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Orsi* a volt olasz 
válogatott autó
versenyt nyert

Örst, a volt olasz válogatott szélső má? 
hosszabb ideje Argentínában él, helye
sebben visszament Argentínába. Leg
újabban a labdarúgó Orsiből autóvezető 
lett. Amatőr autóvezető. December 27-én .< 
rendezték meg Argentínában a 
Migliát*'. az amatőr autóversenyzők nagy 
versenyét amely a Florencia—W azellá^ 
Bania Bianca útvonalon került sorfa. 
Eredmény: 1. Orsi (Ford-kocsin) 4 Ara 
38.9 2. Jose Castano két perccel kérőbb 
érkezett be, Orsi 110 kilométeres óraátla
got futott.'

Labdarúgóink két nap alatti mérlege
húrom győzelem, három 
döntetlen, egy vereség

m
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A Ferencváros vasárnap Istán-
búiban elfeledtette a szombati
balsikert

F eresicváros— 
Istanbul B. vál. 
3:1 (3:1)
Sáros* dr. két, Jakab egy gólt rúgott

(A  Ferencváros vasárnap ját
szott másodszor Istanbulban. A 
szom bati rossz bemutatkozást a 
zöld-fehérek vasárnap győzelem
mel ütötték helyre.)

Istanbul, dec. 31.
Vasárnap Istanbul B) válogatott 

csapata ellen játszott a Ferencvá
ros. A  zöld-fehérek 3:1 arányban 
győztek, a félidő Is ugyanennyi 
volt.

Az istanbul! B ) válogatottat meg
erősítette a török szövetség a görög 
és az örmény csapat legjobbjaival. 
Az idő nagyon lehűlt, egész nap ha
vazott és ez még a mérkőzés alatt 
sem szűnt meg. Ennek tulajdonitha-

K o z m á n á l
kezdje meg az ujeszteudőt:

V á s á r o l jo n
inget, kalapot, nyakkendőt!

Károly-körut 3
tó, hogy mindössze 2500 nézője volt 
a mérkőzésnek. A  két csapat így 
állt fel:

Ferencváros: Pálinkás —  Szoyka 
dr, Waldinger — Nagy, Polgár,. Pósa 
—  Suhai, Horváth II, Sárosl dr, Ja
kab, Gyetval

Istanbul B ) :  Mehmed Ali -  Kris- 
ton, Laktartis — Husszein, Suhar, 
Jelan —  Zulavi, Filip, Ibrahim, Je- 
van, Siran.

Az első félidőben a Ferencváros

Önnek s m eg kell már vennie

Hl kopál {-szipkát
ha etiészséae ér egy fabatkát ...

szépen és tetszetősen játszik. Az 
első gólt a 4. percben a két hátvéd 
között kiugró Ibrahim révén a tö
rök csapat éri el, de azután a Fe
rencváros okosan és tetszetősen tá
mad és a 17. pei-cben Jakab, a

B. V. fc ‘-  K .
kedves vevőinek 

. és ismerőseinek,

Strrub Sport
lf», Grél Tisza stván-u. 16.
Bitvány-u. sarok.) T.s 1*802-68

18.-ban Sárosl dr. és a 37, pőrében 
újra Sáros! dr. gólja megfordítja 
az eredményt.

A  második félidőben Sárosl dr ki
áll és helyére Kiszely jön be közép-

S f ,  J É G H O K I ,  
KO RCSO LYA
r u h á s a i  és t e l  i z e r e i  ét

I m i n  n i R i
sporíárubéraibon. VI.. \ iltnos császár* 
út 83. és IV», Václ-a . 40. szám.

csatárnak. A  csapat ekkor erősen 
visszaesik, az ázott, nehéz talajon is 
a rövid passzokat erőlteti és nem ké
pes széthúzni az időnként 6— 7 em
berrel is védekező török védelmet. A 
második félidő csapatából senkit sem 
lehet megdicsérni, az első félidőben 
is csak Sárost dr volt jó.

Schweng József.

Döntetlenre javított a Ferencváros
a visszavágó mérkőzésen

Ferencváros—Istanbul válo
gat ott 2:2 (1:0)
Polgár öngóljával egyenlítettek a törökök  
a héttői mérkőzésen
A pálya hihetetlenül sáros volt - Sárosl III. 40 méteres bombagólt 
lőtt -  Istanbul, 60U0 néző

Istanbul, január 1.
Ez a mérkőzés a szombati talál

kozó visszavágó mérkőzése volt. 
(Vasárnap csak a B) volt a Fradi 
ellenfele.) A  .szombati mérkőzés — 
mint tudjuk — Istanbul A ) váloga
tottja 5:3-ra győzött a Ferencváros 
ellep, A  vjgsza-vágö m é r k ő zé sr e  6000  
ember volt kiváncsi. A játékvezető 
Achmed 'Abct volt. Annyit mindjárt 
elmondhatok .róla, hogy igen elfo
gultán és pártosan vezette a mér
kőzést.

A  szombati istanbuli válogatott 
csapatot csak egy ponton változ
tatták meg. Haki lett a középcsa
tár, aki ezen a poszton a legjobb 
iátékos itt. Istanbul tehát így állt 
fel:

Zihek — Halub, Aznan •— Morza, 
Imber, Fejzik — Feljazin, Véli, 
Haki, Ferek, Sikret.

Ferencváros: Pálinkás — Szoyka,

Polgár — Nagy, Sárost III., Há
mori — Lázár, Jakab, Sárosi dr., 
Kiszely, Pósa.

A  pálya rettenetesen sáros és ez 
bizony nagyon árt a Ferencváros 
játékának. A  Ferencváros irtózatos 
fölényben játszik, a,régi baj azonban 
ma is magbénítja A csatársort: az 
utolsó pillanatban mindig közbejön 
valami. Végre a 40. percben Sárosi 
dr szép akcióból megszerzi a veze
tést. 1 :0.

Szünet után is folytatódik a Fe
rencváros nagy fölénye, sajnos azon
ban, Polgár öngóljából a törökök 
egyenlítenek. 1:1. Az öngól ügy 
esett, hogy Feljazin, a török jobb- 
szélsö lefutott, badását Polgá,r hát
ra akarta játszani Pálinkáshoz, Pá
linkás azonban közben kifutott s 
így Polgár labdája az üres kapuba 
futott be.

A  23. percben Sárosi II I .  előre

vezeti a labdát és 40 méterről óriási 
bombagólt ló. 2:1. Ilyen gólt itt 
még nem láttak.

A  törökök nem adják fel a har
cot és a 36. percben Véli, a jobb- 
összekötő egyenlít.

A  Ferencváros javuló formát mu
tatott ezen a mérkőzésen. Ez volt <! 
legjobb csapatteljesítménye. Sárost 
I I I  mutatkozott a mezőny legjo’ .h 
emberének. Kívüle megemlíthetem a 
mindhárom napon egyenletesen ját
szó Hámorit. A csatársorban Sárost 
dr és Kiszely érdemel említést.

Schweng József.

Szilveszteri álam 
Irta: Bök Muki

Izé... hogyis mondjam csak na... 
egyszóval, kedves olvasók... azt 
akarom csak mondani, hogy baj 
van az álommal. A cím már régeit 
megvolt, amikor még mindig nem 
tudtam aludni. Mert tetszik tudni, 
nem akarok csalni, nem tudok 
szilveszteri álomról írni anélkül, 
hogy ne aludjak. Meg kell valla
nom, nem tudtam aludni egész 
Szilveszter éjjel.

Hogy mit csináltam f
Sétálgattam mindenfelé. Ha már 

az ember nem tud aludni, akkor 
ne üljön otthon. Sétáljon. Ide is, 
oda is benéztem, ismerősökkel ta
lálkoztam.

Egyszóval inkább valami ilyen 
szilveszteri ébrenlétről lehetne szó, 
nem álomról.

Inkább azt néztem; hogy m it csi
nálnak az emberek. Először is né
hány ismert labdarúgóval találkoz
tam. Igen vidám hangulatban vol
tak. Az egyikük magasra emelte a 
tejesüveget a kezében és legalább 
két deci tejet ürített az egészsé
gemre. Kijelentette aztán, hogy siet 
haza, mert már tíz óra felé já r az 
idő s ha Szilveszter napjára váló 
tekintettel ki is maradt kilenc órán 
túl, mindennek van határa

Találkoztam egy játékvezetővel, 
aki elmondotta, hogy szögreakaszt- 
ja a sípot, mert bizony gyakran 
kedve lett volna saját magát kifü
tyülni a lelátóról, annyira elégedet
len volt önmagával.

— Ha legalább csak egyetlen lest 
helyesen ítéltem volna meg —- pa
naszkodott •—, akkor nem szólnék 
egy szót sem. Ha legalább a leg
halványabb fogalmam lenne a test
tel való játékról, még tovább kísér
leteznék. He így nem érdemes, Tel

jesen megértem a közönséget. Meg 
én!

Találkoztam a díszelnök úrral Is.
—- Lemondok —  magyarázta. —  

Úgysem dolgozom semmit, csak za
varom a munkát. Annyit sem értek 
a sporthoz, mint a hajdú a... még 
ezt sem tudom. Amellett az volt a 
kellemetlen bennem, hogy mindenbe 
belekotyogtam, kijelentettem, hogy 
a balszélsö miért nem megy át a 
jobboldalra és a kapus miért nem 
mászik fel a kapufára. Visszaéltem 
közéleti méltóságommal, mert tud
tam, hogy senki sem mer ellent
mondani. A legnagyobb ökörsé- 
geirnre is csak udvariasan hajlong
tak, hogy „igen, méltóságos uram, 
alázatos tiszteletem, hej, de jól 
meg tetszett látni, de fején kegyes
kedett találni a szöget, hehehe!“ 
Többet nem mozdítom hátra a 
sportot, elég volt belőlem. Pusztul
jak!

Kis Benő, a jeles középfedezet a 
Körúton csípett el:

■— Alászolgája, Bök szerkesztő 
űr! Nagy újságom van! Áttérek az 
asztali teniszre. Tudja, most bevall
hatom, miért kiabáltam én állan
dóan a magastermetü középfedeze- 
iek ellen. Tetszik emlékezni, ugye? 
Bn voltam az, aki mindig azt be
széltem, hogy honfoglaló őseink is 
alacsonyak voltak, ne dőljünk be a 
nagytermetű középfedezetekröl szó
ló, idegenből hozott hamis legen
dának. Tetszik tudni, miért mond
tam ezt ? Azért, mert én olyan ki
csi vagyok, mint egy tökmag. Mint 
egy csenevész tökmag. Belátom, 
hibáztam, el is tűnök a labdarúgás
ból. Nem tetszik tudni, szerkesztő 
úr, a ping-pongasztal méreteit. 
Nem nagyon magas nekem f

Találkoztam egy főiskolai ver
senyzővel. Szegény nagyon fázott, 
alsóneműben sétált a nagy hidegben. 
Még a saját felsőruháit is beszolgál
tatta az OTT-nak:

Találkoztam az Bdzőmüvésszel is, 
aki szomorúan sóhajtozott:

-— Szánom, bánom minden bűnö
met. Tetszik tudni, én voltam az, 
aki azt mondtam, hogy csak támad
ni kell, a védekezéssel nem kell tö
rődni, le a kullanccsal, le a lehúzott 
rollóval, a zárt sisakkal. Bn a ma
gánéletemben is betartottam elvei
met, szerkesztő úr, be sem zártam 
a lakásomat, nem voltam hajlandó 
védekezni, a nyitott, ajtó és nyitott 
védelem híve voltam. Kiraboltak, 
szerekesztó úr, mit szól hozzá, Ezen
túl bezárom az ajtót, a kutyámat, 
mint harmadik hátvédet az ajtó elé 
állítom és éjszakánként zárt sisak
kal alszom . ..

Találkoztam, Sportvezér Somával 
is. Fejcsóválva fogadott:

—  Már régen akartam magának 
valamit mondani, szerkesztő úr! Az 
a baj a maga lapjában, hogy túl
ságosan sok embert beszéltetnék. 
Az nem érdekli pedig a közönséget. 
Onnan jutott eszembe a dolog, hogy 
a múltkor engem meginterjúvoltak. 
Mondja meg nekem: minek? Azt
hiszi, érdekel valakit egy olyan 
nimandna! a véleménye, amilyen 
in  vagyok f Érdemes rám öt sort is 
lazarolni'  Megérdemli talán az én 
jelentéktelen személyem, hogy egy
általán meg is említsenek f Tudnak 
belőlem öt érieims szót kipréselni? 
Érdemes az én dadogásaimnak ép
kézláb formát adni? Ugye nem?!

®
(Kedves olvasóim, most ahogyan 

visszaemlékezem minderre, arra 
kell gondolnom, hogy talán mégis 
aludtam, azaz alszom is.

Bocsánat, egy pillanatra. Megcsí
pem magamat.

Nem fájt. Úgy látszik, mégis al
szom.

A viszontébredésre s boldog régi 
esztendőt kívánok kedves olva
sóimnak.

B. V. f .  K .
igen tisztelt vevőinek

DORNER SPORT
K risztin a -kör » t  73. 
T e le fo n i  15-66-29.

N é m e to r s z á g
A  Rapid nyerte Bécsben 

a Téli Kupát
Hétfőn 4500 néző előtt két Téli 

Kupa mérkőzés került sorra Bécs
ben. Eredmény:

Admiral—Wacker 9:3 . (1:1). Ra
pid— Vienna 3:1 (0:1). A  Rapid 
a győzelmével megnyerte a Téli 
Kupát.

Egyéb németországi eredmények:
Planits: Sparta (Prága)—FC P1&- 

nltz 3:2 (1:1).
Berlin: Brandanburg vál.—Szilé

zia vál. 3:3 (1:1). A  sziléziai válo
gatottban lengyel válogatottak is 
játszottak.

Bajnoki mérkőzés: Shalke 04--
Gelsenklrchen 5:1 (4:1).

Künn a periférián
— Remek portyát kaptunk! S mégbenii 

délre!
— Törökország? Görögi
-- Nem Kőbányára utazunk vasárnap 

délre.

B. V. f .  K .
kedves vevőinek 
és ismerőseinek

Schmidt-Szigeti-Szél
s p o r t ü z l e t e

V., Sxem öfynök-u . 16.

[CB3Z Ŝ tO' j-fíms 
Hírlap#:—íq ĵ őiraíok m  §
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A beküldő aláveti masát a feltételei 
nek. T "indéCi szelvényhez ép és faT- 
ca’ nmbfil levő használatlan 10 filléres 
bMveget keli fcoeUíkelni. Aki hetenkirl t 
ötnél több sz A  vényt küld. az tegyed 
ide keresztet, wagy csillagot ••»•>•••<• !

1940 december 1:
magyar-olasz 
mérkőzés Olasz
országban
Mit végzett vitsz Ginzery Sénss Kómában

— Telefon jelentésünk —

Seifiadovi€&©& elért© 
a vágz-st, Boldizsár 
csatárnak Készül,
hogyan nyert volnti 
a Kispest 

B é c s i  s z e l e t e k
A  kispest! játékosok már szombaton, s 1 

mérkőzés napján rosszkedvűin vették 
tudomásul a Bécsben uralkodó hideg 
időjárást, A napok óta tartó 16 fokos 
hideg, havazás és szélfuvás bizony elég 
kellemetlenül esett a 6—7 fokos hideg
hez szokott kispesti fiuknak. A leg
jobban Boldizsár fázott. Felvett magára 
két szvettert is, de hiába. Mondta is a 
mérkőzés után. . . . .

— Itt is látszik, mennyivel jobb egy 
csatárnak mint a kapusnak, ók kétszer- 
háromszor végigfutják a pályát és mar 
nem fáznak. Szegény kapust pedig majd 
megveszi az Isten hidege. Azt hiszem, 
nemsokára én is csatárt fogok játszani, 
akkor legalább nem fagyok meg

(A  mérkőzés után megivott jő forró 
tea hatása alatt „Szuhó" barátunk mégis 
megváltoztatta a véleményét. Marad 
kapusnak.)

•
T5éos tudvalévőén el van sötétítvén

Á szombat esti séta alkalmával majdnem 
eltévedt a kispesti gárda a nagy sütet
ben Vasárnap a mérkőzés után mondta 
\ig a sötétséggel és a mérkőzéssel 
kapcsolatban:

— Egy esetben azért fölényesen meg
nyertük volna a mérkőzést!

