympia—Ko. HAB, 
Magyar Posztó—W MTK, AMC—GSE. 
Április 27: Olympia—Kistex, WMTK—Ko. 
HAB, ŐSE—.Magyar Posztó, Magyar Pa
mut—AMC. — Május 4: Kistex- Ko.
HAB, Magyar PösZtó—AMC. WMTK— 
G-SE, Magyar Pamut—Olympia. — Május 
11: Magyar Poaztó—Kistex, AMC—Ko.
HAB, Magyar Pamut—WMTK, Olympia— 
GSE. • — Május 18: Kistex—AMC, Ko.
HAB—Magyar Poszté, WMTK—Olympia, 
Magyar Pannit—GSli.

II. osztálvú női: Március 38: MTE—
WMTK. Ko'. Bmst-GSTí, .MPSE—MPSC, 
Standard SCI—Ko. Kelenföld. — Április 
6: GSE—MTE. MPSC—Ko. Bruet. Ko. 
Koloneföld—MPSE, WMTK—Standard SC. 
— Április 28: MTE—MPSC, Ko. Kőién- 
főid—Ko. 11 rost. MPSE—WMTK, Stan
dard SC—GSE. — Április t’7: Ko. Kelen
föld—MTE. WMTK—Ko. Brn«t, GSE— 
MPSE, MPSC—Standard SC. — Májusi: 
MTE-Ke. Brust, MPSB-Standaixl Sf!. 
MrMTK—GSE MPSC—Ko. Kelenföld. — 
Május 11: MPSE-MTE. Standard SC-K«. 
Brust, MPSC—WMTK. Ko. KclcnföUl— 
GSE. — Május 18: MTE-Standnrd SC,
Ko. Brust—MPSE, WMTK—Ko. Kelen
föld. MPSC-GSE.

Hl. osztályú női: Március 30; Ko
Elzott.—Ko. Kispest, MFSC—Ko. III. 
Ko. - HAB—Ko. KEL, DSE—HFéSC, 
DreSC—Ko. X. Budakalász—Ko. IX. 
Április fi: Ko. III—Ko Bízott, HFéSC— 
Ko." KBL. Ko. X—DSÉ. Ko Kispest-  
Budakalász, Ko. IX—DreSC, MPSC—Ko. 
HAB. Április 20: Ko. Elzétt—Ko. HAB, 
MPSC—HFéSC, Ko. KBL—Ko. X, 
DreSC—Ko.. Kispest, Budakalász—Ko,. 
III, DSE—Ko. IX. Április 27: HFéSC— 
Ko Elzett, Ko; X—MPSC, Ko. Kispest— 
DSE, Ko. III—DreSC, Ko. HAB—Buda
kalász, Ko. IX—Ko. KBL. Május 4: 
Ko. El/.ett—Ko X. Ko. KBL—Ko Kis
pest, Ko. III—DSE. DreSC—Ko. HAB, 
Budakalász—HFéSC. Május 11: MPSC—

ASZTALITENISZ
Münehonben a 'Zágráb és Mii mellén vá

rosok közötti válogatott asztali! tenisz 
mérkőzést a zágrábink nyerték 5:0 
arányban. A zágrábi osapatbau IIeksen
or r és Dolinái- játszott.

TENISZ
Nápoly—Bologna 3:3, Barátságos tenisz 

mérkőződ vívott egymással a két olasz 
város válogatott íofiónységc. A vorsony 
Uióglcpetése volt, hogy a fiatal Centonzo 
legyőzte Canapeiét 6:2, 6:4 arányban.

Ko Kispest Ko. III—Ko. KBL, Ko. 
HAB—DSE. ' HFéSC—DreSC, Ko. X— 
Budakalász. Ko. IX—Ko. Elzett,

Május 18: Ko. Elzett—MPSC, Ko.
KBL—DreSC, DSE—Budakalász. Ko. 
Kispest—Ko. III, Ko. IIAB—Ko. X, 
HFéSC—Ko. IX. Május 25: Ko. KBL— 
Ko. Elzett, MPSC—DSE. DreSC—Buda
kalász Ko Kispest—Ko. HAB, Ko. III— 
HFéSC, Ko IX—Ko. X. Június 8: Ko. 
Elzett—DSE, MPSC—DreSC, Buda
kalász—Ko. KBL. HFéSC—Ko. Kispest, 
Ko X—Ko. III, Ko. IX—Ko. HAB. 
Június 15: Ko, Elzett—DreSC, Buda
kalász—MPSC, Ko. KBL—DSE. Ko. 
Kispest—Ko. X. Ko HAP.—HFéSC. Ko. 
III—Ko. IX. Június 22: Budakalász—Ko. 
Elzett. MPSC—Ko. KBL, DreSC—DSE, 
Ko. III—Ko. HAB, HFéSC—Ko. X, Ko. 
IX—Ko. Kispest Pályaválasztók az elől- 
állók.

