
Mi este 6 órakor: 
az edzötestülit harmadik 
szakértekezlete
Ma délután S órai kezdettel az 

MLSz földszinti tanácstermében sor 
kerül az edzötestület harmadik 
szakértekezletére. Hír szerint nem
csak a már felkért előadók, hanem 
az edzőtestület egyik vendége, régi 
neves szakemberünk is felszólal a 
vitában.

Ezen az értekezleten tesznek elő
ször kísérletet a testület vezetői,, 
hogy az eddig leszűrt eredményeket 
már leszegezzék és elfogadják.
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Az olaszoknak 
még csak keretük 
van
az olasz-magyar 
teniszmérkőzésre

A Ferencváros a törökországi föld
rengés károsultjai javára rendkívüli 

mérkőzést játszik Istanbulban
Január 13-án Uweibászon* 14-én Zomhoxba.n mér* 
köznek a zöld-fehérek

Teniszezőink már elutaztak Olasz
országba. Egyelőre azonban még 
csak azt tudják, hogy január 6— 
8-ig Milanóban játszanak KK- 
rendszer szerint. De hogy kinek ki 
lesz az elleni ele, azt még homály 
fedi. Az olaszok nem nevezték meg 
a. csapatukat s így egyelőre csak 
találgatásokra - vagyunk utalva.

A  legegyszerűbb volna az erősor- 
rendet alapul venni. Az olaszoknál 
azonban még tömörebb a mezőny, 
mint nálunk. Nekik hét játékosuk 
js van, akiknél csak a pillanatnyi 
erőnlét döntheti el, hogy ki lesz s 
válogatott.

A  válogatott keretbe kilenc játé
kost osztott be az olasz szövetség.

Ezek: Románom, Cucelli, Del

Bella, Bossi, Quintavalle, Taroni, 
Vido, Canepele és Stefani.

Érzésünk szerint Stefani már 
egyáltalán nem, Canepele pedig csak 
a párosban fog játszani. Ott is na
gyon kétséges. A  fiatalok közül 
Romanoni és Cucelli biztos pont a 
csapatban, Romanoni a nyáron két
szer is legyőzte Szigetit s a téli 
északi portyát is nagy formában 
játszotta végig. Cucelli öt szetet is 
képes végigrohamozni. A  másik két 
egyest valószínűleg Bossi és Quin
tavalle játssza. Bossi Barcelonában 
igazolta be, hogy nemzetközileg is 
nagy teniszező lett.

A  párosban nincs vita. A  két 
legjobb olasz pár, a Quintavalle, Ta
roni és a Cucelli, Vido kettős fog 
ellenünk játszani.

Jó hóiból való 
középfedezet felvétetik
Ti tkos II. a G a m m a  ű| j e l ö l t j e

Megírtuk, hogy a Gamma közép
fedezetet keres, mert Sós, a csapat 
válogatott középfedezete tavasszal 
már nem játszik. Ez így leírva na
gyon egyszerűnek látszik. Nem így 
van azonban a valóságban. Erről 
beszéltünk Fiala Antallal, a Gamma 
intézőjével, aki a karácsonyi és 
■újévi ünnepeket azzal töltötte, hogy 
__középfedezetet keresett a Gam
ma részére.

—. Azon kezdem —  mondta 
Fiola —, hogy nekünk olyan já té 
kos kell, aki legalább olyan klasszis 
mint amilyen Sós volt. Vagy még 
jobb! Amikor a Nemzeti megszűnt 
azonnal Baloghra gondoltunk. Saj
nos, Baloghról le kell mondanunk, 
■mert a játékos a BSsKRT-hoz ke
rült állásba, mint kocsivezetö. Ter
mészetesen a BSzKRT-nál játszik 
■majd tavasszal.

—  Más játékos nem került szóba?
.— Kis türelem! — mondta Fiala

játékosát szemeltük ki ekkor, be
utaztam Győrbe, a játékos egyesü
letéhez, tárgyalni. Nem sikerült a 
dolog, mert a játékosnak nagyon jó 
állása van, hallani sem akar arról, 
hogy otthagyja a győrieket. Még 
ha a játékosnak kedve is lett volna 
eljönni hozzánk, akkor sem való 
színű, hogy nyélbe tudtuk volna 
ütni a dolgot, mert a győriek biz 
tosan túlságosan nagy lélépési díjat 
kértek volna. Így aztán a győri 
.utazásom nem járt eredménnyel.

—' Ezek szerint tehát nem lesz 
új középfedezete a Gammának f  —  
kérdeztük a Gamma igazgatóját.

—  Hát ilyen könnyen nem adom 
fel a küzdelmet! —  tiltakozott 
Fiala Antal. -— It t  van például T it- 
kos I I  ••

Itt aztán véget ért a beszélge
tésünk, mert Fiala Antal ijedten a 
szájához kapott. Úgy látszik, korai 
volt még a megjegyzés. Titkos II.

Kovács I l - t ,  a győri Egyetértés | még nincs „itt", de nyilván lesz...