— Hogyan? — kérdezte Lúgost.
_ , ;ia a Kispest térfelét másfél órára 

elsötétítették volna . . .
*

A Kispestben csak egy igazi újonc 
játszott vasárnap: Scmadovics. Az apró
termetű fiatal jobbfedezet eddig még 
csak barátságos mérkőzésen játszott a 
profik között, külföldön meg még soha
sem járt. Odafelé menet még csak el
kerülte az újoncoknak kijáró ,,lehúzást", 
azzal a jelszóval, hogy: ,.ha megvertek 
nem tudok majd játszani \ visszafelé 
azonban már elérte a végzet Olajkárok 
tenyere alakjában. Senudovics a ..le- 
húzás" után magában mormolta: _

— Máskor mégis előre fogom, kérni a 
lehúzást. Akkor legalább les* kifogásom, 
ha rosszul játszom.

*
—- Nagy balszerencsénk volt — mondta

(Sok szó esett arról az utóbbi időben, 
hogy a magyar—olasz futballkapcsola- 
tok. kissé meglazultak. Ennek egyik 
jelét sokan abban látták, hogy az 
olaszok nem vettek részt a belgrádi 
értekezleten. Ez annál is rejtélyesebb 
és meglepőbb volt, mert hiszen a 
tavaszi budapesti magyar—olasz mér
kőzés után a hangulat a lehető leg
barátságosabb és legszivélyesebb volt a 
két ország labdarúgó vezetői között és 
a mérkőzést követő díszvacsorán 
szögezték le az olasz vezetők, hogy 
minden évben szükség van m agyar- 
olasz találkozóra, amelyet az egyik év
ben Olaszországban, a másik évben 
Magyarországon kell megrendezni. Az 
1940-es olaszországi magyar—olasz 
mérkőzés tehát: már ekkor elvben biz
tosítva volt. Később merült fel az el- 
hidegülés kérdése, ebben az irányban 
is komoly enyhülés állt be azzal, hogy 
az olaszok éppen a közelmúltban jelen
tették be, hogy Coppola és Mauro 
résztvesz az MLSz januári nemzetközi 
értekezletén. Vitéz Ginzery Dénes 
szövetségi kapitány ennek ellenére 
mégis jónak látta, hogy személyesen 
is elutazzék Kómába és Coppoláék 
közeli látogatását megelőzve tisztázza,

Róma, január 1.
V itéz  G inzery Dénes szövetségi 

kapitány ma regge l u tazott el R ó 
mából. m iután tárgyalásokat fo ly 
ta to tt Barassival és Coppolával. A  
szövetségi kapitány öröm m el m on
dotta  nekem, hogy ‘a tárgyalások  
folyam án sikerü lt e loszlatnia m in 
den fé lreértést és egyben lekötö tte  
vá loga to tt csapatunkat 1940 decem
ber 1-ére. Ennek  az o lasz-m agyar , 
m érkőzésnek a színhelye m ég nem j 
biztos, Ráma, N á poly  és Genova 
jöhet, számításba. G inzery kapitány  
azt is e lm ondotta , hogy az ügy  
pénzügyi részét is s ikerü lt m egfe 
lelően elintéznie.

A z  olasz szövetségben kom oly  
szem élyi változások nem  várhatók, 
Vaccaro marad továbbra is a szö
vetség elnöke. A z  is bizonyos, hogy  
Coppola és M auro résztvesz az 
M fjS z  januári nem zetközi értekez-

T K  P á l y á s a t  I F ,
Beérkezési határidő X. este 8 óra 

Ankara esikőv. — Ferencv. «,„©« .„o.S,,..

Ankara érének® leottag

Bari—-Venezia i»o»<g<e<iigg«s 

Napoll—J UVGütUS soeoooeomoee ooooSeoea 

Ligruria—-Bologna „oc,«,»©oo«a*o 

Amforosíana—ISTovara e©o«©©eo 

Roma—-Lazio „©.©« e*®e®o**o®« »©oeo»o»® 

Triestina—Milano .©•0©©«©©o»«

Pótverseny: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyaokoni csak h„l-- 

yersenyt dönt el.

Modena—Genova 

Torino—Fiorentina ..... 

A pályázó neve és címe

ami még esetleg tisztázandó. Vitéz j létén, m in t azt levélben m ár be is 
Ginzery római tárgyalásáról a követ- ] je len te tték . 
kezöket jelenti telefonon római tudós!-1 
tónk;) ® Kertész Géza.

Két levél Toiökoiszágból
i .

Összetörve, álmo
san, fáradtan 
é r k e z e t t  a  F r a d i  
Istanbulba

(A  Ferencváros portyájáról Pálinkás j 
József, a ziSd-fehérek kapusa, alkalmi 
tudósítónk szám oá be levélben. Első |

levelét már közöltük, a második most 
már Istanbulból érkezett meg.)

Istanbul, dec 29,

M o r z s á k  a p o rty á ró l
. .  ̂ « i   /-icíStrlrol

i .

Előbb még egy kicsit Újvidékről... 
A  két győzelem után táncestélyre 
mentünk, ahol Íbiszéig Ivipaj nagy 
szabadelőaclás keretében, stilusvitát 
folytatott a Jugo:8lévia, középSeatá- 
íával. Lapaj nagy hangon mondta:

_  Stílus  ? Te 'Hali, sp ilázm  kell. 
E g y ik  nap nyolc m e g  ke ttő , másik 
nap nyolc m eg zé-oó! H apsikám , ez 
a  futball.

(A z  istanbuli középcsatárnak 
szombaton este Kisz\ely, sajnos, nem

1940-ben is a téli és nyári sportcikkek leg
jobb és legmegbízhatóbb o ü r n n r  S p o r t  
b e s z e r z é s i  f o r r ása Krisztitna-kö-i-űt 73.

Te!.: 156-622

vasárnap éjjel a Keleti pályaudvaron. Víg, 
a balfedezet — Azon a talajon különben 
Is inkább korongmérkőzést kellett volna 
játszanánk, nem labdaritgrőmeccset.

— Mi volt a legérdekesebb esemény a
mérkőzés alatt? — kérdeztük. _

—» Az, amikor az állóhely közönsége 
hólabdázni kezdett hogy egy ki* moz
gással védekezzen a nagy hideg; ellen.

Kell a portya . *•
A  Hungária nevezetes törzsasztala mel

lett, hogy örömmel tárgyalták a szui- 
kolók. hogy a csapat mégis elutazik e 
ezzel lényegesen könnyít az egyesület, teli
gond iáin. ' ,

—  Kell ez a portya — mondta egy ré
gebbi vezetőtag, — Üszőn még akkor !?■ 
portyáznj jártunk, amikor tele volt »  
pénztárunk. Hát méz manapsag! A játé
kosok is örülnek, a szaroklák is öruinek...

— Meg Rt ellenfelek is Ürülnek ... — fe
jezte be a mondatot némi borúlátással 
C s e h , ________________

erőt nyert & Kelenföldi F C a  GSE- 
bffl átlépett KicixtscheW személyéhem

Horváth I.» a Gyulai AC balhátvédje a 
szegődi PiSC játékosa lett©

A  Tipográfia edzéseit Ember Jőssef 
egykori Budai-játékos vezeti.

Eredményesen óvott az FVSK a 33FC 
ellen. A  mérkőzés két pontját 02. *  * bk 
javára^Srták. január közepón kezdi

meg a tornatermi edzéseket.
Adóm KSSE a BTC-be lépett.
A  PéaiBgv az OTB kórházuteal torna

termében kezdi meg a tavaszi idényre az 
előkészületeit. .

Golecz nélkül kezdi meg a tavaszi Idényt, 
az OTS. A jeles játékos vidéken tartóz
kodik.

tarthatott ugyanilyen előadást. — A  
szerk.)

2.
Mindkét mérkőzésen a mi fülünk

ben az csengett legjobban, amikor a 
közönség a hetedik göl után így 
kiabált:

—  Egy, kettő, három., négy, öt, 
hat, hét...

De régen nem hallottuk ezt! fis 
vájjon mikor halljuk majd ismét?

Sárost Béla vacsorára volt hiva
talos egy lányos házhoz, de a címet 
elfelejtette. Ortutay mondta meg 
neki, hogy hová menjen. Eredmény:

Tíz pengős taxiszámla —  vacsora 
nélkül!

4,
A  búcsú vacsora a NAC klubhelyi

ségében folyt. Hatalmas tálakon 
hozták a csirkepaprikást meg az 
almásrétest. Polgár Drumi megelé
gedetten nézte a  felvonulást s így 
kiáltott fel:

—  Végre jó takarmány!

A  beszédek közül azt tetszett ne
künk a legjobban, amelyikben a szó
nok azt mondta:

__ Fiúk! Többet tettetek, mint a
diplomácia tíz év alatt.

A z Újvidék—Istanbuí-úton Pósa-

P ra k k e r  folyton rémmesékkel szó
rakoztatta a társaságot. Egyszercsak 
Lapaj így csendesítette le:

__ P ra k k er, elég az a lbérleti du
m ából!

7.
Belgrádban már tudták az újvidéki 

eredményeinket s átutazóban ezt kér
dezték tőlünk:

—  Hogyan lehet az, hogy a F e 
rencváros csak az ötödik helyen á l l■’

Sáros! Gyuri felelt:
—  Végén csattan az os tor! M ajd  

tavasszal!
8.

Néhány felsőfok
Legjobban  b írja  az u ta t: Dimény 

edző úr.
Legrosszabbul volt eddig az utón: 

Nagy Andris és Suhai. (Mi lenne, ha

A beküldő aláveti masát a feltételek
nek. . Inden Ezeivóiiyhez ép és fór- 
valómban levő ha-ználatian 10 filléres 
•■•'Íveset heh mellékelni. Alti heten .cm. 
< iái több szelvényt küld. az tegyen 
ide keresztet, vagy csillagot .............

Délam erikába kellene u tazn iok?)
Legtöbben  búcsúztatták Ú jv idéken:

Sárosi Gyurkát.
Legtöbb  női cím et szerezte eddig:

Szoyka ör.
L é g  szer elmesebb le tt :  Suhai. 
Legnagyobb közönnyel osztogatja  

az a lá írását: Lázár és Polgár. 
Legjobban  viselkednek: a nősek. 
Legrosszabbul v ise lkedik: az idő

járás. (Ez megfoghatatlan. Minél 
délebbre megyünk, annál hidegebb 
lesz.)

Legrettenesebb v o lt eddig: a szer
da estétől péntek délelőttig fartő 
Újvidék—Istanbul út.

Legjobban  vágy ik  haza: Hámori
Frici. (Nem csoda, esküvőjét ha
lasztotta el a portya miatt.)

9.

Szófiában másfél órát töltöttünk 
el Ez alatt egy kis hőgolyóháborút 
bonyolítottunk le. Eredmény: N agy  
Andris balszemén' ötpengös nagy
ságú kék monokli,

10.

A  legtöbbet eddig a hideg miatt 
szenvedtünk. Istanbulba való érke
zésünkkor szerencsoklvánatainkat 
akartuk kifejezni társaságunk ama 
tagjának, aki az utat nátha nélkül 
úszta meg. Ilyen tag azonban kö
zöttünk nem akadt.

11.
A  majd 40 órás utazás után bi

zony eléggé összetörtén és gyűrött 
állapotban érkeztünk meg Istan
bulba. Egyik muzulmán végignézett 
rajtunk s megjegyezte:

__  A lla h  il A llah , jó l néznek ki...
Lega lább nekünk nem rúgnak majd
nyolca t. . . . .  .

(Piát. az első mérkőzésén nem is
rúgtak. Szerk.)

12.

Pénteken 9 órakor érkeztünk az 
istanbuli' szállodánkba. Mindenki 
nyomban rohamot intézett az ágya 
eilen s azt nyomban birtokába is 
vette. Hja, két éjjel nem aludtunk...

(íg y  már kissé érthetőbb a^Fradi 
szombati veresége. -— A szerk.)

Pálinkás József.

Kispest csak a m á 
sodik félidőben  
tetszett
— írja a. Wiener 
Montagblatí

Becs, január 1.
A  Kispest vasárnapi mérkőzéséé 

röl ezt írja a Wiener Montagblatt:
„A K ispest csapata az első fé l

időben csalódást ke lte tt. A  m agyar 
N B  őszi első helyezettje  ekkor nem■ 
igazolta  klasszisát. Különösen a. 
csatársora m aradt adós a jó  já ték -  
kai, de általában a fedezetsor, vala
m int Boldizsár gyenge já téka nagy 
vereséget ígért. Szünet utáni egé
szen másként já tszo tták  a l.icn .s - 
tiek, a m ikor az aproterm etu  D éri 
állandóan egyedül fog la lkoz ta tta  a. 
W S C  védelmét. E k k o r nagyon te t
szett a fia ta l Zalai. Boldizsár azon
ban a második félidőben sem tudta  
igazoln i a vá loga to tt klasszisát. A  
V/SC különösen fe j já tékáva l tűn t ki. 
GeAter különös d icséretet érdem el:'

II. o .

itemzeSk&zi mérkőzések
1939/40 TELÉN 

Újpest
December 24. Belgrád: BSE 3:5- 
December 25. Belgrád: Jediastvo

3:0.
December 28. Szabadka: Bácska

5:2.
December 31. Borovo: Bata SK

2:2.
Január 1. Eszék: Tvozdjar 1:1. 

Szeged
December 24, Borovo: Bata SK

1:3.
December 25. Borovo: Bata SK.

3:1.
December 26 Zimony*. Zcrnun SK

2:2.
December 29. Rácstopolya: JAK.

13:2.
December 31. Szabadka: ZsAIv

4:0.
Január 1. Szabadka: Szabadka

vál. 2:1.
Ferencváros

December 25. Újvidék: Vojvodina
8:2.

December 26. Újvidék: Jugoszlá,-
via 8:0.

December 30. Istanbul: Istanbul
vál. 3:5.

December 31. Istanbul: Istanbul 
B) vál. 3:1.

Január 1. Istanbul: Istanbul vál.
2:2.

Kispest
December 26. Kispest: Wiener SC 

1:3.
December 31. Becs: WSC 1:3. 

%-os táblázat
Szeged 6 4 1 1 25:9 75%
Ferencváros 5 3 1 1 24:10 70%
Újpest 5 2 2 1 14:10 60%
Kispest 2 — — 2 2:6 —

A soron következő
nsérkSsések

Január 6.
Ankara csikóvá!.—Fe

li.

Rettenetes a pálya
(Az alábbiakban ScliwcnK József, 

állandó istanbuli tudósítónk számol be 
a Ferencvárossal kapcsolatos hírekről.)

Istanbul. dec. 29.
Háromnapos havas eső és vihar 

előzte meg a Ferencváros érkezé
sét. Istanbul is felvette a téli kön
tösét s egy kis hideg is elég volt 
ahhoz, hogy a reggel hét órára jel
zett vonathoz csalt néhányan men
tünk ki. A  vonat Késett. A  török 
küldöttséget Kemal H átim , a szö
vetség főtitkára vezette. A  vonatról 
lelépő T ó th  Lajos dr.-nak hatalmas 
virágcsokrot nyújtottak át. Az ál
mos társaság azonnal elindult a 
szálló felé. A  fiúk elmesélték, hogy 
a köd ellenére Is látták az Arany
szarv körvonalait s a portyán még 
nem jártak alaposan megcsodálták 
a tengert, sőt Nagy Andris ki is 
jelentette:

—  Ez nagyobb, mint a Duna! 
Ortutayt és Gyetvalt, a két köny- 

nyebb sérültet Dimény Lajos . az 
érkezés után nyomban kezelésbe 
vette.

Ma, pénteken az idő rettenetes. 
Egész nap zuhog az eső. A  három
napos vihar teljesen tönkretette a 
pályát. Az első mérkőzést erdetileg 
ma, pénteken akarták lejátszani, 
de a rossz pálya miatt szombatra 
maradt a játék, Kemal Bálim  fő

titkár egy csomó munkást küldött 
a pályára, azok igyekeznek a talajt 
valamennyire renöbehozni.

Sárosi Gyurkát még aludni sem 
hagyják, de a többi játékost is 
folyton keresik az újságírók és a 
szurkolók. A  lapok többet írnak a 
Fradiról, mint bármely más idő
szerű kérdésről.