Ko HAB—Ko X 7:0 (1:0). Női edző- 
mérkőzés. Fehér-út. Vezette: Pállá. Gól
dobó: Kövér (4), Páhány (2), Leder-
mayer. — Ko. X vegyes—Ko. HAB 
vegyes 5:0 (2:0). :

Erősödik a Wccker. Hgusz Vilmos, a 
MAFC kitűnő íedeaéttátékosa a birodal
mi csapatba ■ lépett, íjr'k

NAkí ’ ' " "
VÍVÁS '»*

Részletek a torán ói
fit a r d v e r sen^ r öl

Kedden éjjel érkeztek meg a karc]- 
vívők olaszországi portyájukról. Az 
egyik szemtanú a versenyről a kö
vetkezőket mesélte:

—  A  Btampa sajtópertőla díszter
mét zsúfolásig megtöltötte az elő
kelő közönség, amely ezt a. szép 
kardversenyt nézni akaria. Sri ép ün. 
népi est volt. Mindkét nemzet csa
pata jól vívott. Az olaszok közül 
Stagni igen tehetséges vívó. Vívása 
nem mutatós, de nagyon eredmé
nyes. Inkább védekező, mint támadó 
vívó. Nagy jövője van.

—  Maratnak búcsúversenye' volt. 
Nagyon felkötötte a kardot. J)c 
azért mdr nem a, régi. Főleg a lába 
lassú. Est ö is tudja s éppen ezért 
akar a szúrófegyverekhez vissza
térni. Ott nem kell olyan jó láb.

■— Stanzán fejlődőképes vívó. Jól 
véd és jól vág elő. Támadásban még 
nem elsőrendű.

■—i Perebbo a legjobb az dlasz fia
lok közt. Itt azonban nem. vívott jól, 
mert nagyon hosszú utazás után 
csak az utolsó percben é r t . re; ver
senyre és fáradt volt.

—  A  magyarok közt Kovács iis 
Berczelly bizonyult a legjobbnak. 
Különösen Kovács volt kitűnő. De 
jól vívott Pesthy és Rajczy is. Biztos 
győzelmet arattak, habár néha kc- 
mény küzdelmet kellett vívniok. De 
ez a kipróbált gárda a kemény küz
delemben nagy igazán!

TORNA
A ISSE tornaóra bemutatója nagy si

kert. aratott kedden őrt.,, a Vas utcai fel- 
sri kereskedelmi tornatermében. A turrin- 
óra műsorán ezabadgynUói'lalol:,' bordás
ra!- és járásgyakorlatok szerepeitek. A 
BSF, hölgy tornászai foliozalas fúlépitcU 
hülgytorna rendszert matatták, be.. Igen 
érdekes volt az ..egyszerű inozgá.vokíoi a 
táncmoztlülatokig" bemutatott szám. Nagy 
sikere volt a BSB hölgyek „tavaszi, 
tó ne' kánál:, nemkülönben a vendégként 
szereplő NTI3 bölgytoruAszok buzorány- 
g;,-ttkorl o t a in-ek.

toosa

°^CNIA:

Sárga rózsa
.Nem jó csőntkeretes szemüveggel 

■Jffnjl ezt a filmet. Amerikai komé- 
”'akljoz, francia drámákhoz nem 
”*abad hasonlítam. Más. Nem mónd- 
ju,f. hogy jobb. Még azt sem mond- 
'.'ulí, hogy szebb. Csak azt mondjuk, 
'°SV egészen más. Szerelmes, szen- 
yedélyes játék —  a Hortobágyon.

szép szál magyar legény és egy 
syönyörüséges szép magyar lány, 

sárga rózsának neveznek a 
Pksz'cán. ffia. éjszaka a Tisza partján, 
asar Debrecenben, párbaj a Hor- 
ob%yon.'.. <♦•

Mifelénk még most is kevesebb 
^Sretettel fogadják az ilyenfajta 

Wtélcot, mint például Amerikában a 
faönyugati történeteket. Sőt. -á 
.e.*asi cowboy a magyar moziban is 
„ePszerűbb a hortobágyi csikósnál!...