Szombaton
két versennyel kez
dődik a tavaszi vivő- 
évad

A  tavalyi Igen hosszú vívóévad s 
egyéb események hátráltatták a 
vívóversenyek sorának a megszo
kott őszi időben való elkezdését. 
Most végre a szombati ünnepen el
kezdődik a versenyek sora éspedig 
mindjárt két versennyel. Aztán 
megindul az elsőosztályú versenyek 
sora Is, amelyet a BEAC tőr válo
gatóversenye nyit meg január 14-én. 
A  szövetség a versenynaptárba bő
ségesen iktatott he válogatóverse
nyeket, holott egyelőre még semmit 
sem lehet tudni a világbajnokság 
sorsáról. Mindenesetre a vívógárda 
készen fog állni a nagy küzdelemre.

Most szombaton két versenyt 
rendeznek a fővárosban. A  MAC II.
o. női, a HTVK I I .  o. párbajtőrver
senyt rendez. Mindkét versenyben 
nagyszámú versenyző indul. A  
HTVK versenyének nevezői: LASE: 
Csáthy, Gérecz, Karácsony, örley, 
Sárdy; V TE : Bosnyák, Márkus, Vi
gyázó Antal, Vigyázó Erik; H TVK: 
Bedő, Ács, Boronkay, Honti, Vály, 
Berczelly, Kőhegyi, Mikes; BBTE:

Tilly, Hollerbach.
A  MAC női versenyének résztve

vői: BBTE: Minichné, Grossmann
M., Zsabka M.; BEAC: Jankó M.; 
H TVK: Kovács A., Sigmond E., Sa- 
lacz L.; MAC: Szabó I., Térey M., 
Beskó B.; Postás SE: Machivics G., 
Marvalíts Gy., Marvalits M.; 
Spárta AC: Kallós E., P feiffer V., 
Somlyó I., Székely I; V TE : Szil
vás! E.

Mindkét verseny érdekes küzdel
meket ígér.

A BKE úti műsora
A BKE korongcsapata szombaton utazik 

Bslgrádba, ahol az Ilirija  nevű helyi 
korongcsapattal fog játszani 7-én oste. Ez 
a csapat tavaly megnyerte Jugoszlávia 
korongbajnokságát. Belgrádból a csapa!
Szubotieába utazik, ahol S-án mérkőzik a 
paliesi korongozókkal. A_ jugoszláv kor
csolyázó szövetség megbízásából egyéb
ként a paliesi egyesület fogja vasárnap 
megrendezni a jugoszláv gyorskorcsolyázó 
és műkorcsolyázó bajnokságokat.

A  BKE korongcsapata 9-én utazik to
vább Milánóba, ahol előreláthatólag 
10-én és esetleg 11-én játszik az olasz _ vá
logatott Uorongesnpat ellen. 12-én é jfé l
kor, vagy 13-án délben érkeznek vissza a 
portyáról a korongozók. Ezen a portyán 
valószínűleg résztvesz több tagból  ̂ álló 
műkorosolyázógárda is. Hírek szerint a 
Szekrényessy-páros, a Botond-Iányok és a 
kis Király Ede utazik a korongesapattal.

Vitéz Kemenesy Sándorral beszél
tünk szerdán délután: ■

(-— Eldőlt már az, hogy a Fe
rencváros, hol játszik 13-án és
14-én?-— kérdeztük.)

— Igen. Január 18-án Ujyerbá- 
szon játszunk a Dulcis-szál, 14-én 
pedig Zomborban a ZsAK-kal mér
kőzünk. Rengeteg ajánlatunk volt 
erre a két napra. Azt már a múlt
kor kifejtettem, hogy Belgrádban 
miért nem játszhatunk. 13,-ára és 
14,-ére több bácskai és szlavóniai 
egyesület hívott bennünket. Nekünk 
a vasúti menetrendre való tekintet
tel kellett lekötnünk ezt a két mér
kőzést. Ügyelnünk kellett arra, hogy
14-én olyan városban játsszunk, 
amely a 13-án sorra kerülő mérkő
zésünk színhelyéről, közvetlenül a 
mérkőzés után még nappal elérhető, 
így  kötöttük le az ujverbászi és 
zomborí mérkőzést.

(—■ Zomborban fejezik be tehát a 
portyát ?)

—  Igen. Több ajánlatunk van 
még, de a fiúknak szabadságot aka
runk adni s éppen ezért a Ferenc
város 15-én reggel már itthon lesz.

(—  Istanbnlból jött valami hír?)
—  Igen. Tegnap beszéltem telefo

non Tóth Lajos dr-rál. Azt mondja, 
hogy szinte csonttá vannak fagyva. 
Istanbulban ugyanis szokatlanul hi
deg van s ott a szállodák nincsenek 
berendezve fűtésre. Ha kivételesen 
hideg az idő, akkor petróleum- 
kályhákat állítanak be, vagy edé
nyekben parazsat visznek a szo
bákba. Ilyen fűtés mellett a szobák 
természetesen nem melegedhetnek 
át. A nagy hideg miatt a játékosok 
nem is tudnak rendesen aludni. 
Pénteken az úttól összetörve érkez
tek meg s még szombaton, az istan- 
buli első mérkőzés napján is fárad
ták voltak. Ez okozta a vereséget. 
Ha figyelembe vesszük ezeket a kö
rülményeket, valamint azt, hogy a 
csapat három nap egymásután vá
logatott csapatok ellen játszott, ak
kor végeredményben jónak mond
ható az istanbuli szereplésünk. Tóth 
Lajos dr elmondta, hogy a csapatot 
a magyar konzul vendégül látta s el
ismerését fejezte ki. Ezen a teán a 
konzul javaslatára elhatározták azt, 
hogy a Ferencváros jelentkezik a 
török szövetségnél s felajánlja, hogy 
a törökországi földrengés károsult
jai javára egy mérkőzést játszik 
Istanbul válogatottjai ellen. Ezért a 
mérkőzésért mi természetesen csak 
egészen kis költségmegtérítést ké
rünk. Ez a mérkőzés az ankarai 
mérkőzések után lesz, valószínűleg 
a jöcő hét szerdáján. Tehát Anka
rából való visszautazás közben a 
Ferencváros megáll Istanl ulban. A 
földrengéssel kapcsolatban az ittho
niakat meg kell nyugtatni. Istanbul- 
tói Ankara körülbelül 400 kilométer
nyíre van s a földrengés meg An
karától 700 kilométernyire történt, 
tehát a Ferencváros játékosai is 
csak hallottak a földrengésről.