A  Ferencváros szombat délelőtt
megkoszorúzza az ismeretlen török 
katona emlékművét.

Scíiweng József.

A GAMMA MAR KEZDI AZ EDZÉSEKET 
— DE EGYELŐBE HEG CSAK VACSORÁ

VAL
Az NB csapataink közül a Gamma 

kezdi a tavaszi előkészületeket le 
hamarabb. Úgy volt. hogy január 
közepéig tart majd a pihenő, de Sós edző 
ügy határozott, hogy már január első 
hetében megkezdődnek az edzések. Ezen 
a héten csütörtökön vacsorára hivatalo 
sak a játékosok, ahol a vezetőség vendé 
gül látja a csapat tagjait és itt beszélik 
meg az edzési rendet. Az edzések torna
termi munkával folyó hó 3-án, hétfőn 
kezdődnek. Amíg a hideg tart, addig 
mindig a tornateremben folyik a munka. 
Ha aztán a hideg enyhül, elkezdődik a 
szabadban a gyakorlatozás, A  csapat 
tagjai mind egészségesek. A  ̂ nemrég 
operált Szegedi is teljesen rendben van, 
ö is együtt dolgozik a fiúkkal,

A  csapaterősítési tárgyal lsek folynak, 
mert Sós helyett tavasszal már új közép
fedezet fog játszani. Lehet, hogy az első 
edzésen már az új játékos is meg' 
jelenik.

A  Hungária vendég-

A  Hungária vendég-

Ankara:
rencváros.

Szaloniki: 
játéka.

Január 7.
Ankara: Ankara vál.—Ferencvá

ros.
Szaloniki:

játéka.
Január 13 és 14.

Ezen a két napon a Ferencváros 
Jugoszláviában játszik.

Athén: A  Hungária vendégjátéka.

Hol fáfszik $» FcireiK- 
város 13.-án és 
14.-én?

Vitéz Kemenesy Sándorral, a F*» 
rencváros főtitkárával beszéltünk 
hétfőn:

(— Jugoszláviai hír szerint m 
Ferencváros január lS-án Ujverb*■ 
szón játszik az ottani Duleisz-szát- 
A verbássi csapat már különvona- 
tokat is szervez —- közöltük vfúft 
értesülésünket.)

■—• Még nem végleges az, ' hogy 
Ujverbáseon játszunk. Egyelőre 
csak annyit mondhatok, hogy ja
nuár 13-án és 14-én Jugoszláviá
ban, a Bácskáiban játszunk.

(— Mi van a te rv e z e tt belgrádi 
mérkőzésekkel V) V

—  A BSK január 14-én Zágráb
ban játszik a Gradjanskival, a Ju- 
goslaviá anyagi feltételeit pedig 
nem fogadhattuk cl s így nem me
hetünk Belgrádija ■

PALVAAATI ÜZENETEK
Tóth Hála és társai, Dárdai A. Földes 

N., Remiit A,, Ifjú  I., Szörényi K .:
Megérkezett, rendben. Grimm F .: -Kivont 
bélyeget mellékelt s így a szelvények 
érvénytelenek- A bélyeget pótolhatja. 
Fcrter J .: A TI. fordulóbeli szelvényé
hez nem mellékelt bélyeget s így az 
érvénytelen. Ha a bélyeget beküldi, a 
szelvény érvényessé válik.



A  tartalékosán és balszerencsé
ve l küzdő K ispest döntetlent 
érdcímeit volna

W ie n e r  S p o r t  C lu b 1— K is p e s t
3:1 (is®)
Kemény, Jeges talajon, 16 fokos hidegben 
Játszottak — A WSC második gólját nagy 
les előzte meg —■ A WSC legjobb embere 
Gráf volt, a Kispesté Zalai
Góllövő; Geiter, Épp, Víg, Link 

Bécs, WSC-pálya, 2500 néző. Vezette: Belnlleli

pillanatban. A  43. percben várat
lanul esik a WSC harmadik dugója. 
Geiter mintegy <5 méteres lesen 
kapja a labda,t —  a játékvezető 
nem fuj —■ a 6-os sarkán álló 
Linkhez tolja s a balszélső ha,hozás 
nélkül lő a jobbsarokba. 3:1.

Kispesti támadásokkal ér véget 
a mérkőzés.

Szögletarány: 2:1 (2:0) a WSC 
javára..

A  Kispest vasárnap délelőttre ter
vezett kirándulása, illetve város
nézése az erős hófúvás és a 16 fo
kos hideg miatt rövid sétává zsu
gorodott. Érthető, hogy ilyen idő
ben nem nagyon volt kedvük vá
rost nézni a fiúknak. A  kispesti 
gárda korán ebédelt a szállodájá
ban és már 1 órakor útnak indult 
a. WSC Hernals-strassei pályájára.

A  kispesti öltözőben nehezen kez
denek vetkőzni a piros-fekete já
tékosok. Déri meg is jegyzi:

—  Nem lehetne ezt a mérkőzést 
(te öltözőben lejátszanif

Nemes tréfásan rászól Dérire:
—. Persze, neked ez könnyű vol

na. Úgyis mindig egyhelyben fo
rogsz.

Belátogat az öltözőbe Kari Kest- 
ler, a WSC elnöke és rövid üdvözlő
beszéd kíséretében csokrot ad át a 
kispestieknek. Szűcs Nándor igaz
gató zászlóval viszonozza a bécsiek 
figyelmességét.

A  már kijelölt csapat vetkőzik 
}e, tehát Semadovics a jobbfedezet 
és Rátkai a balszélső.

A. bécsieknél sem valami vidám 
g, hangulat a kint uralkodó hideg 
miatt. Itt annak örülnek, hogy 
játszhat Gráf, a kitűnő jobbhat-

SÜRGŐS FÉMYlEPEK
ÚTLEVÉLBE
BÉBLETBE

1» e  a u «

PÁRISI FOTÓ KOLB
a Párisi Nagy Ávrafoáz épületében

véd. (ö t  Budapesten nélkülözte a 
WSC.) Friedrich Franzl, a WSC 
edzője azt mondja Nppnek:

—  Igyekezz állandóan minden 
irányban mozogni, hogy a, közép- 
fedezetüket le tudd rázni a nyakad
ról.

i n k á b b
k o r c s o l y a p á l y a . ™
A  pálya talaja meglehetősen 

rossz. Kőkeményre fagyott, na
gyon sok helyen jégtakaró borítja 
a. kopár füvet. Nem lesz élvezet 
ezen a talajon játszani!

Déri és Purtz választ, a bécsiek 
választják a széltől támogatott tér

felet, a Kispest kezd. így  állnak
fel:

WSC: Brenner —  Gráf, Purts •— 
Fiála, Kment, Karczmarskí —- 
Kral, Geiter, Épp, Vita, Link.

Kispest: Boldizsár —  Lugosl,
önody —  Semadovics, Zalai, Vig • 
Kincses, Nemes, Olajkár II., Déri, 
ftitkai,

A* S. félidőben 
Jobb a hasai csapat
Az els® percekben erős Kispest

támadások indulnak, de megtörnek 
a kemény WSC-védelmen. Az 5. 
percben Olajkár IX. fejesét Bren
ner kiüti. Innen kezdve a WSC tá
mad és fölényét csak néha szakítja 
meg egy-egy kispesti lerohanás. A
8. percben Épp teljesen tisztá hely
zetbe kerül, de 12 méterről alapo
san mellé-fölé lő. Egyelőre nincs 
igazi játék, sok a csúszkálás, főleg 
a kispestiek „korcsolyáznak" sokat. 
A 14. percben Boldizsár Geiter lá
báról szedi le a labdát Egy perc

múlva Boldizsár tapsot kap Vita 
bombájának kivédéséért.

A  bécsiek tovább támadnak. A  17 
percben vezetést is szereznek. 
Kmenttöl indul el a támadás, Épp 
kapja a bőrt és rögtön kiadja Gei 
temek; Az összekötő mintegy 1-í 
méterről lő a léc áló,. 1 :0.

A 24. és 26. percben Lugosl csak 
szögletre tud menteni Épp elöl. A  
31. percben Olajkár II. fölé bombáz. 
A  két csapat kezdi megszokni £ 
rossz talajt és egészen jó játék ala
kul ki. A  34. percben Épp lövését 
Boldizsár szépen védi. Még ugyan
ebben. a percben villámgyors kispesti 
roham a válasz. Kincses—Nemes— 
Déri—Kincses akció végén Kincses 
pompásan lö, de Brenner remekül 
kinyúlva kiöklözi a bőrt. A  39. perc
ben Hátkai beadását Nemes kapura 
fejeli és a kapus helyett a gyors 
Gráf tisztázza a helyzetet. Máris fut 
a német csatársor és Épp elöl Bőid! 
zsár csak nehezen tudja megkapa' 
rintani a labdát, A  44. percben Hát' 
kai lövését Brenner kiejti, de nincs 
kispesti csatár a kapu közelében s a 
kapus másodszorra javítani tud. Még 
egy-két csúszkálás, egy Boldizsár 
védés és vége is a félidőnek.

A  két csapat csak egy percet pl 
ben a játéktéren és már fordulnak 
is. Nincs idő szünetre, mert korai 
sötétedés várható a hófelhőkkel bo 
rított égbolt miatt,

Fe?jjön a Kispest támad 
de Link Sesgélja meg
pecsételi a piros-feké 
fék sorsát
A  II. félidőben a széltől is támo

gatott Kispest hatalmas ostromba 
kezd és óriási iramot diktál. Most 
úgy látszik, hogy a Kispest Bécsben 
sokkal jobb eredményt ér el, mint 
Kispesten. A  kispesti csatárok lövé' 
seit azonban nem kíséri szerencse 
Lövéseik sorozatosan vágódnak haj 
szállal a kapu fölé, vagy mellé. A  
kapura menő bombákat pedig Bren
ner mesteri módon teszi ártalmat' 
lanná. A  8. percben Olajkár I I  nagy 
lövése centiméterekkel zúg el a bal 
léc mellett. A  12. percben Nemes 20 
méteres bombáját Brenner csak ki
ütni tudja, a bőr Zalai elé kerül, ő 
azonban a 16-osról erősen kapu mellé 
durrant. A  16. percben a WSC kisza
badul a nagy kispesti nyomás alól, 
Kral elfut, de lövése a túlsó kapufa 
mellett süvít el. Két perc múlva új
ból a Kispest támad és a kitörő 
Nemes elől Purtz csak szögletre tud 
menteni. Déri jól csavarja be a szög
letet, a védők azonban kifejelik a 
labdát.

A  játék most változatos, mindkét 
csapat igen jól játszik. Rátkainak 
nem megy a játék a balszélen, ezért 
helyet cserél Vigyél. A  Kispest még 
mindig támad, Boldizsár fei-alá fut- 
károz a kapujában, nincs semmi 
dolga. Kincses beadását BrenDer le
húzza, azután Déri lövését vetődve 
védi. A  24. percben Boldizsárnak is 
akad munkája: Vita távoli lövését 
könnyen fogja. A  26. percben Épp 20 
méteres bombája már nehezebb fe l
adat a hosszú kispesti kapus szá
mára, ö azonban ezt kitünően meg
oldja: a félmagas lövést elvetéssel 
védi. A  29. percben veszélytelennek 
látszó becsi támadás: Épp és Geiter 
összjátéka azonban végig jó l sikerül, 
és ebből Épp közelről a hálóba lö. 
2 :0.

A  30. percben Boldizsár Link lába 
elé vetődve szerzi meg a labdát. A  
31. percben Vig remek Iceresztlabdá- 
jával Kincses elfut, de a szélső ma
gasan fölé lő. A  33. percben végre 
sikerül gólt szerezni a Kispestnek. 
Olajkár 25 méteres szabadrúgása 
nyomán a jó l helyezkedő Vighez 
kerül a labda, az alkalmi balsséísö 
a hatos sarkáról nyugodtan lő a 
bálsarokba. 2 :1 .

A  34. és 35. perc eseménye Olaj
kár II. két nagy lövése. Mindkettőt 
védik. Azután Nemes lö mellé, majd 
a kiugró Kincsest szerelik az utolsó
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Kari Kestler, a WSC elnöke: Na

gyon rossz volt a talaj, mégis szép, 
sportszerű játékot láttunk. Az első 
félidőben a. WSC volt a jobb, a má
sodikban a Kispest.

Friedrich Franzl, a WSC edzője: 
A  Kispest döntetlent érdemelt vol 
na. A  pálya talaja irreálissá tette 
a mérkőzést.

Gráf, a WSC csapatkapitánya: 
A  Kispest jobb eredményt érdemelt 
volna. Zalai, Kincses és Boldizsár 
tetszett nekem a kispestiek közül.

Szűcs Nándor, a Kispest igasga 
tója: Nem sok hiányzott ahhoz,
hogy tartalékos csapattal, döntetlent 
csináljunk a WSC-vel.

Görgényi Lajos, a Kispest főtit
kára : Ha teljes’ csapattal játszha
tunk. győzünk. így, sajnos, fordítva 
vált be a jóslatom. (Görgényi 3:l-et 
jósolt a Kispest javára. A  Szerk.)

ö ö n f e ü e n  
lehetett volna
A  két csapat találkozása változa

tos, érdekes játékot hozott, A  kez
deti bizonytalanságok, csúszkálások 
után egyre fokozódott az iram (ta
lán a 16 fokos hidegnek is szerepe 
volt ebben) s a két és félezer főnyi 
nézősereg" végig jó mérkőzést látott. 
Jobb talajon még többet nyújtottak 
volna a csapatok.

A  WSC a legerősebb csapatával

játszott, mégsem sok hiányzott 
ahhoz, hogy a Kispest „pontot hoz
zon el" Becsből. A  tartalékos piros- 
fekete gárda becsülettel harcolt, a, 
II. félidőt végigtámadta s ha a csa
tárainak valamivel több szerencsé
jük van a lövésekkel, kiegyenlíthe
tett volna.

A  győztes csapat közvetlen védel
méből ezúttal Gráf emelkeűetett ki. 
Kitünően szerelt, jól rúgott, a véde
lem és a, csapat legjobbja volt. 
Purtz méltó segítőtársának bizonyult. 
Brenner kitünően védett, szinte egy 
hibát sem csinált. A  fedezetsorból 
egyik játékost sem lehet kiemelni. 
Mind a három lelkiismeretesen látta 
el feladatát, fogta az ellenfél kije
lölt csatárát és a támadások elindí
tására is volt g'oudja- A  támadó
sorban —  akár az első mérkőzésen
— Épp és Geiter jeleskedett főkép
pen. Minden megmozdulásuk ve
szélyt jelentett a kispesti kapura. 
Kral helyenként jól játszott, a bal
szárny szürke volt.

A  Kispestben Boldizsárnak volt 
néhány nagy védése. A  gólokról 
nem tehet. A  két hátvéd közül vá
ratlanul Lugosi játszott jobban. 
Tehetséges hátvéd. önody sokat 
könnyelmüsködött. A  fedezetsorból 
Zalai nagyszerű játéka emelkedett 
ki. Jó labdákat adott a csatároknak 
és helyén volt a védelemben is. Na
gyon "játszott! Vig, mint csatár és 
mint fedezet is megfelelt, Semado
vics csak a II. félidőben jött fel. A  
csatársorban ezúttal a két összekötő
— Nemes és Déri —  játéka tetszett. 
Különösen Déri dolgozott sokat. 
Kincses is jói játszott. Olajkárnak 
nem volt szerencséje a lövéseivel. 
Rátkai gyengén mozgott a balszé
len, a fedezetsorban sokkal jobb 
volt.

Beinlich csak a WSC harmadik 
góljánál hibázott.

? . . .  ///

kívánunk minden magyarnak 
©zen a szép, magyar földön. 
Azt kívánjuk ©szint© szívből,

Újpest vasárnap Borovon szüne
tig  2:0-ra vezetett, de a második 
félidőben elfajult a játék s négy
perccel előbb fejeződött be

Újpest—B A TA  SK 2:2 (2:0)
Pálya és Vincze szerezte az újpesti gólokat
„Kiipasííiusban” folyt a mérkőzés, a BATA 
jobban bírta a havas pályát

(A z Újpest vasárnapig három 
portyamérkőzést játszott. Kettőt 
megnyert, egyet elvesztett. Vasár
nap került sorra a .negyedik mér
kőzés. Ez döntetlenül végződött.)