,e már javul a helyzet! Mind több 
JJm tekint szeretettel ősi szépsé- 
eeibkre. Mind kevesebben tartják 
na turáUs foltM-nak a népi sajátoa- 
^ °k a t .  a  „Sárga rózsa" alakjait 

álmodta életre és Mórica Zslg- 
gondoskodott arról, hogy a 

nutm-em fényszórói se perzselhessék 
e róluk az igazi magyarságot.

•

I. *  szereplők átérezték a rájuk- 
^zott feladatok szépségeit. Szörényi 

^  édes, gyönyörű, kacér virágszál 
o-.j^rtpbágyi csárda kertjében. Gre- 
kSn ,z °ltán komor férfiassága rit- 

vényesült ilyen hatásosan. A  
Qvfv férf (főszereplő: Kamarás
tair,* Rokonszenves, tehetséges 

A  csikósbojtár szerepében

kiérdemelte, hogy ,a  magyar Erről
Flynn“ elmet viselhesse. Kormos 
Márta, Gárday Lajos, Pataki Jó
zsef, Szakáts Zoltán, Misoga László 
és Bihary József játszik kisebb sze
repet a „Sárga rózsában , amelyet 
György István és Hegedűs Tibor 
rendezett. A  nagysikerű kísérőzenét. 
Altom Lajos állította össze.

Hans Nielsen Játsza 
Ottó Nicolal szerepét 
a „Bécsi víg asszo
nyokéban

Néhár.y naP múlva kerül a budapesti 
mozi közönség? elé a „Bécsi víg asszonyok -• 
című különleges éneke? film, amelynek 
meséje arról szól, hogy milyen körül
mények között és milyen különös ok 
intett irta Ottó Ntcolai nagysikerű — máig 
te népszerű — „Windsori víg nők" című 
operáját.

A „Bécsi vfsr asszonyokéban a zene
szerzőt Hans Nielsen. a legkiválóbb fiatal 
bécsi színészek egyike személyesíti meg. 
A többi főszerepet Wolf Albach-Betty, 
Paul Hörbigcr, Gustl Wolf, Lizzi Holz- 
sehnh és Aribert Waseher játaza.

a  m o z ik  m ű so r a
RÖVIDÍTÉSEK S* = szombat. V -vasit

u w */»• f ** ‘A, h *v
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körút 55 Tett 153 0*4 
te, ÍR. ffO. Sz. v.: f2-kor is. Európa nem 
válaszol. (Tasnádyi Kies F.)
BI'LVAROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-u. 6. 
T 181-244 10-tőt 34 lg fölei Magvar-
Ufa-. Lnee- és Fox-híradó. Film a film
ről. Bombák. Intim híradó. Rajzfilm. 
CASINO Eskíi-út 1. T.: 383-102. 5, n8. flO. 
Sz. V.: h3-kor is. A nyugati győzelem 
2-ik héti
CITY Vilmos császár-ut 3fi. Te’.: tll-140. 
híj, li8. 1)10- Sz, V-: hi-kor fe. Európa 
nem válaszol. (Tasnády F. Mária, Petro- 
vieW

CORSO Váei-utea 9. Telcf-w • 182 818.
ffi, f8. 110. Sz. V.: f4 Kor is. Bflnbődcs.
ÍTvronc Power.) 3-ife hót!
DÉCS1 Teiéz-kiirút 58 Tel.: 125-952.
fii, f8. no. Sz. V.: í4-kor Is. Elkésett le
vél. (Üray, Szörényi.) 2-ík hét.!
FÓRUM Kossuth Lainvn. 18. T.i 189-543, 
d«, f8, hifi. Sz. VJ: n4-kor ie. Ma, tegnap, 
holnap. (Sz. Szabó, Jávor.) 2-ik hói! 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 222! |'. 
9-töl 24-ig folyt. Magyar-. Ufa-, Fox- és 
Luee-luVadó. Arcok fis álarcok. Bombák. 
Intim híradó. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsej-ntca 3. Tel, 1S0-I25. 
5, n8, 110. Sz. V.: 4, 6, 8. 10. Sárga rózsa 
(Szörényi.)
RADIUS Nagvmező-ntra 22. Tel.! 122-OT8. 
f6, nS, hifi. Sz. V.: f4-kor is. Közbelép 

feleségem. (Iréné Bűnné, Cory Grant.) 
ROYAl A POUjO Erznéhet-knrúl 45 Tt 
222 002. f5, 1. Í19. Sz. V.: 2-kor ie. Olaj 
város. (Clark Gabié, Spoaeer Traey.) 4-ik
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
f5. T, flO, Sz. V.: 2-kor is. A Manderloy- 
h&z as«Téonya. (Joan Fontaine.) 7-lk héti 
URÁNIA Rákncii-at 2! Trl.t 146 045. 
5, u8 flO. Sz. V.: f4:től is. Európa nem 
válaszol. (Tasnády. Petrovies, Kiss F.) 
9-ik hét! V. d. é. U: Chotaoky Jenő: 
Egyiptom és 8u«z-