(—  Ml van a sérültekkel?)
—  Csák Ortutay sérült, ö  még 

mindig sínyli az újvidéki sérülését. 
A játékosok közül különösen a kis 
Suhait dicsérte nagyon Tóth Lajos 
dr. XJgy látszik, megtaláltuk az új 
jobbszélsőnket. A fiúk különben

S í, J É G H O K I,  
KORCSOLYA.
r u h á z ®  és U U z e r e i  f i

S X flB ft ÉS P L Ö K L
sDortáruházaiban, VI,. lilmos esái'áis 
át SS. ét IV., Vád-s. 40. aszóin.

mindannyian jó l érzik magukat s 
remélik, hogy Ankarában nem -less 
olyan hideg, mint Istanbulban.

'A Ferencváros csapata egyébkéhfe 
csütörtökön Indul Istanbulból Anka
rába.,

A  T á t o s ,  K ö r ö s i ,  E l e m é r i  
é s  V é g h á z i  v á l t ó  k e d d e n  
m e g k í s é r l i
a 4x100-as Európa-esücs meg
javítását

Az elmúlt héten a válogatottak 
edzésén különös nagy figyelemmel 
kísérték Tátos és Végházi úszását. 
Egyhangú megállapítás volt, hogy 
a gyerekek igen nagy gyorsasággal 
rendelkeznek. Erre mutat a decem
beri versenyen Tátos által elért 1 
perces idő is, de a szakértők most 
jobb időt várnak tőle. Végházi pe
dig mind a versenyeken, mind. az 
edzésen csak alig valamivel marad 
Tátos mögött. Eleméri nem is olyan 
régen úszott 59,6 mp-t. Körösi is 
javuló formát mutat.

Mindezekre tekintettel gondoltak 
nagyot és elhatározták, hogy a kö
vetkező válogatott edzésen a Tátos, 
Körösi, Eleméri és Végházi felállí
tása válogatott csapat megkísérli 
megjavítani a németek európai 
csúcsát.

A  németek 4x100 méteres európai 
csúcseredménye 4 perc 00.5 mp. Ha 
az elmúlt eredményeket nézzük s 
nem is igen veszünk figyelembe 
javulást, úgy a várható idöeredmé 
nyék a következőképpen alakulhat 
nak: Eleméri 59.6, Tátos 58.8, Kö
rösi 1 perc és Végházi 1:01. Ha 
ezeket a nem is derülátón összeállt 
tott időket összeadjuk, akkor 4 perc
00.4 mp eredményt kapunk, ami már 
egytized másodperccel jobb a né 
metek által elért Burópa-csűcsnál.

Ha pedig jó napot fognak ki a fiúk, 
—  úgy nagyon megjavíthatják az 
Európa-csúcsot.

Beszélgettünk a váltó egyik tag
jával, Körösivel, aki a következőket 
mondotta:

— Én a magam részéről nagyon 
bízom, hogy meg tudjuk javítani a 
németek áltál tartott Európa-csú- 
csőt. Mindegyikünk javult. Tátos 
Nándi már nyilvános versenyen el
ért egyperces eredményt, azóta pék 
dig csak állandóan gyorsul és ja
vul, most javította meg qs 500-as 
magyar csúcsot is. Végházi pedig 
mintha együtt javulna Tátossal. De 
ez nem is csoda, hisz állandóan 
együtt úsznak, minden versenyen 
összemérik erejüket. A végén már 
nem is lenne meglepetés, ha egy
szer Ricsi győzne és nem Nándi. 
Eleméri biztosan egy percen belül 
iiszik, én pedig szintén javulok s a 
váltókban áltálában jobb eredmé
nyeket szoktam elérni, mint az 
egyéni versenyekben. Nagyon szer 
retném, ha sikerülne a csúcsjavítás, 
mert ezz< l bebizonyítanák, hogy 
tudnak még az úszók s lehet rájuk 
számítani!

Reméljük, ez a kiváló négyes 
egyesre fog vizsgázni és Európa- 
csúcseredménnyel kezdi az új esz
tendőt . „.

Vadas József
nem akar elsza
kadni az atlétikától

Vadas József szüleinél töltötte a 
karácsonyi szünetet Székesfehérvá
rott. Persze, a Nemzeti Sport múlt
kori híradása után mindenki egész
ségi állapota iránt érdeklődött.