Borovo, dec. 31.
A z Újpest csapata a szabadkai 

mérkőzés után péntek reggel uta
zott el. Vukováron ütötte fel tanyá-

---- • A  S P O R T V IL A 'G  S Z Ó R A K O Z Ó H E L Y E *—
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Minden vasárrés ünnepnap müsorosőtiraitea. X!HorthyMik/ÓS ut 60.

Fiatal sportembert keresünk a 
Nemzeti Sport szerkesztőségébe, 
gép- és gyorsírói, késó'bb szerkesztő- 
ségi titkári szolgálatra. Érettségizett, 
keresztény, jól gépíró és (lehetőleg 
németül is) gyorsíró fiatal sport
emberek írásbeli ajánlatát kérjük a 
szerkesztőség címére.

ját, a játékosok a két napot gyár
nézéssel és kártyázással ütötték 
agyon. A  mérkőzésre komolyan ké
szülődött a gárda.

A  Bata SK-nak nagy becsülete 
van az újpestiek előtt, hiszen tud
ják, hogy Borovón már több nagy
csapat vérzett el. A  csapaton nem 
változtatnak, Szabadkán jól és szé
pen játszott az együttes. Most is 
olyan utasítást kapnak a játékosok, 
hogy lehetőleg szépen és eredmé
nyesen játszanak.

A  mérkőzést havas pályán ját
szották le, a hó nagyban akadá
lyozta a játék kifejlődését és lefé
kezte a támadásokat. A  pályán 1000 
néző jelent meg. Rudics szabadkai 
bíró sípjelére a következő összeállí
tásban lép pályára a két csapat:

Újpest: Sziklai —  Fekete, Joós — 
Kármán, Temes, Balog —  Adám, 
Vincze, Pálya, Kállai, Tóth.

Bata SK: Popovics —  Nagyszom
bati, Radonics —  Konrád, Sztanko- 
vic3, Todorovies — Bell, Milivojevics, 
Arnold, Hripko, Jaksics,

Váltakozó játék után az Újpest 
csapata támad és a 4. percben Pá
lyát szerelik. Utána Bell, a Bata SK 
jobbszélsője fut a labdával, de lövé
se fölémegy. A  20. percben pompás 
akció után Adám átmegy a védel
men. beadása Pályához kerül, en
nek lövését Popovics sem védheti. 
1 :0.

A  Bata SK a gól után erősen rá
kapcsol, percekig szorongatja az 
Újpestet. A  „lilák" azonban jő tak
tikával védekeznek és hiába van a 
Bata SK-uak három-négj gólhelg-j

zete, a védők mindig idejében érkéz 
nek és eredményesen avatkoznak 
be a játékba. A  27. percben Bell 
kerül jó helyzetbe, de lövését Szik' 
lai fogja. A  mérkőzés irama foko
zódik, a játékvezető több szabály' 
talanságot elnéz, emiatt a hazai 
közönség tüntet. A  29. percben az 
Újpest újabb gólt szerez. Az „eset" 
a' következőképpen történt: Temes
elörevágja a labdát Pályának, ez 
egy testeseit csinál, de nem lő, ha
nem kiugratja a jobb helyzetben 
levő Vinczét s az összekötő a sa
rokba gurítja a labdát. 2 :0.

A  Bata SK-t még ez a gól sem 
töri le, tovább harcol és néhány 
percig az Újpest tizenhatosán fo
lyik a játék. A  35. percben Kállai 
megsérül, helyébe Mester áll be.

szebb, békésebb, boldogabb 
ujeszfendőt, mint az elmúlt 
volt. Adjon az Isten minden 
O r i o n  rádió-hallgatónak 
Jó vételt és tiszta légköri 
s akinek még nincs —  egy jc

ORION RÁDIÓI

Bemutatja

MARNITZ
V i l i . ,  J ö z s e f - k e r ú t  3 7 -3 9 .  

Telefon: 134— 028

Adám „visszadja'* a dancsot és 
Hripkót ölben viszik le a pályáról. 
Hripko helyett Nikolics játszik.

A  II. félidőben a Bata SK nagy 
tűzzel fekszik a játékba, ennek ha
marosan meg is van az eredménye. 
A 6. percben Jaksics a kapufának 
rtígja a labdát, onnan a bőr vissza
pattan Arnold elé s ez belövi. 2:1.

Most lesz csak igazán Izgalmas a 
mérkőzés. A  24. percben Beil lefutja 
az Újpest védelmét, középre gurít 
és Arnold kiegyenlít. 2:2.

Ezután állandóan a Bata SK tá
mad. A  30. percben Jaksics meg
rúgja Sziklait, aki megsérül, perce
kig ápolják, de aztán beáll. Most 
Milivojevics és Borovics hibáz holt
biztos helyzetben, majd Jaksics új
ból összecsap Sziklaival. Most, azon
ban az Újpest kapusa már nem tud 
tovább játszani. Az Újpest játékosai 
és a játékvezető között kimagyaráz
kodásra, majd szóváltásra kerül a 
dolog, ezért a bíró négy perccel 
előbb lefújja a játékot.

NYILATKOZATOK:

Nemes Sándor, a Bata SK edzője: 
A  mérkőzés eleven volt és „kupa“- 
hangulatban folyt le. Úgy játszott 
mind a két csapat, mintha legalább 
is a bajnokság első helyéért folyt 
volna a küzdelem.

Az Újpest vezetője: Erről a mér
kőzésről nem nyilatkozom.

TUNGSRAM

Kedd, 1940 január 2.
f f  wer»*e>y,
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Az Újpest csalódást kellett 
őszeken  - Létek nfclkül játszott 
tieííon a lilák támadősora

Ú j p e s t — G r o a s d í a r  1 :1  ( 0 : 0 )

Eszék, 1500 néző; Vezette: Vinger
tTjpest csapata, Borovóból meg 

vasárnap este elindult Eszék felé. 
Este fél 8 órakor kellett volna 
meg-érkezniök Eszékre, a vonat 
azonban alaposan késett és így 
csak éjjel 1 órakor érkeztek meg,° 

A  hétfői mérkőzésre a Gvozdjar 
csapata ellen így álltak fel az tii- 
p estiek;

Sziklai ■—■ Fekete, Joős —  Te- 
■mes, Mester, Balrgh —  Ádám, Vin- 
ese, Kállai, Pá,lya, Tóth,

Az első félidő változatos játékkal 
telik el. Az Újpest sokat támad, de 
csatárai a kapu előtt igen kényel
mesek. Nem igen akaródzik nekik 
kapura lőni. A Gvozdjarnak akad 
néhány gólhelyzete, de az eszéki 
csatárok sem jeleskednek a lövések 
terén.

A z Újpest a U. félidő 19. percé
ben Kállai révén vezetéshez jut. 1:0.

A  gól után a lilák leállnak. Kü
lönösen Vincze erőtlen és kedvetlen 
játéka feltűnő. A  37, percben a 
Gvozdjar Fiam révén egyenlít. 1 :1 .

Az egyenlítő gól után kicsit 
összeszedik magukat az újpestiek, 
látszik rajtuk, hogy szeretnék meg
szerezni a győzelmet, most azon
ban már a szerencse is elpártol tő
lük, A  40. percben Kállai nagy- 
helyzetbe kerül: 5 méterről bombáz 
az eszéki kapura. A  lövés már-már 
gólnak látszik, az eszéki jobbhátvéd 
azonban az utolsó pillanatban a gól
vonalról ki tudja vágni a labdát.

B ÍRÁLAT:
Az Újpest határozott csalódást 

keltett Eszéken, Különösen csatár
sorának teljesen lélek nélkül való 
játéka volt kellemetlen meglepetés.

Nem ezt vártak a magyar bajnok
tól. Ha számításba vesszük is azt, 
hogy a, vasárnapi borovói mérkőzés 
sokat kivett a lilákból, továbbá, 
hogy a fagyos pályán kímélték ma
gukat az újpesti fiúk, akkor is más 
eredményt kellett volna az Újpest
nek elérnie a jugoszláv bajnokság
ban nem valami előkelő szerepet 
játszó eszéki csapat ellenében. Ú j
pest azonban ügy játszott, mintha 
kétkapus edzést tartott volna, 
mintha az eredmény nem érdekelné 
s így a lelkesen játszó Gvozdjarral 
nem tudott megbirkózni, A  me
zőnyben még lehetett látni olykor
olykor valamit az újpestiektől, <* 
kapa előtt azonban egyáltalán nem 
vették komolyan dolgukat a csata- 
rok, egyáltalán nem törekedtek gól
ra. Amennyire hízelgő az eredmény 
a Gvozdjarra, annyira nem hízelgő 
az Újpestre.

Az újpesti védelem ellen nem 
emelhető különösebb panasz, még a 
fedezetsor is megfelelt, a csatársora 
azonban egyenesen gyatrán mozgott. 
Gvzodjarból egyénileg- nem lehet 
senkit kiemelni. Az egész csapat 
nagy tűzzel és lelkesedéssel küz
dött

S rn LA IK O ZA T :
Mészáros István, az Újpest edző

je : Kényelmes játékkal jóval kisebb 
tudású ellenféllel szemben sem lehet 
eredményt elérni. A  Gvozdjar elég 
jó kis. csapát .'-.A győzelem elmara
dásának legfőbb okát abban látom, 
hogy a csapatnak 8 nap alatt 5 
mérkőzést kellett Játszania.

ged JPG védelmévé:., amelynek lg*en 
jó napja van. A  23. percben Köpi- j 
lovics dancsolja Nagyot, Berták sza
badrúgása pontosan száU Lukács | 
fejére és onnan a 'hálóba. S:í).

A  88. percben Bertók labdáját 
Lukács Harangozónák adja, ez me~ 
sés lövéssel a negyedik gólt rúgja. 
4:0. “  ■

BÍRÁLAT
i Meglepően jó! játszott a Szeged ! 
FC védelme. Tóth válogatott fo r-l 
mában védett, volt egy-két olyan 1 
védése, amilyent csak ritkán lát-1 
hat az ember. Kitünően játszott Tő-1 
rök balhátvédet -— ez az igazi I 
posztja ——, jóformán egyszer sem I 

[; tudiAk átjátszani. Pólyák már nem ! 
r volt ilyen megbízható. Marosi re- *
; mekül játszotta a kullancs kőzép- 
j fedezetet és Janics, aki máskor a 
j ZiSAK legjobb embere szokott lenni, 
j még sem tudott tőle mozdulni. Ba- 
j rótt okosan játszott, bár megláíi- 
j szőtt, hogy nem teljesen egészséges, 
j Bertók. sokat dolgozott. A  csatár- 
| sor csak a második félidőben elé
gített ki. A  legjobb volt Harangozó 
és Bognár. Nagy kevés labdát ka
pott. Lukács sokat javult az első 
mérkőzések óta. Gyarmati érthetet
lenül gyenge volt. Gyuris ügyes fiú 
és volt néhány szép akciója, de még 
tapasztalatlan.

A  ZsAK a mezőnyben elég jól 
játszott. A  vasutascsapatnak is a 
közvetlen védelme volt a legjobb 
része. Szabó kapus az első félidő
ben néhányszor biztos gólnak lát
szó lövéseket védett. A  hátvédek 
erélyesek. A  halfsorból Bogesics, a 
csatársorból Janics és Balázs tűnt 
ki.

A. mérkőzést Krausx Mihály jól 
vezette.

NYILATKO ZATO K:
■ Mar kovics Szilárd: Kemény és

erőteljes játékot mutatott a ZsAK.
A  csatársorunk balszerencsével ját
szott, több gólt is lőhetett volna.
Az eredmény hű kifejezője az erő
viszonyoknak.

Szele Mihály, a ZsAK elnöke: 
Nagyszerű játékot mutatott be a 
Szeged • FC, ilyen csapattól nem 
szégyen kikapni. A  ZsAK sem ját
szott alárendelt szerepet a súlyos 
vereség ellenére sem! Egy kis sze
rencsével mi is rúghattunk volna 
egy-kőt gólt,-

SL 3ML

A  játék végén esett öngóllal 
győzött hétfőn a Szeged FC

FC—Szabadka v á l  
2 : 1  ( 0 : 1 )

Nagyon kemény volt a Játék, sokszor 
cseréltek Játékosokat
Góllövő: Vidákovics, Lukács, Balázs IL 
(öngól)

B .  V.  £ .

M A U R E R  i $ f ¥ á W
SPOBfCZLETE

fe r é i-U rn l 4.

Vasárnap Szabadkán a szerb liga 
nyolcadik helyezettjét könnyen 
verte a Szeged

Szeged FC—ZsAK 4:0 (1:0)
Gyuris, Bognár, Lukács és Harangozó lőtte 
a gólokat — Baróti sérült volt. de már 
újra játszott

(A  Szeged FC m  óévei Szabadkán 
fejezte be és az újévet ugyanott kezdte 
el. A szegediek téli portyájuk ötödik 
és hatodik mérkőzését játszották.)

Szabadka, dec, 81.
Vasárnap délelőtt még bizonyta

lan volt, hogy Baráti játszhat-e, 
vagy sem. Még Borovón ráugrottak 
a, lábára és a körmén megsérült. 
Emiatt Báestopolyán sem játszha
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tott, Pénteken leoperálták a „ra
koncátlan*" körmöt és Baráti a mér
kőzés előtt bejelentette, hogy vál
lalja a játékot

A Szeged FC is a szállodában öl
tözik és taxin megy a pályára. A  
kemény tél kissé elriasztotta a kö
zönséget, de a hétfokos hideg elle
nére is összegyűlt mintegy 1500 
főnyi közönség. Egyszerre futnak 
a  pályára a csapatok, a közönség 
nagy tapssal fogadja őket A  csa
patok;

Szeged FC: Tóth —- Pólyák, Tö
rök —  Baróti, Marosi, Bertók — 
Gyuris, Harangozó,* Bognár, Gyar
mati, Nagy.

ZsAK: Szabó —  Kopilovics, Ke
nyeres —  Kanizir, Bogesics, Hege
dűs — Balázs I., Vorgucsln, Janics, 
Drágín, Míroniczkl.

A  ZsAK nem „tiszteli0 nagyhírű 
ellenfelét és nagy lelkesedéssel 
küzd. A Szeged FC az elején kissé 
.szétessen játszik és nem alakú- ki

gólhelyzete. A z 5, percben kél szög
letet érnek el a szegediek. De egyik 
sem hoz eredményt. A  7. percben 
szép a, Szeged FC  akciója, de Bog
nár lövését Szabó fogja. Haran
gozó, majd Gyarmati lő, de ered
ménytelenül. A  20. percben Gyuris 
lő, Szabó azonban most is véd. A  
22. percben Bertók rosszul ad haza, 
az ívelő labdát Janics elkapja, de a, 
fejese fölémegy. A  22, percben 
Gyarmati megrágja Kopilovicsot, az 
megsérül és leviszik a pályáról, de 
néhány pere múlva visszajön. A  28. 
percben Harangozó futtatja Gyuri
sét, a Szeged FC  fiatal szélsője el
megy a hátvéd mellett, beadását 

ognár lövi, Szabó kiüti a labdát,
5 a bőr Gyuris elé száll, aki kö
dről a hálóba vágja. 1 :0.
Most a ZaAK-nak is alkalma van 

a góllövésre, de Janics felsősarok' 
ba irányított erős bombalövését 
Tóth hihetetlen bravúrral megfogja. 
A  közönség percekig tapsol a szép 
lövésnek és védésnek.

A  H. félidőben a Szegőd FC-ben 
Bognár a jobbszélső, Lukács megy 
a középcsatár helyére és Gyuris Jci- 
áll. íg y  már sokkal jobban megy a 
játék. A  ZsAK három játékost cse
rél. A  S. percben Bognár' lövése 
gólt érdemelne, de a kapufa ment. 
A z 5. percben ugyanez az eset; 
Bognár ismét a kapufát találja a 
háló helyett. A 8. percben Lukács 
szökteti Bognárt, ez mindenkit, ki
játszik és a vetődő kapus felett a 
hálóba teszi a labdát. 2 :0.