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T.; 422-722 
f4. t6, fS, 110. Sz. V.: f2-kor is. Bala-
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337 
Í4, Í6, f8, fit). V.: f2-kor is. Kék madár.
COltVlN CUfiilát 40. T.: 138.988. f4. f6. 
fS, flO. V.: fí-kor is. Egy osak és más 
semmi. V. d. o. fii: Dzsungel szerelem. 
ELIT Szent Tsivát -körút 18 Tol.: 114-502. 
4, fi, 8, 10. V.: 2-kor i*. Udvari bál, 
HOI.LYWOOD Betlilen-tér 3. T,; 225-008. 
« ,  « ,  fg, flO. V.: f2-koir is. Nem gyerek
játék. V. d. e- fU: Kadetkisasszony. 
KAMARA Dohány a. 42, Tel.- tói 501. 
11 2. 4 6. 8. 10. Szerelem éa vérpad 
LLOYD* Hollán utca 7/a Tel.: 111-994. 
Í4. f6, f8, flO. V : f2-kor is. Nem gyerek
játék 3-iíc hét!
PAbACE Erzsébet kürtit 18. T.t 921 222
11, 2, 4 6, 8. 10. Arviz Indiában. 4-fk hél! 
PATRIA Népszínház utca '3. T: 145 B7S
4. fi, 8, 10. V.: 2-kor is. Udvari bál. V, 
<í. o. 11: Ultimátum. 
c;\VOV miöí ú> 4: T.i 140-040. f4. ff,. f$, 
flO. V.: f2-kor is. Udvari bál. V. d. e. 
11: Ultimátum,

STMPLON Horthv Miklós-út 63. T.: MR— 
SiW. f4, f«. f8, flO. V.: í2-kr>r is. Egy
csók és más semmi. V. d. e. II: Jég
pokol.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. 11. 
f2, f4, l'fi, fS, flO. A szerelem nem saé- 
gyen.

Továbbj&tszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-út II. Te!.: 355 374. 
i)4. ni. n8, nlO. V.: n2-kor is. Broadway 
Melocly 1940. V, (1. e- 11: Földindulás. 
FE.LVAROS1 Irányi ntca 21. T.: 384 563. 
4, hő, 6, h7, 8. 10. V.: 2, li8, 4, h5, 6, 
h7, 8, h9, 10, .Tud Süss. 2-ilk hét!
BUDAI APÓI,1.0 Széna tér I. 331 500 
fi, h7, 9. V.: f2, f4, f6, f8, flO. Hazajáró 
lélek. V. d. e. fii: A lázadó hős.

Á  szerelem nem szégyen
Totnay, Jávor, S T Ú D I Ó
Mály, Gőzön. Akáela-u. 4.

ELDORADO Népszínház n. 81. T.: 133-171. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-bor is. Gun gr. Din.
V. d. ©. 11, ni: Karesszék. 
liOMKROS Herniina-út 7. Tel.: 196:178.
h5, 7, nlO. V.: f2-töl. Angelika,
IPOLY Csák.V*ntea 03. Telefon-. 292-626. 
f4, ffl, f8, flO, V.: f2-kor is. Hazajáró 
lélek. V. d. ’é- 11: 'Kongó express.
J iiSSF.FVAROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4, ffi, Í8, flO. V.: f2-kör U. Haza
járó lélek. V. d. e. flÖ, Í12: Koclí Róbert. 
OLYMPIA Erzsébet körút 26 T. 423 188. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Hazajáró lélek. 
OTTHON Benlczkv utca 3 Tel.: 146-447 
n4, ti6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Bcpülő 
ördöfiök. V. d, é. 10, 0.3: Férjeim a kek-
PHnamX Rákóézl-ót 68 Te!.: 223-242
11, 1, 3. 5, »8, HÓ. Repülő órdögok. 
Harcra születtejB. „  , . „HULTO Rákóczi út 70. Telefon: 224 443. 
11, 1, 3. 5, n8, flO. V.: 10, 12. 2 4. G.
8,’ 10. Az arany hiénái. Stan és Pan * 
múzsák kertjében.