—  Már egészen jól vagyok — 
mondta nekünk Vadas. —  Nincs 
semmi fájdalmam. Csak arra kell 
nagyon v igy á zn om h ogy  meg ne 
fázzak. ■

—  ®s mi lesz a futással?
-— Csak a januári vizsgálat után 

dől él végleg, de attól tartok, hogy 
búcsút kell mondanom a verseny
zésnek.

—  Korán lesz még ilyen fiatalon!
— En is fájlalnám, de mit csinál

jak, ha az orvosok nem engednek.
— Szóval végképp elbúcsúzik a 

sporttól ?
—  Azt sohasem tudnám megtenni. 

Túlságosan a szivemhez nőtt az at
létika. M it is csinálnék a felszaba
duló időmmel, ha többet nem járhat
nék edzésre? A  tanítás (Vadas szé
kesfővárosi tanító. Szerk.) nem fog
lalja el az egész napomat. Legszíve
sebben újságíró lennék. Azt hiszem, 
hogy hamar kitanulnám a mester
séget. A sporthoz meg értek.

—  Edzősködésre nem gondolt?
—  Nem mondom, ehhez is volna 

kedvem, ha m egf elelő rqűködési teret

kapnék. A fő az, hogy ne kelljen el
szakadnom az atlétikától. Túlságo
san a szivemhez nőtt már...

Cs. A,

Hova megy az FTC?
Az FTC korongesapata sem tölti az ide

jét tétlenül. Vízk-ercezfc napján utaznak ©S 
nagyobbszabású romániai portyára és & 
következő városokban játszik majd a ,ki» 
tűnő formában lévő zöld-fehér csapat? 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Bukarest. 
Csíkszereda és Csernauti. Előrelátható!^ 
a jelenleg portya nélkül maradt BBTE 
korongosapatából 2—S játékost fognak ma- 
gukkal vinni. A  zöld-fehérek valószínűleg’ 
csak 15-én, vagy 16-án érkeznek vissz®. 
Budapestre.

Ma indul a Hungária
A Hungária beutazási engedélyével 

egészen tagnap estig bajok voltak. Szer
dán este azonban megérkezett a beuta
zási engedély s így a Hungária csütör
tök délután elindul Görögországba.

MA.
csütörtökön este a Játékvezetők Testületé, 
előadássorozatának a keretében Pluhár- 
István beszél az előnyszabályról. A nagy' 
érdeklődéssel várt előadásra a JT meghívó
ja a? egyesületi vezetőket és szívesen látja, 
aẑ  érdeklődő játékosokat is. Az előadás 
színhelye a JT Vilmos császár-ót 22íC 
alatti hivatalos helyiség-e lesz- Az ©lő? 
adás után Molnár Ignác bemutatja %■ 
tárgyra vonatkozó filmí elvételeit.
14-én játsza 1©-
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Á Szent Lászlö-vindordíj 
végső nyolc állvamaradott- 
iát hozzák fel Budapestre és 
Itt küzdjenek a döntőbe- 
jutásért!

N e em eljenek ki c iepefokatl
A  Szent László  labdarúgó ván

dord íj k iírása szerte az országban 
n agy  öröm et keltett. D iákok és fe l
nőttek  egyaránt nagy lelkesedéssel 
ve tték  tudomásul a kultuszminisz
te r  nagyjelentőségű intézkedését. 
A z  őröm  hullámai m ég most, két 
héttel a kiírás m egjelenése óta sem 
ültek el. E rre  m utat az, hogy még 
egy re  kapjuk a leveleket ebben az 
ügyben. Ezekben olvasóink a ne
hézségekre hívják fel a figyelmet, 
tanácsokat adnak, terveket közö l
nek. De sok közöttük csak egysze
rűen örömében ragadott tollat, hogy 
a  benne túláradó érzéseket papírra 
vesse és mással is közölje. E zeket a 
leveleket jóleső érzéssel olvassuk 
és nyugtázzuk. Legutóbb érkezett 
levelünk nem ilyen fa jta , legalábbis 
nem  estik ilyen. E z  a megoldásra 
ad tanácsokat. A  levélíró  egy  sze
rényen háttérben maradni akaró v i
dék i testnevelő tanár. A  következő
k e t ír ja :

Igen tisztelt Szerkesztőségi
Azt hiszem, minden labdarúgást 

szerető sportember nagy örömmel 
üdvözölte a Szent Lássló-vándordíj 
kiírását. Mély értelme és nagy je
lentősége van ennek. De erről most 
nem akarok írni. Est önök már 
megtették annakidején. Most a ván
dordíj-küzdelem megoldására sze
retném egy-két elgondolásomat is
mertetni.

Azt olvastam valamelyik nap, 
hogy a vándordíj-küzdelemből kive
szik a legerősebbeket, akárcsak a 
tenisznél, nehogy —  valami na
rancshéjon elcsússzanak. Nos, én 
est nem tartom helyesnek. Először 
azért nem helyes, mert nagyon ne
héz megállapítani azokat a „jó“ 
csapatokat. Az egyes iskolák lab
darúgócsapatainak az erőssége év- 
ről-évrg változik. Tudjuk jól, hogy 
a legjobbnak elismert mesterutcai 
kereskedelminek is vannak gyenge 
évei, amikor bizony nem lehet rá
mondani, hogy a legerősebb. Hát 
még a többi csapatnál mennyire 
váltakozó a helyzet!