A  gól után Gyarmati kiáll és a 
helyét Raffay foglalja éL Később 
azonban- Gyarmati ismét visszatér. 
A  ZsAK is erősen küzd a jobb ered
ményért, a szabadkai vasutasok a 
mezőnyben egészen jól játszanak, 
da. » :  kapu ■- előtt nerc bírnak - a Sze»
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P o n t o t  v e s z t e t t é i t
a* éllovasok,

1 Az olasz bajnokság 13-ik forduló- 
! ját két részletben játszották: a mér 
! közések zöme vasárnap volt, egy 
mérkőzés hétfőre maradt. A  bajnok
ság első három helyezettje egyfor
mán. csak 1:1-et ért e.L A  Bologna 
Bolognában nem tudta két vállra 
fektetni & Napolit, —  ez nagy meg
lepetés, hiszen a Napol! hátul kul
log. Rómában a, Lazio—Ambrosiana 
rangadó mérkőzés végződött 1:1 
arányban. Az utóbbi eredmény 
miatt a Bologna változatlanul két 
pont előnnyel vezet. A  kezdetben 
állandóan az élen járt Venezla Ijesz
tően csúszik lefelé. Eredmények:

Vasárnap:
Juventua—Venezla 1:0 (ö:0 )o
Bologna—Napol! 1:1 (1:1),
Novana—Liguria 1:0 (1:0).
Lazio— Ambrosiana 1 :1  (0:1).
Milano—Roma 3:0 (1:0).
Genova—Fiorentina 1:0 (0:0).
Bari—Torino 2:2 (1:1).

Hétfő:
Fiorentina—Modena 3:2 (1:1).
A  bajnokság állása most így fest:

1. Bologna
2. Lazio
3. Ambrosiana
4. Milano
5. Genova,
6. Trlestína
7. Juventus
8. Torino
9. Novara

10. Venezia
11. Roma
12. Bari
13. Fiorentina
14. Liguria
15. Napolí
16. Modena

13 7 
13 6 
IS 7 
13 6 
13 6 
13 6 
13 6 
13 5 
13 6 
13 5 
13 
13 
13 
13 
13 
13

21:11 18 
21:12 18 
24:14 1Ö 
24:14 13 
20:24 15 
18:16 14 
19:21 14 
16:16 13 
12:13 13 
18:21 13 
9:13 12 

14:22 12 
21:22 11 
12:18 11 
10:22 9
10:19 8

J u g o s z l á v i a
Vasárnap

Zágráb; (SradjansM—Zábreb SK 19:0 
(9:0). Horvát Kupa.

A  hornyol Bata SK szombaton, január 
6-án Zágrábban . a. -Gradjansk! a horvét- 
szlorén liga első helyezettjével játszik.

Délamerikai portyára Indul az Újpest 
felett karácsonykor győzedelmeskedő 
Beosrs&sü caa&srje.

Szabadka, január 1.
| Hétfőn jobb idő volt Szabadkán, 
j mint vasárnap, A  hideg engedett 
! ef y  kissé, azután meg híre ment a 
i városban annak, hogy a Szeged FC 
| vasárnap milyen remekül játszott s 
: -AV hétfőn 2500 néző sereglett egy- 
í br= a Szeged, FC újabb mérkőzésére.

A  szegedi játékosok délelőtt na- 
j gyón bíztak a győzelemben. Egy Ms 
j elblzakodással négy-ötgőlos sikert

! vártak s akkor még nem is sejtet
ték, hogy milyen nehéz mérkőzés
ben lesz részűit délután.

A  szabadkai válogatott az utolsó 
pillanatban megváltozott. Kopvmo- 
vics II. és Janycs lemondta a játé
kot és így az összeállítást meg kel
lett változtatniok.* A  mérkőzést 
Blazsek borovói játékvezető vezette. 
A  neves játékvezető nem rég még a 
prágai JT-nek volt a tagja. Sípje
lére igy álltak fel a csapatok: 

Szeged FC; Tóth — Pólyák, Tö
rök —  Raffai, Marosi, Bertók, — 
Bognár, Harangozó, Lukacs, Baráti, 
Nagy.

Szabadka válogatott: Barna ___
Hampslics (Bácska), Kopilovics__
Kanazir, Bogcsis ZsAK, : Evetovics 
(Bácska) —  Balázs I., Balázs í r  
ZsAK, Bajka SAND, Vidákovics 
(Bácska), Dragín ZsAK,

A Szeged szél ellen kezd, a vá
logatott rögtön támad és Balázs 
II. fejesét Tóth osak nehezen védi. 
Továbbra is a szabadkaiak támad
nak, hamar szögletet érnek el, 
majd két újabb szöglet jelzi, hogy 
a szabadkai csapat já.tszlk .fölén v- 
ben. A  8. percben Balázs I I  Maro
sit megrágja, ez elesik, a, középfe
dezetet percekig kell élesztgetni. 
Marosit kiviszik, Bertók lesz a kö
zépfedezet és Gyarmati a szélső- 
fedezet. A  9. percben Bogesics a 
fejelni akaró Lakácsot fejberúgja.
A. Játékvezető sípol és ”Bogcsicsot 
kiállítja. A  játékos nem akar tá
vozni, emberek rohannak be a pá
lyára és a játékvezető hosszas be
szélgetés után beleegyezik abba, 
hogy Bogesics tovább játszók. A  
játék általában elég kemény. A  
18. percben Bognárt dancsolják, 
Harangozó szabadrúgása eredmény
telen. A  19. percben Tóth HL re
mek szabadkai támadás után szé
pen öklöz a mezőnybe. Marosi most 
visszajön. Kopilovics Bognárt kéz
zel rántja vissza, ezért szabadrúgás 
jár, majd a válogatott szögletet ér 
el. A  32. percben Vidákovics kitör, 
Pólyák nem tudja szerelni, a bal- 
összekötő 12 méterről biztosan lő 
a hálóba. 1:0 a válogatott javára.

A  gól sem rázza fel a szegedie
ket. Pólyák és Raffai helyet cserél.
A  43. percben Vidákovics ismét jó 
helyzetbe kerül, de közeli fejesét 
Tóth bravúrosan védi. A  45. perc
ben Vidákovics gólt is ér el, de a 
játékvezető már jóval előbb jelezte 
a lest.

A  szünetben megváltozik a sza
badkai válogatott összeállítása. Ba
lázs I. helyett Demeter játszik, Vi
dákovics középcsatár, Bajka, bal
összekötő lesz.

A második félidőben & Szeged 
játszik széllel, fölénybe is kerül. A  
válogatott jól védekezik, de kissé 
túlerélyesen. A  6. percben Nagy szö
kik, a kapu elé kerül, márcsak 
Barna ál! vele szemben. Bátran a 
csatár lábára vetődik, meg is szerzi 
a labdát, de közben megsérül a, fe
jén. Barna kiáll, Szabó jön be a he
lyére. A  11. percben a túlsó oldalon 
Tóth, a másik kapus ragadtatja 
tapsra a nézőket. A  21. percben 
Kopilovics durván dancsolja Bog
nárt. A szabadrúgást Harangozó 
jó l irányítja a kapu elé és Lukács 
be fejeli. 1 :1 .
A  Szeged most nagy fölénybe ke
rül, de a lövésekkel egy kis baj 
van. A  38. percben Kanazir Nagyot 
csak szögletre tudja szerelni. Nagy 
íveli be a labdát, a hdírahúsódott 
Balázs II .  a mezőnybe akarja vágni, 
de olyan szerencsétlenül találja dl. 
hogy a saját hálójába küldi. 2:1 a 
Szeged javára^

A  hátralevő időben az- eredmény 
nem változik.

meg a vasárnapi jő játékát, a csa
paton meglátszott, hogy kilenc nap 
alatt a hatodik mérkőzést vívta.

Egyénileg elsősorban Tóth III . 
vált ki. Kívüle Török, Marosi ás 
Harangozó érdemel dicséretet. A, 
helyenként durván játszó szabad
kai csapatból Bogesics, Barna, és 
Vidákovics tűnt ki. Blazsek jól ve
zette a mérkőzést, de néha elnéző 
volt.

NYILATKOZATOK:
Mar kovics Szilárd (Szeged): A

játék szépségének sokat ártott. 
hogy a szabadkaiak néha durván 
küzdöttek.

.Szegedinssky Nesztor aiszövet- 
ségi kapitány: A  szabadkai váloga
tott egyenrangú ellenfél volt. Jól 
küzdött s ha nincs ez a balszeren
csés öngól, akkor eléri azt a dön
tetlent, amelyet megérdemelt volna: 
A  két szélsőnk és a fedezetsorunk 
nem tetszett.

K.
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„Vagy megtanulunk 
játszani,
-  yagy meporülünh..
Kik mennek a Hun- 
gáriával görög
honba ?

! bőseit—Nőtlenek 8s© fi)
Edzés s Hungáriában! Az öltözőben 

Szabó Tóni mutatta, hogy milyen jói 
vértezte magát a hideg — és a várba,tó 
nagy lövések ellen: úgy' dobálta magát 
a kemény padlón hogy csak ügy dön
gölt az öltöző, Meg sem kottyant neki. 
Persze dupla szerelés volt rajta. Sőt... .

Kint a pályán, a nőtlenek háromszoros 
,,Papucs '-csal, a nősek háromszoros 
„krumpll-héjjával*’ üdvözölték egy
mást . , ,

Mivé! mind a két csapatbő! hiányzott 
két-két ember — Béky és Szabó III.. 
illetve Négyes! és Csömör —, ezért két 
kilences csapat állt fel a következő
képpen: Nősek: Szabó — Kis Bíró —• 
Ivánkái dr (régi MTK-játékos)’, Kalmár 
Dudás — M iiIier, 'Titkos, Kisnczki. Nőt
lenek: Amatőrkapns — Cseh, Turay 
jPróbaiitékos, Túrán, Sebes — Vidor, 
Kardos, Ilovszky (az Sí’FK-ból).

Az első félidőben Titkossal nemi lehe
tett bírni. Úgy száguldozott a ..féléi- 
metr-s*’ Cseh—Turay hátvédpár között 
hogy öröm volt nézni. Ksrymárntátt négy 
pompás dugót vágott fe© a Nőtlenek: 
halójába!

Feldmann érző csendesen jegyezte meg 
a partvonal ont

— ügy latszik m T all mindig akkor 
játszik nagyot, ka elvesszük a helyé
ről . . .

Utána KisuczM lőtt dugót majd 
mintaszerű Síüller—Titkos-akcióból Műi- 
ler zárta be a félidő gólsorozatát.

Szünet után Turay előre ment Fel is 
jöttek a Nőtlenek, de a. Takács által, 
megítélt büntetőt Kardos mellé . gurí
totta. Közben ■ Szabó és Dudás — nagy 
mókásan. — alapos edzést vett a rekla
málásból . . .  Mivel a Szabó — Kis, Biró 
hármas jobban „harapott'-, mint egy 
Ferencváros .elleni rangadón, a Nőtlenek 
támadásai eredménytelenek maradtak, 
sőt az előrehúzódott. Bíró és Dudás egy  
sgy dugóval megtoldotta a félidő ered
ményét.

Levonulóban Takács Béla ig y  szólt a 
Nőtlenekhez:

~  Csapatom, ne félj, ne csüggedj S 
A jövő évi visszavágóra vagy meg
tanulunk játszani — vagy megnősülünk...
. A II. félidő közepén megérkezett BriiiJ 

elnök és mire a csapatok levonultak, az 
edző és az elnök már össze is állították 
a portyára utazók névsorát A követ
kezőképpen: Szabó, Kis Bíró Sebes,
Tnray, Dudás, Négyes!,' B ík j, Müller, 
Vidor, Kardos, Cseh, Kalmár és Titkos. 
Ha valaki esetleg nem mehetne, Túrán 
az elsőszámú tartalék. Kísérő: Feldmann 
Gyula és Takács Béla, Mamiik Béla 
elutazása attól függ, hogy tud-e szabad 
Ságot szerezni, magának.

—- Csütörtökön délután indulunk —
mondta hazafelé menet Feldmann edző__
a 2.37-es belgrádi jryorssah Este IÖ 
órakor czállnnk át Belgrádiján <$» más
nap este leszünk első mérkőzésünk szín 
helyén Szaloniltlbsm Egy kissé bosszú 
lesz az üt, de azt hiszem, * portyánk Is 
„meghosszabbodik*’. Véleményem szerbi* 
egy-két mérkőzéssel bővülni fog a 
műsorunk . .

A  Hungária ma., kedden délután még 
agy utolsó edzést tart, de ez már csak 
olyan belemeg! tóféle lesz a portyára.

Az is valami
Sízók beszélgetnek;
T  Latod öregem, milyen jó  tenne esik!* 

, lennünk! Micsoda hó lehet most 
ott fenti

A másik némi büszkeséggel nyugtatjameg i
— 36. jó, de ott nincs ttye-j hideg!

BIKALATI ■
A  mérkőzésen inkább küzdelem 

volt, mint játék. A  színvonal nem 
volt magas. A  szabadkaiak néha 
kissé túlerélyesen játszottak. Álta
lában a széltől támogatott osapat 
volt fölényben, első félidőben tehát,
a válogatott, szünet után pedig a j Belgrádba hívják két mérkőzésre I, 
Szeged. A  Szeged Bem. ismételtei ^ d W u T b & t

UJ Játékos a MÁV Elérőben. Rákóczi 
(volt Vári SE) a vasutasokhoz kérte 
átigazolását.



öpata Zoltán 
beszám&Vófa,. 
továbbá' az eddigi 
tanulságok isssc- 
gylilt 3sa szerepel 
az esSzdtesttüet 
c $ ll ir t  iSM III. sz. 
szakértskezletének 
m űsorán

Január 1-én csütörtökön- délután 
f» órai kezdettel az Edzők Testületé a 
harmadik szakértékezletét tartja az MLSz 
földszinti tanácstermében. Ezen az érte
kezleten az edzők folytatják megbeszé
lésüket a labdarúgás korszerű rend
szeréiről. A megbeszélés egyik érdekes 
pontja Opaía Zoltán részletes beszámolója 
lesz azokról a trpasztalatairól. amelyeke t 
az angol. rendszer oktatása közben szer
zett. Opaía előadása azért is Ígérkezik 
érdekesnek, mert — Mészáros Istvánhoz 
hasonlóan — Op.ftta is azt igyekszik bizo
nyítani, hogy egy magyar edzőnek bár
melyik rendszert kell ismernie ahhoz, 
hogy bármelyiket tudja tanítani.

Más is lesz azonban ezmi az értekez
leten. Mint az edzőtestület vezetősége 
részéről értesültünk, ezen a harmadik 
szakértekezleten már kísérletet tesznek 
arra, hogy leszűrjék és leszögezzék az 
első két értekezlet néhány olyan tanul
ságát, amelyet mindenki elfogad. Füg
getlenül attól, hogy valaki az olasz, vagy 
nz angol rendszert fogadja el vannak a 
korszerű labdarúgásnak olyan elfogadott, 
kikristályosodott és mindkét rendszerben 
azonos követelményei, amelyeket minden 
edző magáévá tehet Ezek a kérdések 
aztán — mint víataauyag — le is kerül
nek a napirendről.

így  aztán valóban van remény arra 
hogy a kérdésnek legaláb ezzel a 
részével a tavaszi idény megkezdéséig 
végeznek az edzők.

Kedd, 19 ÍO Január

»„  U. JÉ. K .
igen tisztelt vevőinek 
és ismerőseinek

MlCHEl ItEZSÖ
sp o rtU x íe fe  

«sa5« J á ra s s  éz-sa. 3.

Heitzkának
eszébe jutott 
valami.**

K i hinné, hogy az örökké vidám, 
jókedvű Mamiik Bélát is láttuk komo*y- 
nak, azaz jobban mondva niegliatóüótt- 
nak? A  dolog- úgy tö rtén t...

A Hungária egyik mnühetí edzésére 
Mamiik már éátik-á végo-vféléd- jöttt kiv 
Az öltözőben. megállt a lámpa alatt és 
egv kék borítékot húzott'- ki ti 'zsebéből', 
majd a borítékból egy megsárgult 
ujságlap került , c!ö Az egészben az volt 
a különös, hogy Mamiik inkább néze
gette, sem mint olvasta a régi sorokat 
úgy, hogy az öltözőben időző Bíró nem 
állhatta szó nélkül:

— Milyen szerelmcelevél az, Béla 
bátyáin? . . .