A RADIŐ MtSOBA 
CsütörtSk, március 27 

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. 7: Hírek,- Hanglemezek. 10:
Hírek 10.20: Paiásthy Marcell elbeszélése 
10.45:'Külföldi híradó. 12.19: A József 
nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara. 
Vezényel: Seregi Artúr. Közben 12 40:
Hírek, 1S.S0; A rádió szalonzenekara.

14.30: Hírek. 15 20: Suki Tóni cigány
zenekara. 16.15: Ruszin felolvasás. 16.15: 
Hírek. 17: Hírek szlovák és ruszin nyel
ven, 17.15: Béresénél Irén és Gáspár
Ilona cimbalomkettőse.. 17.35: A föld-
mívelésügyi minisztérium előadássorozata,
18 05: Mindenből ©gy keveset. Buttala
Ede táuczenekara játszik és a Rajkók 
zenekara muzsikál. 19: Hívek; magyar 
német és rómán nyelveli. 19.20: Ádám
Piri dalokat, énekei zonga; okísérettel. 
19.40: Krúdy Gyula: Női arckép a kis
városban.. 20.10: Telmányi Emil északi 
szerzők műveiből hegedül, zongorán 
kíséri Telmányiné Schiöler Anetté Hang- 
felvétel. 20.40: Mihály kiáll. Hangjáték
egy felvonásban. Irta: Pados Pál. öreg
asszony: Ligeti Juliska. Naca: Mészárás 
Ági. Mihály: Lehotay Árpád. Vencel:
Csergő István. Cigányprímás: Petheé
Ferenc. Berec: Ferénczy Károly. I. és II. . 
cigány: Rubinyi Tibor és Antók Ferenc. 
21.16: Tánczene. 2140: Hirek. 32: Az
I. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel: 
Pongrácz Géza. 28: Hire.k német, olasz, 
angol, francia és eszperantó nyelven. 
Utána kb 23.30: Farkas Jenő cigányzene- 
kara muzsikál. 24: Hírek.

Budapest II. (834 m.l 1615: Tánc-
lemezek. 17-35: Füldessyné Hermáim Inda. 
zongorázik. 18.30: Angol nyelvoktatás,. 
19: Rácz Józsi cigányzenekara. 20: Hírek. 
20 20: Muszorgszkij. Ina; Haraszti Emil. 
dr. 2120: A víz az élet anyja. Kottás* 
József dr előadása.

Kassa. (208.6 m.) 11.05: Szlovák előadás.
II. 20: Hanglemezek. 11.43: Hírek magyar
és szlovák nyelven 16.15: Szórakoztató
hanglemezek. 18.05: Arany János a dal
költészetben. Sándor Anna Arany János 
dalait énekli, zongorán kíséri: Beck
Miklós. Hlatky László Arany-költeménye
ket ad elő. Az összekötő szöveget, dday 
Endre írta.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda éa szombat kivételi 

vei minden nap. Szerkesztőséit és kledo- 
hivatal iip. Vili., Riikk Szdárd-utea 4.
-  Távbeszélő 132 4»9 és 133 977. levél
cím: Budapest 72 Pesiafi SU 43. - Posta,
takarék: 53.366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas llsula.
Felelőn szerkesztő Hoppé fteatió.
Felelős kiadó: Knltsár István.
E'fifiielósl díj: Rolniidra egy hóra P 

2.20. negyedévre fi.-, külföldre 9.—, 
Amerikába 10.- .

Nyomulóit a Stádium Rt. kőrlorgOjíé- 
púin. Felelős: Gyűrj Aladár Igazgató.
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ÜSZAS

A „lex James“ -t 
tárgyalja csütörtökön 
a M USz tanácsa

Beszámoltunk már arról, hogy Németh 
János, az UTE százszoros válogatott 
középcsatára beadványt intézett az úszó
szövetség tanácsához s azt kéri, enged
jék meg, hogy az UTE-ból az FTC-be 
való átigazolásának kérelmét most adja 
be és járuljanak hozzá, hogy az idei 
bajnoki mérkőzésen már az FTC színei
ben játszhassak.

Ismeretes, hogy az úszószövetségben 
csak október 1 és 8 között lehet átigazo
lási kérelmet benyújtani és ezek az 
átigazolások a következő év júniusában 
lépnek hatályba. Ettől függetlenül azon
nal igazolható minden játékos, aki egye
sületében már legalább másfél éve nem 
vett részt nyilvános mérkőzésen. Ezek 
szerint Németh János — a fennálló 
szabályok szerint — ebben az évben 
semmiképpen sem szerepelhetne más 
egyesület színeiben.