Másodszor azért nem helyes, mert 
az igazi kupaküzdelemben sem így 
van ez. Adjuk meg a lehetőséget az 
ismeretlen, a sötét csapatoknak is 
arra, hogy kiverhessék a régi „ bál- 
ványokat“ . Aki neveléssel foglalko
zik, az tudja, hogy cgy-egy ilyen 
eredménynek csodálatos hatása van. 
Olyan lendületet adhat az iskolai 
labdarúgásnak, hogy az szinte bá
mulatos. Arra az iskolára pedig, 
amelyikben már meg gyökeresedett a 
labdarúgás, nem fog a vereség Ic- 
sujtólag hatni, nem fog azzal járni, 
hogy elvesztik a kedvüket a labda
rúgástól! Sokkal inkább fennáll ez 
a veszély az újonnan bekapcsolódott 
iskolákban. Ne féltsük tehát a régi 
nagyokat, inkább adjunk lehetősé
get az új, ismeretlen erőknek! .

A küzdelmek lebonyolítására vol
na egy elgondolásom. Tálán meg is 
lehet valósítani. Olvastam, hogy tan- 
kerületek szerint benyomják le a 
küzdelmeket. A Dunántúl kivételé
vel legalábbis mindenütt így. Ez azt 
jelenti, hogy a végér 10 tankerületi 
győztes marad állva. Ebből a tízből 
én kettőt-kettőt összeeng idnék egy
mással, a két-két legközelebbi vá
rosban lévő iskola csapqiát. A két 
mérkőzésből megmaradna kettő, 
azaz a többi hattal együtt: nyolc,

Est a 8 csapatot felhozatnám 
Budapestre. Azaz inkább csak hetet, 
meri hiszen a nyolc közül egy a

budapesti 
volna, A

tankerület 
nyolc csapat

résztvevője
Budapestre

érkezése utáni napon megütközne 
egymással. Maradna négy. Á másik 
négy -nyugodtan hazautazhatna. A 
megmaradt négy két nap múlva 
elődöntőt vívna , Kettő maradna a 
döntőre, kettő hazautazhatna, 
üjabb Jcét-három nap múlva kerül
hetne sor a döntőre.

Azt hiszem, ez a megoldás nem 
lenne olyan drága, mintha nyolc 
csapatot össze-vissza utaztatjuk az 
országban. És nem is lenne olyan 
fárasztó. Amellett a nyele csapat
nak alkalom adódna ünnepélyes 
hereiek között kiosztani a Nemzeti 
Sport által fölajánlott ezüst- és 
bronzvereteket is. Tehát a vándor
díjhoz méltó ünnepélyes befejezése 
is lenne ennek a hatalmas küzdelem
sorozatnak!

Lapjuk igaz híve
D. L , (te ljes  c ím ).

Sok hala volt a -
fial1 Istanbulban 
ci játékvezetőkkel
R é s z le te k  a hátooi issérkosésrol

Erdély íepfrisseiili híreit
az

Aradi Közlöny
hasábjairól olvashatja

Fixessen elő as

Aradi Közlöny re
H irdessen  ex

Aradi Közlöny be

(A  'Ferencváros három istanbuli 
mérkőzéséről telefon jelentéseink
alapján már beszámoltunk. Istanbuli 
tudósítónk most az alábbiakban égé 
szít! ki a telefonjelentéseket):

Istanbul, január %
A Ferencváros istanbul! mérkőzéseivel 

a mértékadó török sportkörök mog van
nak elégedve. Az első napi mérkőzésről 
elég részletesen számoltam be, de néiiány 
megjegyezni valóm még akad,

Istanbul A) vál*-—
Ferencváros Sí3 (2:3)

A nedves hideg Idő miatt csak 4000 em
ber jelent mc-g a pályán. A mérkőzésen 
állandóan esett az cső Jellemző a talajra 
az. hegy egy ízben Városi dr kiugrott, 
gólhelyzetből lőtt, mar mindenki gólnak 
látta a lövést, amikor a labda egyik po
csolyában megakadt. A mérkőzésen Bar 
kóczy gróf vezetése mellett megjelent a 
magyar főkonzulátus minden tagja. Ne
kem úgy tűnt fel, hogy a Ferencvárosi 
az I, félidőben technikai fölénye mintha 
a II. félidőben elbizikedottá tette volna. 
A törökök egyébként a TI. féli lő elején 
és a II. félidő közer.én is, tehát akkor, 
amikor 5:3-ra ál] 1 a játék — cseréltek. A 
fáradt Ferencváros ellen az új friss embe
rek nagyon jól játszottak.

Fe re n cvá ro s—
Istanbul 8 ) vá l. 3:1 (3:1>

Refik Ozmán vezetése meMett vasárnap 
2500 néző előtt kerü:t sorra ez a mér
kőzés. A két csapat így állt fel: 

Ferencváros: Pálinkás — Sziyka dr, 
V/aldlnger —- Nagy I I ., Polgár, Pósa — 
SuJtai, Horváth II., Sárosi dr, Jakab, 
Gyetvai.

Tői Ők csapat: Mehmed Ali — Kristo, 
Vlasztardis — Husszein, Nubnr, G.velal — 
Csulafi, Filip. Ibrahim Dzsehaí. Dir-an* 

Még hidegebb volt, mint szombaton. A 
hőmérő 0 fok alá szállt s egész nap ha
vazott, még a játék alatt is. Először a 
törökök támadnak s a 4. percben szép 
össíz játék után a lyukra futó Ibrahim 
az istanbuli csapatnak szerzi meg a ve 
zetésí 0:1. Utána Gyetvai jó lövését Meh
med Ali csak nehezen fogja. A törökök 
általában ritkán támadnak, ekkor is Oiran 
jár elől. A  15. percben

Sárosi dr gólt lő, ezt azonban a játék
vezető les címén nem adja meg.