— .Fiatalkori emlék — válaszolt 
Manóik egy kissé rekedten majd át
nyújtotta Bírónak a papirost.

Mi is belepillantottunk. Lapunk egy 
r^gi _  1924-es évfolyamának egyik- 
oldala volt. Egykori tudósítónk egy 
MAC—Föv. TKör mérkőzést írt le benne. 
A  MAC összeáll Hasában Mamiik 13 
szerepelt, a levélíró pedig a következei 
sorokat aláhúzta: , Mamiik okos labda-

Uf csúcs, mérsékelt átlagok
rúdugrásban

Zsuffka 405-fe még mindig nem komoly eredmény 
Az 1.939, év legjobb eredményei

m érték  sze r in t is, 
HARISNYA, 

N Y A K K E N D Ő . 
ALSÓ RUHÁZAT.S iS

O A 7 0  Ó ,  V IIL , B aross  ti. 66.
|L* Sjt O? íO ’ lEI.liFŐN ; 119- -109.

val szökteti Barabást, aki leíut és véd- 
hetetlen gólt lő .

Az ujságlaphoz két sor is volt mellé
kelve.

Emlékszel még Béla? Amikor még 
liatal voltál . . .  ~-

Báli
A levelet Hertzka Pál Irta. 5 vezette 

ugyanis azt a mérkőzést. . .
Manóik, mintha Wels időgépén ült 

volna, pillanatok alatt visszaszáguldott 
a múltból és a következő percben már 
nevetve mondta:

_v Itt van a ,,nag.vUönyv‘--böl egy lap 
Olvashatják a srácok, hogyan kell focíz- 
ni . ...

Ny.

- K i ez a z  ismerős 
sovány ember?

töprengtünk -magunkban, amikor be
nyitott. Aztán lassan ráismertünk
Gyúrnia Istvánra.

— Hány kilót udott le?
— A betegágyon ur.íoí. de kettőt vissza 

is szedtem belője. In li'bb  csak az arco
mon látszik a soványodás.

A lába rendben van már?
_ , yt ár vígan mozgok vele. Nem volt 

olyan egyszerű dolog Csaknem kisujj- 
nyi porc vált le a bal térdemből és ezt 
operálta ki Kiélsz doktor. Igazán nem 
is tudom hogyan fejezzem ki hálámat, 
olyan remekül sikerült az operáció és 
annviro gondot viselt rám a főorvos űr. 
Eleinte n agyon meg voltara ijedve, 
amikor hosszú ideig nem tudtam moz
gatni a lábamat, de nzatan a türelmes 
kezelés fokozatosan megszüntetett min
den' merevséget és fájdalmat. .Most meg 
három hétig hőlég és gyúrás (esz mű
soron és azután nekilátnátok a rend
szeres edzésnek. ISe üllőm al.g varom 
hogy eikezilliessctfi az atletiz.il.ist. Azt 
hiszem, hogy c* a kényszerpihenő nem 
Ártott Mindenesetre foltozott munkává: 
igyekszem pótolni a télen elmulasztott 
tornaó-ákuí. Ha az lilén élért csúcs
eredményemet meg tudom javítani, nem 
lesz semmi panaszom.

Rúdugrásban új csúcseredményt 
hozott az esztendő. Az év nagyobb 
részében lábát fájlaló és átigazol
tatást gondokkal küzdő Zsuffka egy 
időben rendszeresen járt a Simpson- 
edzésekre és elismerésreméltó szor
galomról telt tanúságot. Ennek 
köszönhette 405 cm-es új csúcsered
ményét, amellyel Bácsalmási 40-4-jét 
adta át a múltnak. (Zsuffka két év
vel ezelőtt Törökországban 406 cm-í. 
Is ugrott, ennek jegyzőkönyvét azon
ban hiába sürgette a szövetség.) 
Sajnos, még az új csúcs sem nem
zetközi értékű eredmény, mert mar 
nemcsak az amerikai, hanem az 
európai rúdugrók is hatalmas iram
ban fejlődnek.

Rúdugrág
41)5 Zsuffka Viktor MAC (400) 
öBűOsáoyi Zoltán MAC (380)
374 -Sziuyéry Gábor DIMá VAG (—)
370 Csutka* Béla TFSC (330)
370 Kovács István TFSC (350) 
ut’8 Kiss Ferenc KTK (—)
300 Hr. Bánífy István BBTF, (313)
330 Bácsalmási. i’éler dr Bl-.AC 
360. (lapp Bein MAC (360)
360 Pálosi László NyVSC (353)
330 Géniény Ferenc DTE (—)
350 farkas Ferenc MZSF.
350 Koronezay Tibor TFSC
3r0 Tokár József DiMAVAG
541 Littkey László DiMAVAG
340 Raffay Ferenc TFSC
340 Asztalos Sándor DEAG
S40 Kovács Ferenc TSE
340 Molnár Pál TSE
340 Rajkay Tibor TFSC
340 Herezeg László GyUAC
330 Bornemissza Sándor DGASE
33ti Sülé József MAO
32.3 Koniri Vilmos BEAC
325 (.seke Ferenc KISOK
320 Szenior Béla TFSC
320 M-noki Béla. FTC
320 Bodnár Antal DEAO
320 Ruják Ferenc UAC

Zsuffka volt az egyetlen magyar 
rúdugró, aki ebben az . esztendőben 
komolyan számított. Bácsalmási vég
leg visszavonult, Csányi Zoltán ope
rációja és egyéb okok miatt nem 
folytathatott zavartalan edzést, a 
tavaly még aktív Karlovits újra ab
bahagyta, a fiatalok pedig nem. fe j
lődték kellő mértékben. Leginkább & 
testnevelők fejlődésének hiányát 
hehézméhjfezhétjükr pedig -a szor
galmas Kovácson és a hol Budapes
ten; hol Nyíregyházán tartózkodó 
Csutkayn kívül is volt jónéhány 
rúdugró tehetségük.

Kétségbeesésre , azonban nincsen 
ok. A  fiatalok között akad néhány 
figyelemreméltó tehetség, sőt a sá
rospataki Szinyéri személyében egé
szen kivételes talentumú, - szinte 
Üstökösként feltörő fiatal óriást is
merhetünk meg. ö sokat köszönhet 
testnevelő tanárjának, de sokat ta
nult Simpsontól is. Rövidesen négy
méteres ugró lehet. De nyitva áll az 
út a Törekvés Kovácsa előtt is (el 
kell döntenie, hogy mire is készül 
tulajdonképpen és aztán annak neki 
kell látnia), igen komoly tehetség a. 
gyulai Herczeg és nem veszett még 
el Pálosi sem. Persze Zsuffkáról sem 
szabad megfeledkeznünk. Csanvival 
együtt még messze van attól a kor
tól, amely rúdugrásban számit. Ha

az első öté 379.9, az első tíze 370.7 
cm.

Európa legjobbjai:
430 Osolin orosz 
427 Kaas novég
421 Rajevslu orosz 
415 Láhdesmaki finn 
415 Romeo olasz 
414 Glötzner német 
410 Djatskow orosz

410 Moronczyk lengyel 
409 Haunzwinckel német 
406 Müller német 
405 Zsuffka magyar 
400 Sutter német 
400 Gustafson svéd 
400 Larsen dán 
400 Ljungberg svéd 
400 Ramadier francia 
400 Westberg svéd

te  új esztendő első francia tilm prem i&r]e

CO NHAD W EIDT és 
SESSÖI HAYAKAVA

HiStar
Ázsia fe le ttit
C s ü t ö r t ö k ö n
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v e g y e s  h í r e k
ATLÉTIKA

Lehet-e* ®k@s-e ilyen
hideg időlsen 
m@zsizni t

Egy öreg atlétánktól kértünk választó 
aki már húsz esztendeje próbálgatta a 
különböző hőmérsékletű telesét. így  vála
szolt:

— Egyik első alléta-clv: Mindent lehet., 
csak akarni keli! Hogy okos dolog-e ilyen 
farkasordító hidegben futni! Válaszom az* 
hogy okosan kei! csinálni. Nem úgy, mint 
tettük ezelőtt 17—18 évvel, hogy húszfokot? 
hidegben egy szál lenge nadrágban  ̂ és 
egy könnyű mezben keltünk útra a hideg 
öltözőből Ez az adott viszonyok között 
lehetett hősi önfeláldozás, de ma már 
bocsánat: — marhaság. Ma már feltalál
ták a melegítő ruhát és ha az .á) fokos 
melegben használ -/. atlétáim 1:.̂  húszfokoa 
hidegben kettő sem fog ártani. dól^ fel 
kell öltözni tehát* harisnyái húzni a cipő
be. flanel nadrágot és trikót, külön futó- 
nadrágot a melegítő alá. Kesztyű feltétle
nül kell, mert a kéz csak lassan meleg
szik át. Ilyen öltözetben azután vígan fut
hat a futó annyit és úgy, amennyit odaéso 
előír. Legfeljebb arra ügyeljen, hogy ne 
fusson nagyon sokat lassan (mert akkor 
nem melegszik át eléggé) és ne próbáljon 
vágtákat kivágni, mert akkor nz éles le
vegő túlságosan hirtelen éri n torkát és- 
fi tüdojőt. Ilyenre különben a talaj is rit
kán alkalmas. Szögescipő helyeit lehető
leg gumitalpú cipőt vagy használt uíoai 
cipőt használjunk, meri a fagyott földbe 
a szeg nem hatol be éj tönkremegy a cipő 
is. mo«g a lábunk is. _

— Futás után megfelelő hömérsékiető, 
nem túlságosan tnbleg öltöző és langyos 
zuhany teszi lehetővé, hogy a fagyos^ 
edzés minden ká-os hatás nélkül végző*!-, 
;iék. IIa tehát a fenti lehetőségekkel nagy
jában r&ndclkczünk, semmiesetre se hagy
junk ki a hideg elmén egyetlen ertsést 
sem. Jegyezzük meg: csak ;\z. e's^ edzési 
elhagyni nehéz, a többire már könnyen 
talál íirügyet a kényelmes test.

Simonfay Antal százados 
hat pontban összefog
lalja a magyar céllövő
sport fő-hibáit és fő-
teendőit

Az Immár elmúlt 1939. esztendő
ben két egyéni világbajnokságot 
nyertünk. Talán nem is véletlen:
mindkét világbajnokunk sportesz
köze —  a puska, aminthogy az év 
magyar csapatvilágbajnokí címe is 
céllövök nevéhez fűződik, csakhogy 
ezek fegyvere a revolver volt. Két 
egyéni világbajnokunk: Buday László 
dr (kispuska, térdelő helyzet) és 
Lumniczer Sándor dr (galamblövé
szet.)

Az elmúlt évnek eredményekben
leggazdagabb céllövő versenyzője 
Buday dr, Lumniczer dr és a 
„gengszter lő vő" világbajnok csapat 
mellett Simonfay Antal százados 
volt. Hallgassuk meg ezúttal az ö 
tömör véleményét az időszerű kér
désekről.

—  Hiba, hogy mi nem edzést tar
tunk a puskaszámokban, hanem 
mindig versenyműnk.

—  A szobaedzést túlságosan 
könnyű puskával végezzük. Ez hely-

KAK&3A VARIETÉ
T e le fo n : (19—303

„Szakítottam Kacsekkel"
megfelelő vezetés mellett komolyan 
átdolgozza a telet és megszakítások 
nélkül edz majd nyáron is (pedig 
most úgy indul, hogy megcsinálja), 
akkor számára európai ugró nem 
verhetetlen. Az igazi fellendülést 
azonban attól a gárdától várjuk, 
amely most a téli edzéseken Simp- 
son vezetése mellett dolgozik. Az az 
érzésünk, hogy jövőre 340-nél rosz- 
szabb eredménnyel nem lehet majd 
bekerülni az első harminc közé.

Az átlagok tavaly óta alig változ
tak Tavaly az első öt 3S0. az eisó 
tiz 369 cm-es átlagot ért el. A z idén

B .  U .  É .  K .

k. vevőinek 
es ismerőseinek

gM SHárukereskedelm ikfe
IV.," TOrr ls iván «u , 4,

tele». A - puská súlyát - edzésbem IS
IS kilóra kellene emelni.

—  A válogatott edzésen részt
vevők számát (a  keret) csökkenteni 
kellene, nehogy a lőtérre kiérkező 
lövőnek órákig kelljen várnia, míg 
löálláshoz jut. Az edzéseken pedig 
sokkal többet kellene lőni: 120 lö
vést' kellene leadni edzésenkint. Har
minc lövés kedvéért nem érdemes 
kimenni a lőtérre.

— Ahol és amikor lehet, a lövé
sek számát versenyenk-int is emelni 
kell. A  40 lövéses versenyeket 
emeljük fel 80-ra. Csak igy kaphat
ja meg a lövő a szükséges álló- 
képességét.

—  A hádipuska versenyeken, szö
vetségi edzéseken a Mállásokat ár
nyékoljuk. (Példa: a kassai orsz.
Hotis-verseny!)

—■ Hadipuskával évenkint leg
alább S verseny tegyen. (A z edzése
ken kívül.)

B. J.

TENISZ
A he'its szBvetsée 1940- óvre ld»A«tt

ranjGlfitáía a kivetkező; Fórlialr: 1. Nap- 
yaert, 2. La erőim 3.- Gee'hand, 4 Van (tea 
feynd", 5. Delire. 6. Be Honnan. 7. Petőn,
s. I.or-oau. 9. Morcán. 10- Bobért Manvct,
11. Ewbank. 12. Be V’uyst. 1*. Eveicako. 
14. Herzct. Nem rang-sorozott: Borin és 
Nauts- — Hölgyek: 1. Be Meulemoeter.. -■ 
Moiaax, 3—4. 4u Monocan fa Madel. 5. 
Sóié, 6. Ven dér Heyrten, 7. Zvreiffcl. ». 
van Gotsenho.ven, 9. MarcoUo Dávid, 10. 
.1. 'Adamsoa. ll. Bavignon, 12. Motíard* 
Bnngsoron kívül: d& Barjv laaac ás
Stapper?.

LA B Ö A R T jGAS

Á bajnokság állása
K I. osztály

Nyugati csoport
1. MPSC H. ,.=; . 10.10 — S440 20
2. WoSC 10 9 • r'54':S IS
3. Ter-tvérisés II. 10 . 5 l 4 33:2Q 11
4. ESC . 10 5' t i 17:34 U
5. Pannónia II. 10 4 1 5 35:27 9
Ö. VÁC 10 4 1 5 18:20 9
7. NTO 9 1 1 4 13:31 9
S. OTE II. 10 3 1 6 19:43 7
9. MSC II. 10 3 —- 7 1.6:31 6

10. M. Textil 9 2 — 7 16:23 4
11. III. kér. TVE II. 10 1 o 7 12;30 4

Északi csoport
1. Postás II. 11 10 _ 1 40:13 20
2. IÍEAC u 6 2 3 30:14 l i
3. PATE 11 6 2 3 22:13 14
4. BVSC II. 11 5 3 3 26:22 13
5. PM TK 11 4 4 3 20:16 12
6. KSSE ír. 11 5 J i 21:19 13
7. Juta 11 5 2 4 22:20 12
8. KSC II. 11 4 2 5 14:23 10
9. DSE II. 11 2 4 5 22:25 8

10. IÍESC 11 3 1 7 17:26 7
11. M. Előre II. 11 3 — 8 16:41 6
12. JIKSE 11 1 2 8 13:30 4

■e

H A LLÓ I
IT T  N A G Y V I L Á G I

Érdekességek m indenünnen
(SVÉDORSZÁG MÁR KÉSZOL.) 

A  svédek máris nagyszabású előké
születeket tesznek az 1942-es úszó 
Európa-bajnokságra. A  főváros kö
zelében 100.000 főnyi befogadóké
pességű stadiont terveznek. Ehhez 
50 méteres úszómedence is tartoz
nék s az úszóstadionban 10.000 em
ber férne el.