Az intézőbizottság foglalkozott Németh 
János beadványával és azt a következő 
indítvány kíséretében terjeszti ma este 
a tanács elé: mondja ki az úszószövet- 
flég tanácsa, hogy a jövőben̂  a 32 ̂ éven 
felüli versenyzők október 1 és május Iá B 
között benyújtott igazolási kérelme még 
ugyanabban az évben június elsején 
érvényessé válik. , ,,

A vízilabdabizottság is foglalkozott az 
üggyel és úgy döntött, hogy a maga 
részéről is pártolja az intézőbizottság 
javaslatát azzal a módosítással, hogy a 
korhatárt 34 évre exgeUÓk fel.

Feleslegesnek látszik, hogy Ncmeth 
János több, mint eg#*' évtizedes játékos- 
múltját, eredményeit és szereplését mél
tassuk. Az úszósport számos vezető egyé
nisége szerint Németh további pálya 
futása az egyetemes magyar úszósport 
érdeke isAz intézőbizottság közvetítő javaslata 
is éppen Vízvári Károly tói, a MAC 
vezetőjétől ered, aki szívvel-lélekkel azon 
volt hogy Németh János átigazolását a 
bizottság pártfogolva terjessze elő a
tanácsülésen. A vízilabdabizottság ülésen
pedig Ivády Sándor dr emlékezett meg 
meleg hangon Németh beadványáról és 
támogatta a válogatott középcsatár kéré
sét (Ismeretes, hogy két évvel ezelőtt 
egy külföldi portya után Ivady dr 
fegyelmi eljárást indíttatott Nemetli 
János ellen.) .. , ,Ezek után aligha lehet kétséges hogy 
az úszószövetség tanácsa helyt ad Németh 
János kérésének és az ismertetett for
mában törvénybe iktatja a „lex James ‘-t 
(Uszókörökben így hívják az intéző- 
bizottság javaslatát.) Ez pedig Bzt 
jelenti hogy az FTC fiatal erőkből allo 
vízila b dacsapn ta nagy mértékben meg
erősödik és a vízilabdasport BSE—MAC— 
UTE hármasához egy negyedik nagy 
csapat csatlakozik. Ez jelenti egyben 
azt ia, hogy ebben az évben Ncmeth 
Jánost már az FTC sokezer szurkolója 
biztatja és egy-egy Németh-bomba a 
zöld-fehór színek rajongóinak szívét 
remegteti meg boldog örömmel. _______

Vendéglő a Savanyú Szöllőhöz
A v a g y

A nemkívánatos előkelő idegenek

Z ö l d  F e r e n c :  Hallatlan! Ahelyett, hogy örülnének, hogy leereszkedünk hozzájuk!...

TETÍÉZÉS
A  hatodik Bécs— Budapest 

részletei
A VI. Bécs—Budapest városok közötti 

válogatott tekemérkőzésen tudvalevőleg 
66 fával kapott ki a nyolcas budapesti 
csapat, amely 391.8 faátlagot ért el.

A bécsiek 400-as faátlaga nem volt 
meglepetés abban a pillanatban, amikor 
a csapatban résztvett a birodalomból 
Bécsbe helyezett egy pár elsoosztalyu 
játékos is. . , , - „A válogatott játékosainkat a város 
kedves fogadtatásban részesítette Csapa
tunk a szombat délutáni órákban érkezett 
Bécsbe. Megérkezés után a városházán 
H. Kozicli, Bécs város h. polgármestere, 
mint Ostmark sportvezető fogadta a 
vezetőséget és játékosokat. Hosszabb 
beszédben emlékezett meg a magyar és 
német sport barátságáról s annak további 
fejlesztését ismertette. Végül Bécs varos 
nevezetességeiről készült felvételekkel el- 
látott könyvvel ajándékozta meg minden 
egyes játékost és vezetőségi tagot

ETött a mérkőzésre Berlinből Schluck 
Pál a Német Tekéző Szövetség elnöke is. 
aki’ a mérkőzés után Tuczenthaller Aurél 
dr országos ü. elnöknek és Kosztka 
Gusztáv versenyvezetőnek, továbbá a 
legjobb három magyar és német játékos
nak a német díszveretet adományozta.