Weldinger gáncsol s a szabadrúgásból 
majdnem gól lesz. A 17. percben Suhai 
szép labdát kap Horváth II.-tol. nyomban 
bead- Jakab a ráfuió két hátvéd melleit 
kiugrik és a kapus feje felett küldi háló
ba a labdát* 1:1. Egy perccel később Su
bái újabb jó beadását Sárosi dr értéke
síti góllá. 2:1. Később Gyetvai ad be jól, de 
Sárosi dr két lépésről hibáz. A Ferenc
városnak csaknem minden támadását a 
fiatal Subái vezeti, de a belső csatárok 
m&ddőek és mindent túlkomMnálnak. A 
31. percben is Sárosi dr túl sokáig tartja 
magánál a labdát s lövése után Kristo a 
vonalról vissza tudja rúgni a labdát. A 
37. percben Polgár kissé előbbre jön, jó 
labdát ad Sárosinak. aki most már nem 
habozik, kiugrik a két hátvéd között és 
gólt lő. 3:1,

Szünet után Sárosi dr helyeit Kiszely 
játszik. A fedezetsor Hámori, Sárosi III.. 
Lázár összetételben játsz-ik, Polgár mog 
hátra megy Szoyka dr helyére. A törökök 
is változta ipák két helyen. A 7. percben 
Jakab jó lövéséi szépen védi Ozmsii. az új 
török kapus, majd me« Kiszely bombáját 
szögletro menti. A  Ferencváros támad 
ezek a támadások azonban olyan körül
ményesek. hogy a kapu előtt jól tömörülő 
törökök megnkadaályozzák a gó’ lövés le
hetőségét. Csak szögietek és lesd1 lások 
hoznak egy kis szint a játékba* A 25. 
percben Waldlnger hib*áz Pálinkád kifut 
nagy kavarodás támad a Fradi kapnia 
előtt, végül is Polgár fejjel vád egy lö
vést. Azután a mérkőzés végéig a Fradi 
támad*

Ferencváros. —
istanbulA' vá?. 2:2 (1:0'

Adnan volt a játékvezető hétfon § 6ÓÖÖ 
ember jelppt meg § n é lői éren* 4  csapatok 
így álltak fel:

Ferencváros* Pálinkás - Szoyka dr. Fel- 
gár -r- Naey ]T.. Városi ITT.. Hámori ■*=■ 
Lázár. Jakab- Sárosi dr. KiszeJy, Pósa.

Istanbul; Csthat —  Faruk, Salim — 
Musa. Feyzi, Essat — Melih, Buduri, 
Hakki, Serei, Selaytin.

Esőben, átázott talajon folyt le a mér
kőzés. Rögtön kezdés után Kiszely lab
dáját Jakab remekül helyezi. Már min
denki gólt iát, de Cdihat a levegőben 
úszva klasszisvédéssel menti szögletre a 
lövést. A  Ferencvárost mintha kicserél
ték volna. A  fiúk már egy kissé meg
szokták az istanbuli időt, kipihenték 

a fáradalmakat s nem játszanak 
olyan bágyadtan, m int szombaton és

játékosai min- 
A rossz talaj

vasárnap. Friss a Fradi s 
den labdán rajta vannak, 
és

az elképzelhetetlenül pártoskodé já
tékvezető azonban folyton akadálya 

az eredményességnek.
Kíszely 20 méterről két nagy bombát is 
megereszt, de mindkettőt védi a jó török 
kapus. Azután három szögletet ér el a 
Fradi, A törökök csak 21. perc után 
térnek magukhoz. Ekkor támadnak, egy 
kis zavar is támad a Ferencváros kapu
ja előtt, de Hámori tisztáz. Az előreke
rült labdát Kíszely még tovább viszi, 
majd Jakabhoz adja, ez

gólt is lő, de a játékvezető nens 
adja meg,

mert közben Sárosi dr. lesre futott. 
Passzív lesállás volt. A 24. percben Lá
zár éles szabadrúgása kissé mellé megy, 
majd újabb szögleteket érnek el a zöl
dek. Végre a 40. percben gólt is rúgnak. 
Nagy II. indítja el a támadást, Sárosi 
dr. kapja a labdát, átmegy a két hátvé
den és nagy gólt rúg. 1:0. A hátralevő 
öt percben a törökök 0 (!) hátvéddel
védekeznek.