(POZZO NEM  CSÜGGED). Az 
olasz válogatott legutóbbi két ve
reségé Svájctól és Németországtól 
nagy meglepetést keltett. Pozzo, az 
olaszok mindenható kapitánya azon
ban nem borúlátó. íg y  nyilatkozott 
legutóbb: „Teljesen megfelelő anya
gom van ahhoz, hogy a régi együt
teshez hasonló tizenegyet kiállít
hassak. Puricelliből új Piola lehet 
és Sansoneből pedig második 
Meazza válhat. Szélsőim is vannak. 
A  legközelebbi világbajnokságig 
éppen elegendő idő áll a rendelke
zésemre. A  jelszavam: dolgozni! A  
többi majd magától jön,“

»
(NAUSCH A YOUNG-FELLOW S- 

BAN.) A z osztrák válogatott egy
kori szemefénye, Nauseii a Grass-

hopperstől a Young-Fellowshoz szer
ződött. Nausch egyszemélyben játé
kos és edzője csapatának.

6t
(D É LA M E R IK A I JÁTÉKOSOK 

PO RTU G ÁLIÁB AN ). Néhány por
tugál egyesületben az utóbbi időben 
versengés indult meg híres délame
rikai labdarúgójátékosokért. Sike
rült is néhányat szerezniük. így  
Scopelli a Sporting FC Lissabon- 
ban, Teletchea az FC Belenenseben, 
Tarrio, Yasconseiles, Sbarrea pedig 
az Academica Porto csapatában fog 
játszani.

S P O R T É R M E K

LUDVIG
Bp. T h é l i  íS .-a . IS . kaphatók 
lépes iritsrik, itlféayek. díjak, serieset

C P O R T É R M E T  
^ J E L V É N Y T  készí;

M O R Z S Á N Y I J .
IV., Váczi-u. 36. Telefon: 1S2-217

Hogy
az új esztendőt 

rózsaszínben lássa,

ESTERHÁZY
PEZSGŐT

töltsön poharába!
Áldomás 
Billikovi 

Lakodalmas 
V in  Natúré

ÖKÖLVÍVÁS

A  WMTK, AZ FTC, AZ MPSE ÉS A
BSZKKT MARIS TITKOLÚDZÍK

Rohamosan közeledik a hazai ököl
vívó vei-senyek talán legnagyobb és 
legizgalmasabb összecsapása: a csa
patbajnokság. Január 7-én négy csa
pat legjobbjait hívja szárítóba a nagy 
tétért folyó küzdelem. A  készülődé
seket már mind a hat csapat meg
kezdte. Legszorgalmasabban — ami 
természetes is — az a négy egyesü
let: a BSzKRT, az MPSE, a WMTK 
és FTC, amelyiknek már a döntő első 
napján meg kell jelennie a szorítő- 
ban.

Az előkészületek legnagyobb „te
vékeny kedése" a titkolódzás. Titko- 
lódzik a szakosztályvezető, az edző 
és a versenyző egyaránt. Újabban a 
magyar ökölvívásban a lcgizgálma- . 
sabb az, hogy ftem tudják, melyik 
versenyző, hol indul...
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jer*
A BICE könnyen 

és merőére eme "cm 
szere^is rae» a gv3* 
ze mel a TC álapld 
e l l e n

BKE—TC Rapid (Bukarest) 7:1 
(1:0, 2:0, 4:1)

Szép verőfényes téli napon, meg
enyhült Időben és kitűnő jégen hét
főn délben került sor a TC Rapid 
második mérkőzésére. Szépszámú 
közönség előtt Metternich és Emmer- 
ling játékvezetők sípjelére a követ
kezőképpen állnak fel a cs’apatok: 

BKE. Csák dr — Hubai, Békési dr 
— Gosztonyi, Miklós, Jeney. Csere- 
sor: Margó dr, Farkas és OTT.

TC Rapid: Ralin — Bíró, Anasto- 
siu — Pa,na,, Radian, Sadorszky. 
Cseresor: Telea: Brakel, Botes. Tar
talék: Flamaropol.

Az első harmad
Elfogődottan kezd a TC Rapid és 

.a BKE ezt látva heves támadásokat 
vezet a bukarestiek kapuja ellen. A 
második lefutásuk mindjárt eredmé
nyes is: Miklós révén. 1:0.

A  Rapid csak a Csíkszeredái Blrő 
révén tud eljutni a BKE kapujáig, 
de lövéseik nem nagyon veszélyezte
tik Csák dr kapuját. A  hazai csapat 
cseresora szép támadásokkal véteti 
magát észre, de a góllövés már nem 
megy ezeknek a gyerekeknek. A  7- 
percben Anastasiu felvágja Miklóst. 
A  magyar csatár élénken reklamál, 
de hiába. Ezután közvetlenül Ott-nak 
van egy mesés kitörése, de a kapus
ba lö. Nagy helyzet volt! Egy perc 
mujva ugyanez a helyzet megismét
lődik, most.Farkas tör kapura, de az 
ő lövése sem pontos. A  Rapid vezet 
még egy gyenge támadást és azután 
a harmad végét jelzik.

A  második harmad
A  második harmadban megereszt 

mindkét csapat egy-egy távoli lövést 
és ezután a Rapid kapuja előtt nagy 
a kavarodás én a szemfüles Goszto
nyi Benő a hálóba iő. 2:0.

A  3. percben Miklós lefut a jobb- 
szélen és átadásából Békési dr tisz
tán kapja a korongot, de csak a ka-

B ÍK A L A T :

A  BKE az első percekben, mint 
már olyan sokszor, elbizakodottan 
játszott. A  jelenleg nem a legjobb 
formájában levő bukaresti csapat 
ellen később már lelkesebben küzdött 
és ekkor már könnyebben ment neki 
a góllövés is. Játékosai azonban tu
dásban most sem gyarapodtak. (3— 
4 játékosukat leszámítva, akik el
fogadható játékot nyújtanak minden 
mérkőzésen.) Egyben azonban az 
egész csapat javult: erőnlétben. Most

már végigbirják a mérkőzések há
rom harmadát.

A Rapid nekünk jobban tetszett 
szombaton este. Ezen a második 
mérkőzésen mintha elvesztették vol
na a fejüket és csapatkapitányuktól 
vártak mindent az összes játékosok. 
Panaszkodtak is a BKE stílusára és 
mi is főleg ebben látjuk gyengébb 
játékuk okát.

Egyénileg kitűnt: Miklós, Csák dr, 
Jeney és Farkas.. illetve Bíró, Telea 
és Radian,

pust ijesztgeti jó helyzetével. A  Ka
ptában Biró tartja a lelket és min
den szerelésben és támadásban ben
ne van. Ámde megértő társak hiá
nyában nem tud eredményes lenni. 
Mégis, amíg a BKE cseresora ját
szik, összehoznak a bukarestiek egy 
nagy helyzetet, de Csák dr bravúro
san menti Biró lövését. A  7. percben 
Miklós kitör, a jobbszélen lefut és á 
Rapid egész védelmét becsapva 
pompás gólt 16. 3:0.

Gól után vezet még két szép tá
madást a Rapid, de Csák dr a helyén 
van. Közvetlen a befejezés előtt még 
Miklós és Jeney fut le, de kézzel- 
lábbal mentik a helyzetet a bukare; 
tiek.

A harmadik harmad
Az utolsó harmadban kezdés után 

váltakozva .vezetnek támadásokat a 
csapatokat, de most nagyon vigyáz
nak mindkét részről, hogy ne ma
radjon senki se szabadon a kapujuk 
előtt. Hosszú percekig csak ezt a 
meddő játékot látjuk, változást eb
ben a, játékban a BKE cseresora hoz 
és még hozzá eredményes is tud 
lenni. A 4. percben Farkas szépen 
lefut és átadásából Gosztonyi védhe- 
tetlen gólt, lő. 4:0.

Jeneynek van ezután egy csúnya 
szerelése, Raűiant akarta semlegesí
teni. A  játékvezető mindkettőjüket 
kiállítja.

Kapucsere után a Rapid mindent 
beleadva támad és némileg a szeren
cse is támogatja őket, mert Gosz
tonyi saját kapuja előtt hibáz és 
ebből születik a Rapid becsületgólja 
Anastasiu révén. 4:1.

Kezdés után közvetlenül nagy ka
varodás támad a Rapid kapuja előtt 
és Mikiásnak sikerül is a korongot 
bevágnia. 5:1.

Most nagyon szorongat a BKE és 
Miklós egyéni játékból a hatodik 
gólt is megszerzi. 6:1.

Most következnek a meccsek vé
gén szokásos jelenetek; heves össze
csapások. de ezek nem hátráltatják 
a BKE-t abban, hogy még egy gólt 
el ne érjen. Ezt Hubai lövi Miklós 
átadásából. 7:1.

N Y IL A T K O Z A T O K :

Biró (Rapid): Ez volt idén a má
sodik mérkőzésünk. A  BKE egészen 
más hokit játszik, mint mi, vagy az 
FTC Csütörtökön este utazunk csak 
haza és addig, remélem, egypár jó 
edzést lesz alkalmunk tartani.

Jeney BKE: Jó mérkőzés volt. Ne
hezen melegedtünk bele a játékba, 
dé aztán már ment a góllövés is. 
Most jobb formában van a csapat, 
mint volt három hét előtt,

A z
& m
é v i pontverseny állása

500 1000 1500 3000 5000 m. pont
1. Ladányi G. 46.3 1 ;3 6.8* 2:28.7 5:13.5 8 :56.1 250.126
2 Hidvéghy 47.3 1:36 - 7 * 2:30.— 5:09 3 8:51.2 250.320
3. Wintner 46.1 1:40.4 2-36.8 5:31.3 9:21.6 259.942
4. Ladányi F. 47.9 1:39.8 2:35. * 5:26.6 9:19.4 259.973
5. Enyedi F. 49 7 1 :42.— 2:38 4 5:22.5 9:09.4 262.190
6. Somlai 48— * 1:40— ‘ 2:37.7 5:37.4 9:35.4 261.339
7 Gündisch 48.9 1:40.6* 2:39.— 5:47 9 9:14.1 265.893
8. Kiss 47.8* 1:41.5* 2:42.5 5:49.6 9:51.7 270.152
9. Szoboszlói 49.8* 1:45.5* 2:40.7 5:45.5 9:46.2 272.319
10. Vida 49.— I:43.4 2:42 2 5:47.1 10:00.2 272.636
11 Kaas 52.5 1:16-—• 2:43.8 5:37.8 9:27.— 273.300
12. Chiba 50.4 — 2:46.— 5:45.3 9:53.8 2-23.162
13. Elekfy 51.2 1:46-5 2:42.1 6:06 7 — 219.599
14. Szederkényi J. 51.7 1:49.— 2:50.— 6:04.3 ■-- 223.582
15. Szederkényi I. 51.G* 1:49.8“ 2:51.2 6:18.1 226.582
16 Bácskai 46.4 1:36.4 --- --- —
17. Kakas 49.2 1:44.3 2:45.5 — — «—
18. Enyedi Gy, 55.— 1:51.8* 2:54.3 —= —
19. Szabó 53.—“ 1:53 —'* 3:02 1 ---- ----
20. Bereknyey 55.—* 1:50.2* — — — —
A csillaggal jelölt idők a most vasárnap> elért egyéni rsácsokat jelzik.

Bácskai leraham ozfa 
a két nagiág/ót

Báts&aS, Kiss és SleVfy 
volt a vasárnapi 
gyorsverseny győz
tes e

"Vasárnap reggel példás rendben és 
fennakadás nélkül zajlott le a BKE 
ötödik versenye. Sík László, a nép
szerű ..Zsaki bácsi“ Levlczky dr tá
vollétében kifogástalanul látta el 
versenybírói feladatát. A  verseny 
kitűnő jégen, de egy kis szélben ke
rült. lebonyolításra. Részletes ered
mények:
500 és 1000 méteres összetett lóverseny:
1. Bácskai 16 4 3 :36.4 94.600 p.
2. Ladányi G. 46.'3 1 :36.8 94.700 „
3. Hidvéghy 47.3 1:36.7 95 650 ,,
4. Wintner 46.1. 1:40.4 96! 300 ,,
5. Ladányi E 47.9 1:39.8 97.800 ,
6. Somlai 48.— 1:40 — 98.000 „
7. Kiss 47.8 1:41.5 98.550 ,
8. Gündisch 49.2 1:40.6 99.500
9. Enyedi F. 49.7 1:42.— 100 700 ,

10. Vida 49 — 1:43.4 100.700
11. Kakas 19.8 1:44.3 101.950 „
12. Szoboszlói 49.8 1:45.5 102.550 ,
13 Kads 52.5 1:46.— 105.700
14.* Enyedi Gy. — 1:51.8 —

A II. osztályúak csoportjából 
zett legjobban.

Kiss vég-

Ifjúsági 500 és 1000 méteres 
verseny;

osszetett

1. Elekfy 52.— 1:46.9 105 450 p.
2. Szederkényi I. 51.6 1:49.8 106.500 „
3. Bereknyey 54 2 1:50.2 109.300
4. Szabó 53.*— 1:53.— 109.500
5- Szederkényi J. 55-6 1:49.— 110 100 „
6. Koszorú 1:02.4 2:09.S 127.*309 ,

Nagy meglepetés volt mindenki 
számára az esélyleső Bácskai győ
zelme. A  szakértők szerint nem Is 
érhetett volna el ilyen szép ered
ményt, ha nem az ő legjobb távjain 
van ez a verseny. Meg kell azonban 
jegyeznünk azt, hogy szolgálata tel
jesítése után remek erőnlétben van 
Bácskai. Ehhez már csak egy kis 
jégbíztonságot kellett szereznie s 
máris megtörtént a ,,betörés". 500 
méteren elért helyezése még csak 
várható volt. 1000 méteren viszont 
meglepetést szerzett és elismerésre- 
méltó idővel, bár csak minimális 
különbséggel, győzött. Hidvéghyvel 
futott párban és mindenki csodála
tára elejétől végig' vezetve a célban 
két méterrel megelőzte ellenfelét. 
Ladányi G. jól futott, bár nem érte 
el azt a színvonalat 1000 méteren, 
amit jelenleg tud. Jó formában van, 
üe egyik távon sem nyújtotta azt, 
amire mostani formájában is képes 
lenne. Hidvéghy harmadik helye 
gyengébb vágtázó formáját figye
lembe véve nem meglepetés. Mostani 
helyezése nem rossz, bár — legalább 
is 1000 méteren — tőle is, Ladányi
G.-töl is jobb időt vártunk. Verseny 
után ezt mondták:

—  Olyan ritkán van ezen a távon 
verseny, hogy nem tudjuk beosztani 
és így úgy kezdtünk mind a kelten, 
mintha 1500-at futnánk.

Wintner régi 500-as győzelmeit 
idézte fel és jó futással megérdemel
ten győzött ezen a távon. A  másikon 
már gyengébben futott. Ladányi Er
nő, úgy látszik, jelenlegi formájában 
csak a fiatalok ostromát verheti 
vissza. Somlai szépen fejlődik. 500-as 
eredménye egészen kiváló. Kiss Á r
kád, ez a 17 éves diák, szebbnél 
szebb eredményeket ér el az idén. 
1000 méteren KISOK-csúcsot futott 
1:41.5 mp-el {régi: Ladányi G. 1:42,

1932). 500-on pedig csak egy tized
del maradt el a. csúcstól, amit jelen
leg szintén Ladányi G. tart. De Kiss 
valószínűleg ezt is meg fogja javlta 
ni rövidesen. Gündisch és Enyedi F. 
kissé visszaesett erre a versenyre, 
de ez náluk nem jelent semmit, mert 
legközelebb annál jobban fognak 
futni. Vida, Kakas, Szoboszlói, Kaas 
és Enyedi Gy. szokott formájukat 
futották. Az ifjúságiak közül Elekfy 
nyert megint, parádés stílusával, de 
ezen a versenyen ő is visszaesett 
egy kicsit a formájában. Szederké 
nyi I. 500 méteren elért győzelme 
meglepetés és 1000 méteren is szé 
pen futott. Bereknyey új tehetség, 
kezdő létére nagyon jól futott mind
két távon. Szabó hétről hétre fejlő
dik és idén még sok szép eredményt 
várhatunk tőle. Szederkényi J. a lég 
szerencsétlenebb versenyző. 500 mé 
tere nem sikerült, 1000-en viszont 
jobban futott, de már hiába. Koszorú 
nehezen bontakozik ki. A  versenyen 
futott még 10 kezdő futó, de nagyon 
gyenge eredményeket értele el és így 
nem is rangosoroituk őket. Sajnálat
tal kell megállapítanunk, hogy a fia
talok, amilyen szorgalommal indul
tak az idény első versenyein, úgy ha
nyagolják el most a komoly sportot. 
Mintha unnák a dolgot. Esen vala
hogy segítenie kell az intézőbizott
ságnak.