A mérkőzés részletes eredménye: 
Németország: .Rötzer 284+106=390

Andricska 283+135=418, Schuckert 
276-4-114=390 Stuller 280+130=410, Maiin 
287+122=409,' Kaczmarek 277+115 = 392, 
Fatzak 274+130=404, Czech 282+106 = 388,
összesen: 3201 fa. _,. ,

Magyarország: Nováki 271+97—368
Kíricsi 267+150=417, Ónozó 253+123=376. 
Adamik 272 + 133 = 405 Horváth
255 + 132=387, Staffa 278+101=378, Vej 
mola 265 +  141 = 406, Táborszky 
281+116=397. összesen: 3135 fa,_________

MOTOR
A RESC RENDEZI A BUDAPEST- 
KECSKEMÍ.T KISMOTOROS TÁV- 

VERSENYT
Előző híradásunkban közöltük, hogy 

április 20-án az MKSz rendezésében bo- 
nyolítják le a Budapest—Kecskemét kis- 
motoros lávversenyt. Erre vonatkozólag 
a ltÉSO kismotoros szakosztályának _ ve
zetőjétől, egyben egyesületi főtitkárától. 
Kies Jánostól a következő tajekoztatast 
nyérlük: _ _ _ _

-  Nőin az MKSz, hanem a KESC ren- 
{főzésében fog lezajlani a Budapest 
Kecskemét kismotoros távverseny. A na
pokban fogok leutazni Kecskemétre, hogv 
az ottani motoros vezetőkkel tárgyad jak 
a verseny lebonyolítása és az nap eset
jog Kecskeméten tartandó salakpálya 
verseny ügyében. .. , ,__Az 1941. évi versen ytorvezetunket
már kidolgoztuk. Az ország valamennyi 
nagyvárosába fogunk indítani versenyt, 
hogy ezzel a magyar motorsport ügyét, 
mint az ország első kismotoros egyesü
lete szerény erőnkből előbbre vigyük.

—* Az április 20-i dátum ezid&sẑ rint 
még nem végleges. Lehet, hogy húsvéti*a 
hozzuk előre, de az is megtörténhet, 
hőgy egy héttel eltoljuk a versenyt. A 
kecskeméti versenyről meg csak annyit, 
hogy előreláthatólag a kismotoros RESO 
ló munkát fog végezni a motorsport ér
dekében a Budapest—Kecskemét táv ver
seny megrendezésével.

e©

B Ö K
Ez igaz

—  Barátom, nagy akarással ké
szültek a válogatottak a jugoszlá- 
vok ellen.

—  Bizony! Készültek! Nem alud
tak!!

H a g y  n ív ó E e s z á llít á s i  
m a z g a lo m  a  F e re n c 
v á r o s b a n

Oksó trükkök kellenek a népnek
Az Újpest helyárleszállítási moz

galma szépen fejlődik. A  Ferencvá
rosban például kedden délután nagy 

szinvonalleszállítási mozgalom 
kezdődött. Valóságos olcsóság! láz 
tört ki a zöld gyepen.

Nagyszámú olcsó trükköt láttunk. 
Sokat használt, ócska fogások

ban
gyönyörködhetett a kisszámú de lel
kes közönség.

A  ferencvárosi csatárok játéka 
húsz fillért

sem ért, tehát körülbelül megfelelt 
egy újpesti munkásjegynek.

Beszéltünk Frady Endrével, a je
les ferencvárosi szakférfival, aki ezt 
mondotta:

—  Elhatározott szándékunk, hogy 
leszállítjuk közönségünk igényét.

Ezentúl
nem lesznek forinthuszas pasz- 

szok,
mert ezt nem bírja a költségveté
sünk. Elég lesz huszas passz is.

Aranyat érő szöktetések 
helyett sokkal korszerűbb az olyan 
szöktetés, amely legfeljebb egy 

vasat
ér. A  vas olcsóbb, mint as arany és
az is egy fém.

—  Minek tulajdonítja —  kérdeztük 
Frady urat —  hogy a csatárok nem 
lőttek egy tucat gólt a Gázgyár el
len?

—  Annak, hogy csatáraink nem 
értékesítették a helyzeteket.

Most nem értékesítünk. 
Raktárra dolgozunk!

U | le s -s z o b o r  a  B S X -p á ly á n
Avagy

A  h á l á s  j e l e n k o r
/ = ..... r x

I .

tlRKOZAS
A Nagykőrös! MOVE birkózócsapata 
:2 arányban győzött barátságos mérko- 
ésber.- a Kecskeméti TE ellen. Ered- 
íények (elől a nagykőrösi birkózók): 
fodra győz Szakái ellen. Khirer oda- 
ágja Berentét, Kacsos kétvállra fekteti 
tózsát, K udos győz Fodor ellen. Jarja 
ássál veszt Csorba ellen, Harczi veszt 

'■ ellen, Koca odavágja Pváczot.