Szünetben a törökök cserélgetnek. 
Feyzi helyett Hakki lesz a középíedezét 
és Basri áll be a csatársorba. A  14. 
percben rúgja Polgár a legutóbb ismer
tetett öngólját, 1:1. A Fradi ismét nagy 
fölénybe kerül, de a törökök kézzeMábr 
bal védekeznek. Máskor meg a szép tá
madások elakadnak a kapu előtti nagy 
sárban. Végre a 23. percben Sárosi III. 
megunja ezt s 40 méterről hatalmas lö
vést ereszt meg. Védhetetlen, 2:1. Nyom
ban utána Kíszely kiugrik, már tisztán 
áll, csak a kapus van vele szemben, de 
Kiszely elesik a kapuelőtti nagy sár
ban s a kapus megkaparintja a labdát. 
A 27. percben Sárosi dr. ugrik ki ugyan
így, de az egyik török hátvéd hátulról 
egyszerűen átkarolja, lehúzza a földre

—- s a várt 11-es elmarad.
A 30. perc után feljönnek a törökök. A 
balszélső előre vágja a labdát, Melih 
óriási lesen áll, szégyenkezés nélkül ko
torja hálóba a bőrt s a játékvezető 
nyomban meg is ítéli a gólt. 2:2. 
Utána, a Fradi támad, de a játékvezető 
vigyáz arra, hogy a törökök ne kapja
nak gólt.

A Ferencváros a szombati és vasárnapi 
lagymatag játéka után határozottan szé
pen és okosan játszott még ezen a rossz 
talajon is. A csapat legjobb embere Sá
rosi III. volt. A 40 méteres gólját itt 
sokáig nem felejtik el. Pálinkásnak nem 
volt nehezebb dolga, a két hátvéd erő
sen javul, különösen Szoyka dr. tűnt ki 
a finom szereléseivel. A fedezetsor má
sik két tagja is nagyon jól játszott. Kiöl 
Sárosi dr. finom és élénk játéka aratott 
sikert, Kiszely megértő társa volt, de 
hatalmas lövéseit nem kísérte szerencse. 
A török csapat gyorsan és rámenősen 
játszott. A játékvezetőben jó segítőtárs
ra talált...

Kedden és szerdán pihen a Ferencvá
ros. Kedden este a török szövetség nagy 
díszvacsorát rendez a l'ei mcváros tiszte
letére.

Schwing József,

T K  P á l y á z a t ír. T K  P a i y a a s a f c í r j
Beérkezési határidő I„ 5, este (3 óra Beérkezési határidő I. 5, este 6 <óra |
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Potverecnys A pontversenyben esak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt eh

<
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Pőtversenys A pontversenyben csak 1
mérkőzés elmaradása esetén kerül 1 
számításba, egyébként csak holt- 1 

versenyt dönt eh
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A beküldő aláveti masát a feltételek
nek. J “inden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
jél.vegct kell mellékelni. Aki hetenkint 

öínél több szelvényt küld, az tegyen 
ide keresztet, vagy csillagot

A beküldő aláveti masát a feltételek
nek. 7'inden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget- kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld. az tegyen 
ide keresztet, vagy csillagot

Tél! Kupa Pályázatunk  
I. fordu ló jában  csak  
kelten értek e l nyolc  
találatot
Ketten öt t e l i ta l á l at ta l  rajtoltak
1. Román Béla, 2. Berak József, 3. Dtitka 
István — Az ötszelvényes csoportban*
1. Szittya

A Téli Kupa Pályázatunk vegyes ered
ményekkel kezdődött. A pályázók álta
lában gyengébben szerepeltek, mint 
ahogy mi azt vártuk. Nagyon kevesen 
számítottak ugyanis arra, hogy a Etölogr 
na, pontot veszthet. Ha a Bologna győz. 
akkor talán pontszüret is lett volna.

Pályázóink közül sokan csak jeligét 
írtak a szelvényre, a nevüket nem közöl
ték. Ezt a mulasztásukat szíveskedjenek 
a II. fordulóban pótolni. A heti nyerte
sek közül is ketten csak jeligét írtak 
szerencsére az írásról megismertük a be
küldőket.

A pályázatunk most természetesen to
vább folyik. A  pályázatunkba

bárki bármelyik héten 
hat.

bekapcsolod-*
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tó tó e CG
3:1 2:1 1:1 1:0
2:0 1:0 1:0 1:3
1:1 4:1 1:1 2:0
1:0 2:1 2:1 1:0
1:1 1:1 1:1 1:1
2:1 2:0 2:0 1:0
2:1 1:0 1:0 1:0
1:0 3:2 2:0 2:1

Mi őszi bajnok pihen 
b a b é r é i n

( a m e l y e k e i  l e g f ő b b  
e g y  k i c s i t  m e g l é p ’  
destek)

A Kispest vezetősége tegnap óta szabad
ságolta az eszi bajnokságot nyeri csapa
ta játékosait. Ma Csütörtökön csío inég 
klubvaesorára gyűlnek össze s ezen a va- 
esoián hirdetik ki a léli szabadságot is. 
Egyelőre még mindig nem biztos,’ hogy

Lajos
__________ „  esetleg

21-ig szabadságolják a játékosokat. Ezt is 
a mai vacsorán beszéljük még rima. 8—10 
napé. torna'ermi edzéssel kezdünk és ja. 
iiuár vég-én már a pályán íogíjglf fá iéit 
tartán:.

A vezetőségben annak az elgondolásnak 
is pártja '-au. hogy a tornatermi edzése* 
két már ezen a héten megkezdjék. £ht>31 
azonban aligha lesz valami, mért a veze
tők nagy többséé szerint egy kis pihenő
re okvetlenül szüksége van a csapatnák!

— Az őszi bajnokság után a bécsiek 
ugyan megtépázták egy kicsit a babér
jainkat, y  niQndoffhÜák — de éppen azért 
a tavaszi készülődést idejében és kellő 
komolysággal kezdjük majd meg.