—

M indkét napon g é l- 
ozonnel g y ő ző it 
a BBTE korong- 
csapata Kassán

Vasárnap a KSC fiién álltak ki a 
budaiak barátságos mérkőzésre. A  BBTE 
mindvégig nagy fölényben volt és 
könnyen érte el góljait.

BBTE—KSC 15 :t (4:1, 3:0, 8:0)
Vezette: Bartos (Budapest)

A kassai csapat egy pillanatig sem \*olt 
komoly ellenfél. Gólszerző: Helmeczy
(4), Szamosi (4), Nagy (4) és v. Telepy 
(3), illetve Bardál.

Újév első napján a KAC csapata volt 
a BBTE ellenfele.

BBTE—KAC 14:1 (4 :ft, 3 :0 7:1)
Vezette: Boros.

BBTE: Gáthy — Rendi, Deli — Sza
mosi Háray. Helmeczy. Csere Nagy és 
v Telepy.

RÁC; Bednarik — Burtovszki, Zsolcer 
— Forgács. Bartos. Vályik. Csere: 
Alexi II., Stempel, Kiss.

Az. enyhe időben lefolyt mérkőzésen 
iskolajátékot mutatott be a BBTE. 
A KAC a gyengén védő kapusának 
köszönheti nagyarányú vereségét. 
A gyakorlatlan hazai csatárok rengeteg 
helyzetet hagytak kihasználatlanul. 
A BBTE nagyszerűen működő csatár
sora nagy sikert aratott. Gólszerző: 
Háray (9). Helmeczy (2). Szamosi (2) és 
Bednarik (öngól) illetve Forgács

Korongbajnokság Jugoszláviában.
Obecsén rendezték meg Jugoszlávia 
korongbajnokságát. Eredmények: selej
tező: öbecsei Teniszklub—öbecsei Zmáj 
8:2, Slávia—Gradjanski 3:0. Elődöntő: 
Palicsi SK—Slavia 5:3, Teniszklub— 
Zentai AK 6:1. Döntő: Palicsi SK.—
Teniszklub 2:0.

ÖKÖLVÍVÁS
Beígrádban Popovlcs és Jaksícs, a két, 

neves ökölvívó megmérkőzött egymással. 
A mérkőzést a jobb formában levő 
Popovics nyerte

TENISZ

Hétfőn m ár csak 
a DaSlosl helyettesítő* 1 * * 4 
Ferenczy dr, tartott. I 
edzést m fedettpályán
A magyar válogatott teniszcsapat 

Összeállítása csak az utolsó pillanatban 
vált véglegessé. Asbőth, Gábori és 
Szigeti mellé Ferenczy dr-t jelölte ki 
Grossclimid Sándor dr a csapat negyedik 
tagjául

Égy héttel ezelőtt azonban még Dallos 
dr volt a jelölt. A nagy ,,Dreta‘’ meg is 
felelt a beléje helyezett bizalomnak. 
Hiszen legutóbb Gáborit is legyőzte. 
A válogatottságot mégsem vállalhatta. 
Hivatalából nem kapott szabadságot, 
így  került be a váló látottba az utóbbi 
időben betegeskedő Ferenczy dr. Saj
nos lényegesen 'gyengébb formában van. 
mint Dallos dr.

Hosszú idő óta először pénteken edzett 
a fedettpályán.

— Mord- már egészségileg rendbejöttem 
— mondotta Ferenczy dr — s az eluta
zásig minden rendelkezésemre álló időt 
ki fogok használni, hogy formába jöjjek.

Újév napján is tartott edzést s elég 
jól is mozgott

fingban nyerte az amsterdami tenisz
versenyt. Az olaszok vendégjárása után 
nagyszabású teniszverseny volt Amster
damban. A versenyen a legjobb holland 
teniszezők rajthoz álltak. A férfi egyest 
nagy meglepetésre Húgban nyerte a 
hollandok legjobb teniszezője. Van Swol 
ellen. A férfi párosban együtt indult a 
két nagyágyú. A döntők eredménye: 
Férfiegyes: Hughan—Van Swol 6:3, 7:5. 
Férfipáros: Hughan, Van Swol—Wegerif 
Van dér Heidc 6:3. 7:6 w o. Vegyes
páros: Van dér Heide. Knottenbelt—
Heynen, Mechel 6:4, 6:4.

KÉZILABDA
NYUGODTAN TE LEHETETT VOLNA 

JÁTSZANI
a szilveszteri kézilabdafordulót A Nem
zeti Tornacsarnok egész napon át 
szabad volt. Az érdeklődésre pedig jel
lemző, hogy az Elektromos edzésén 
olyan tolongás volt hogy a játékidőt 
meg kellett hosszabbítani. A társegyesU- 
1 etekből is egész sereg játékost és érdek 
lődőt láttunk lenn pedig az edzőmérkő
zés időpontja ..titok" voP.

MOZI

üaöert TayBor és
az „Exiázís“ hősnőié 
játsza a „Trópusi 
mámor14 Kél fősze
repét

Rendkívül érdekes új Metró-film 
kerül nemsokára a budapesti mozi
közönség' elé. A  film női főszerepét 
Hedy Lamarr játsza. Ez az új fllm- 
nevo Hedy Kiesslernek, aki az em
lékezetes „Extázis" című Machaty- 
filmben tűnt fel. A  gyönyörű színész
nő" a ^„Trópusi viliar“ -ban egy indo
kinai félvér francia leányt játszik. 
A fériiföszereplö": Róbert Taylor.

AZ ÉREM MÁSIK OLDALÁT IS 
M EGFILM ESÍTETTÉK

Miért lett vaswfrahló 
Jesse Jamesfoől ?
Es hogyan lett film
hős a vasittrahlóbői ?

A  newyorki téli moziieiény egyik 
legnagyobb filmje, a „Jesse James" 
többféle okból is erősen vonzza a 
közönséget.

Az okok: 1. A  20th Century-Fox 
kétmilliós költséggel készítette ei a 
filmet, amelynek tehát a kiállítása 
is nagyszabású. 2. A  két férfifösze- 
replö — Tyrone Power és Henry 
Fonda —  nagyon kedves,, rokon
szenves, népszerű színész. 3. A  női 
főszereplő —• Nancy Kelly —  az 
amerikaiak legújabb filmcsillaga, 
aki még az újdonság varázsával is 
hat. 4. A  „középszereplők“ egyike 
Brian D á n le v y , nemrégen a „Kék 
csillag11 új filmváltozatában az őr
mester alakításával igen nagy si
kert aratott. !5. Szerepel a filmben 
Henry H u ll, aki közeli rokona az 
USA elnökjelöltjének. 6. Az új film 
megmutatja egy bizonyos érem má
sik oldalát. A  vasútépítés hőskorá
ról készített filmekben eddig a 
vasútépítő társaságok mindig úgy 
szerepeltek, mint a kultúra hordozói, 
a civilizáció hősei. Ez az új film 
ellenben azt mutatja meg, hogy a 
vasutak miatt hogyan gázolták le a 
régi telepeseket, milyen irgalmatla
nul tették tÖDkre a termőföldet. A  
film hőse, Jesse James, vasútépítők 
áldozata és ellensége. Kirabolja a 
vonat utasait, de figyelmezteti őket, 
hogy kártérítést követelhetnek a 
vasúttársaságtól. S a film tökélete
sen megindokolja Jesse James 
vasútellenességét. Ez természetes 
is . . .  7. A  film adatait ugyanis Jo 
Francis James szolgáltatta, f A  
vasútrabló leszármazottja.

Az amerikai sajtó így magyaráz
za Jesse James filmjének nagy si
kerét.

K o s s u t h
L a j o s - u .

RÁD IÓ
M AI MŰSOR;

Kedd, január 3,
Budapest I. (549.5 xn.) 6 45: Torna. 

Hírek. Hanglemezek. 10: Hírek. 10.20: 
Egy téli nap Drezdában. Irta : Monostory 
Margit. 10 45: Divattudósítás. 12.10: Toki- 
Horváth Gyula cigányzenekara. Közben: 
Hírek. 13,30: A Melles Béla-zenekar
műsora. Vezényel: Vincze Ottó. 14.30: 
Hírek. 16.15; Vizváry Mariska, háztartási 
tanácsadója 16.45; Hírek magyar, szlo
vák és magyarorosz nyelven. 17.15: Hang
lemezek. Magyar nóták és csárdások. 
17.45: Prágai magyar diákok voltunk.
Borsody István előadása. 13 15: Rendőr
zenekar, Vezényel: Szollösy Ferenc
19.15: Hírek. 19.25: Válás után. Bohózat 
három felvonásban. Irta: Alexander Bís- 
son és Antoni Mars. Drval: Uray
Tivadar; Bourganeuffle: Gál Gyula;
Shampeaux; Psihes Sándor; Corbullon: 
Gabányi László; Bonivardná: Vízváry
Mariska; Dianna. a lánya Duval nej«-. 
Zilahy Irén; GaorieHe. Boumageufíb 
lánya: ölvedy Zsoka: Victoire, szobalány: 
Endre Gabriella, Marietta, szobalány: 
Ladomerszky Margit; I. munkás: Sándor 
István; II. munkás: Sala Bumokoc 21: 
A rádió szál onzonokara. Vezényel: Bor'ha 
István. Közreműködik: Marjay Erzsébet 
(ének). 21.40: Hírek. 22.10: Zenekari
művek hanglemezről 23: Hírek német a
olasz, angol és francia nyelven. 23.20: 
Farkas Jenő cigányzenekara. 00.05: 
Hírek.

Budapest JI. (834 5 m.) 17.45: Jazz-
szárnok hanglemezről 18.15: A föld-
mi velésügyi minisztérium mezőgazdasági 
félórája. 19.30: Vitéz Tibor énekel,
zongorán kíséri: Földes László. 20: Hírék 
magyar, szlovák és magyarorosz nyelven 
20.20: Magyarorosz félóra. 20.50: Lovászi 
Ferenc cigányzenekara muzsikál.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Régi olasz világ 
Kassán, Kerekes György dr előadása. 
11.25: Operaáriák hanglemezről 11.10:
Hírek magyar és szlovák nyelven. 15.25: 
A 21. honvéd gyalogezred zenekarának 
műsora. Vezényel: Hadányi Antal.

M O Z IK  M Ű SO R A ;

RÖVIDÍTÉSEK; Sz = szombat, V =  vasár
nap, n -  Ve f  — */s, h =■- %.

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Margit-körút 55. Tej.: 153-034. 
í’6. 1*8, fin. Sz. V.: f 1-kor is. Csapda- 
CITY Vilmos császár-űt 36.' T : 111140. hő. 
h8 hlí). Sz. V .: hl-kor is. Babamenny- 
or ’ zág
COttSÓ. Váci-u. 0. T.: 182-818. n6, n8. nlO. 
Sz. V : n4-kor is- A férj közbeszól. 5-ik 
bét! 7-én d. e. nl2: Francia operamatiné* 
BÉCSI. Teréz-körút. 28. T-: 125-952. 6. S. 
10. Sz. V.: 4-kor is. Csapda*
FÓRUM, Kossuth L.-u 18. T. 189-543. 
n6, f8, h10. Sz. V*: n4-kor ifi. Halálos ta
vasz 2-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-krt 13. 
T.: 222-499. D. e. 10-től éjfélig folyt. 
Első felvételek a finn—orosz hadszíntér
ről stb.
OMNI A Kölcsey-utea 2. T : 130125. 5, nS,
10. Sz. V.: 4, 6 8, 10 A kirchfeldi pap. 
5-ik hét 1
RADIUS. Nagy mező-utca 22. T-; 122-098. 
fő. b8, hlO. Sz. V.; fűkor is. Dal a sza
badságról.
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T ; 
222002. n6, f8. hlO. Sz. és V: 4, 6, 8 10. 
Tarzan és fia. 2-ik hét!
SCALA, Teréz-krt. 60. T . : 114411. h5, t'S, 
RIO. Sz. V*: f3. 5, fS. 10. A négy toll. 
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T-: 145-046. 5, n8, 
no. Sz. V.: h3 kor is. 1S48, Mária Ilona. 
Prolongálva!

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-korűt 3. T.: 144 212* 
n4. f6. h8. 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele. tanár úr!
CAPITOL. Baross tér S2. Te!.: 134-337- 
fii, hl, 3, n6 f8, hlO. A holnap hősei. 
CASINO. Eskü-úí 1. T.: 383-102. f6, f8, 
flO. Sz. V .: f 1-kor is. Várlak 4-ik hét . 
CORVIN üllöi-út 40. T : 138988. 14, f 6, 
f8, flO. V: f2-kor is. A szerelem tolvaja. 
ELIT  Szent István körút 16. T : 114502. 
4, 6, 8, 10. V: 2-kor is. 16 évesek. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T . 142455, 
f4, ffí, f8 flO. V: f2-kor is. Tizenhat
évesek. Prolongálva!
KAMARA Dohánya 52. T.s H l-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Gibraltár.
LLOYD. Hollán-u 7/a. T . : 311-994. 4, 6, 
8 10. V: 2-kor is. Szívek muzsikája. 
PALACK. Erzsébetért. 8. T.: 221-222. 11, 
2, 4, 6, 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
2-ik hét!
SAVOY 'üllöi-út 4. T.: 116-040). f4. f6. fS, 
flO. V.: f2-kor is. A  kis fenség- parancsa. 
Prolongálva!
SIMPLON Horthy M.-út 62. T . : 26S-98Í1.
f'l ftí, fS. 110. V: 11-kor f2-kor is.
A szerelem tolvaja.
STÚDIÓ. Akácfa-utca i. T.; HO-SiO. 11,
i. 6, 8, 10. A  gályarab.

Továbbjátszó mozik
AT.KOTAS OömbHs Gy.-n. il. T.t SJ5-3H. 
Ji4, ntí, nS, nlO. V : 2-lcor is. Tőkéiét, r 
férfi.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384563.
4, 6, 8. 10. V : 2, 3, -i, 5. 6, 7 8, 9. 10.
Három testőr.
BUDAI APOLLO Saána-tér, T: 35 J 500.
Í5. h7. 9. V : f2 fi. f6, fs Í10. Riadó
Indiában.
ELDORADO Népszínház-utca 31. T : 133171. 
4 6. 8, 10. V : 2-kor is. Robin Hood.
IÍQMEK08. Hermína-u. 7. T-: 236173.
hó. 7 nlO. V : Í10-től A  három testőr. 
IPOLY Csáky-utca 63. T : 292626. Í4, fi! 
ÍS. (10. V. f2-kor is. 100 férfi 1 kislány. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 7. T.: 134- 
644. 14. Í6 ÍS, flO. V: f2-kor is. A 3 
testőr.
OLYMPIA Erzsébet-körút 28. T : 342947. 
11. 2, 4, 6, 8, 10. Bors István.
OTTHON. Beniczky-ntea 3 .T.: 146—447. 
n4, n6, n8, nlO. V: n2-kor is. Marionett, 
csak a tied a szívem.
PATRIA Népszínház utca 13. T.; H.V673*
4, 6. s. 10 V.: 2-kor is. A kis fehség1 pa
rancsa.. Prolongálva!
PHÖNIX Rákóczí-út 68. T : 144454. 11, 1, 
3, 5 nS, flO A három tesftőr.
RElí István-Út 39. T: 139416. f5, h7, 9. 
Sz: f4, f6. f8 flO. V: f2-kor is. A minisz
ter barátja.
KIÁLTÓ Káköozi öt 70. T.s 139-497 ni. 
fi. h3, 5, n8, flO. V.; 10, 12, 2, 4, 6. 8 10. 
Harry P ie l: Halálugrás. Elmaradt eskovő, 
Prolongálva!

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat Hvétel 

vei minden nap. Szerkesztőség és lilád 
hivatal Bp V III., ftökk Szilárd-utca 
— Telefon 132—499 és 133-977. Uevt 
cím: Budapest 72. Pest a fiók 42.

Főszerkesztő: Dr- Vadas Gyula. — F 
lelős szerkesztő: IToppe László. — Fel 

i lóé kiadó: Kultsár István.
| Előfizetési d íj: Belföldre egy bóra 

2.20, negyedévre 6— . külföldre 9.
[ (Amerikába 10— ).
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