Gáz Géza:
Jó kis csapat a Fradi

Gáz Géza a Gázgyár díszalelnöke 
és tiszteletbeli szertárosa, így be
szélt a Ferencváros elleni győztes 
mérkőzésről:

—• Jó kis csapat a, Fradi és főleg 
odahaza, a saját pályáján nagyon 
veszélyes.

A  lelkessége
nagy szó. Persze a játékosai szerény 
képességűek és meglehetősen csiszo
latlanok, Van ott például egy nagy
termetű csatár, az elég tehetséges, 
de csak ballal tud lőni. Azt hiszem,

Eapaynak
hívják. Nagyon akart egy Tinta 
nevű fiatalember is, persze a tudása 
nem állt arányban a lelkesedésével* 
Node ez csak jóindulatú megjegyzés, 
amelynek nincs semmi éle és nem 
vess el semmit sem a Ferencváros 
dicsőségéből. Ha ritkán is, de veszé
lyes tudott lenni a csapat. A  leg
többször beszorítottuk őket

a kapunk elé,
ahol aztán kézzel-lábbal igyekeztek 
megakadályozni a góllövést. Nem  
nézték, hová rúgnak, csak az volt <t 
fontos, hogy

ne legyen góL
—  A  mieink egy kicsit félvállról 

vették az ellenfelet s emiatt a lelkes ' 
zöld-fehér kiscsapat kétszer is egyen
líteni tudott, míg végre meg kellett 
hajolnia a nagyobb tudás előtt. A

! Ferencváros példája bebizonyította, 
hogy a lelkesedés néha csodákat 

‘ művelhet. Nem  fontos a nagy név,
nem kell valakit feltétlenül 
Brumbauernek, Majsának, vagy 

Repcziknek
nevezni, a lelkesedés egy Sárosft, 
egy Kalocsait is nem várt magasla
tokra emeli.

>— Ez a tanulság!

■ ii — TTjg e g "

A z  é n  g ó l o m  "
Elmondja: Scorsoni

A  BÖK munkatársának sikerült 
beszélgetést folytatnia Scorsoni já« 
tékvezetővel.

-— Miért nem adta meg szabályos
gólunkat ?

—  Nem volt szabályos gól.
—  Miért nem?
—  Mert a játékvezető nem adta 

meg. Gól az, amit a játékvezető 
megad.

•—  ön szerint ki állt lesen ennél 9 
gólnál ?

—  Én.
—  Nézze, játékvezető úr, fér fialt 

vagyunk, egymás közt beszéljünk 
őszintén. M iért nem ítélte meg ezt 9 
gólt?

—  Uram, én családos ember va
gyok. Nekem maguk ne rúgjanak 
az utolsó pillanatban gólt Belgrád- 
ban. Ha én azt a szabályos gólt 
megadom, belőlem szabályos hulla 
lesz. Beláthatja, hogy ez fontosabb, 
mint az a kérdés, hogy Dubac ott 
volt-e a balkapufánál. Egyet azon
ban ígérhetek.

—  ???
—  Pesten nekem lőhet maguk 

ellen az a Cimmermancsics olyan 
szabályos gólt az utolsó percben, 
hogy csak úgy ropog, nem adom 
meg azon a címen, hogy egy perccel 
lejárt az útlevelem s utaznom keik

— * 0 8 Ö = * —

Döntő

*9
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A B Ö K  világhírszolgálata jelenti: Nagy ünnepség keretében leplezték le a BSK-pályán a Scorsoni-szobrot. 
A  szónokok meghatott szavakban ecsetelték a nagy játékvezető érdemeit s különösen azt emelték ki, hogy 
Kincses gólját szabálytalannak látni egészen csodálatos látnoki képességre volt szükség.

—  Tudod, mi kedvezett a ju9°“ 
szlávoknak ?

—  ???
■— Jazbinsek és Z-sengellér ossz 

szokottsága.

Alapos ok
—  Tudom, miért nem adta tüe9 

Scorzoni Kincses gólját?
—  ???
—  Akit lerúgtak, az rúgjon g 0 J

Heti probléma:
—  M i volt jobb? A  Gáz-védélóW 

vagy a Gáz-támadás?