A BTC-ben tavasszal száraidnak a vt$z- 
’ gnzolfc Pétrásra-

^ A Magyar posztó edzéseit a távollevő 
Török Tivadar helyett Schttrk vezeti*

A II. számú szelvényt, tekintettel arra, 
hogy azon szombaton sorra, kerülő mér
kőzés is szerepel, kivételesen nem szom- 
tfat délig, hanem péntek este 6 óráig 
kell beküldeni. Tehát úgy kell postára 
adni, hogy az péntek este 6 óráig be
érkezzék a szerkesztőségünkbe.

A  pontversenyek állásáról már a jövő 
héten tájékoztatót adunk.

A  héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippek;

3 >.bD fiX)
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W8C—Kispest 3:1
Ju ven tus—Ve ne::. J:ö 
Bologna—-Napolj 1:1 
Novara—Liguria 1 :G 
Lazio—Ambrosiana 1:1 
Milano—Koma 3:0 
Genova—Triestina 1:0 
Fiorent.—Modena 3:2

Jegyzet: A Calata—Szerúj—Ferencváros 
mérkőzést töröltük. — A keddi számunk, 
bán a Genova ellenfelét tévesen közöltük. 
A Genova nem a Fiorentina, hanem — 
mint ahogy az a szelvényen jól is volt 
— a Triestina ellen játszott.

AZ I. HETI VERSENY EREDMÉNYE:
Általános csoport: I, díj: 20 pengd.

Nyerte: Román Béla (5 szelv, csoport),
Kispest, Vörösmarty-u. 6. Eredménye: 
32 pont. (8 találat, közte 4 teli.) — i i . 
d íj: 15 pengő. Nyerte: Barak József (5 
szelv. csop.), Tokod, üveggyár. E .: 29 p. 
(7—4). Pótverseny: 3 pont. —- 111, díj:
10 pengd. Nyerte: Dutka István, Bp. IX. 
Gönczy Pál-u. 4. E.: 29 p. (7-4). Pótv.: 
0 p. — IV—V III. d íj: 5—5 ín ng.n Nyer
te: Boros József, Budafok, Horthy Mik- 
lós-u. 151. — Borossy György (5 szelv. 
csop.). Gyöngyös, Zalár-u. 31. — Kovács 
Testvérek (Kovács József, Bp. V. Bál- 
yány-u. 2, Gross-cég). Mindhárom ered
ménye: 27 pont. (7—3). Pótv.: 3. p. —
Gárdonyi Istvánná (5 szelv. csop.). To
kod. üveggyár. E .: 27 p. (7—3). Pótv.: 
0 p. Gólkülönbség: 6. — Visnyovszky
Pötyi (5 szelv. csop.), Bp. I. Fortuna-u. 
10. E .: 27 p. (7—3). Pótv.: o’ P- Gk,: 7. 
Pótv. glc: 2.

ötszelvényes csapért: I. d íj: 1* pengő. 
Nyerte: Szittya (Varga Jenő. Kispest.
Jókai-u, 78.) E .; 29 p. (7—4). Pótv.: 0 p 
en- M—III .  díj: 5—5 pengő. Nyerte: Dé. 
libáb (Varga Jenő, Kispest. Jókai-u. 78.) 
-r  HJ. Tóth Lajos (H iú  Bp- v m .  Prá
ter-!!. 48. Mindkettő eredménye:
(6 -5 , üf, 8—g).

37 pántot szerzett, a pótversenyben nem 
ért el pontot, a gólkülönbsége 7, de a 
pótversenyben a gk. 3 s így nenr nyert: 
Tutu. — 27 pontot szerzett, a pótver
senyben nem ért el pontot s nagyobb 
gólkülönbsége miatt nem jutott szóhoz- 
Sőty Keresztély (gk.: 8), Csöpp!, Alom 
ifj. Seeer József (gk.: 9), tVagner An
tal, Jávor Emma, Petrq Gábor (gk • ini. 
Hegedűs László (gk.: 11), V lda ' Pál 
(g k .: 12). BazEÓ István (gk.: 13)

A  dijakat, esetleges felszólalóira való 
tekintettel mindig csak az eredményhir
detés után következő hé*en adjuk pos-

é budapestieknek la postád küld-téra. A 
jük eh

A esűcsversenyben % találattal!, kősfö 
telitalálattal ve^et; Román Béla. $ 
találatot, Közte 2 telitalálatot ért el: ifju 
Tóth Lajos III. 1 találatot, közte 4 teli* 
találatot ért el. Barak József, Dutka Ist/p 
ván, Szittya.

A telitalálíitversenyben 5 telitalálattal
vezet: Délibáb (Kispest), Némethy Imre* 
4 telitalálatot ért el; Barak József, Diő„ 
Dutka István, Gyöngyike, Kovács Test* 
v|rek, Kovács János (Baross-u.), Mimé* 
za, Román Béla, Sef'fer László, Stíjchlik 
Károly dr.. Szittya, Ifjú  István, Leh?!®?' 
János, Kisutca János, Visnyovszk^ 
Kató. \

ÜZENETEI?
Az őszi Pályázatunk olyan vidéki öyéíM 

leseinek, akik még nem vették át. a díju
kat, a díjak elküldését megkezdtük. A jövő 
hét közepéig minden vidéki pályázó meg
kapja a díját. A még nem jelentkezett 
budapesti, illetve pestkörnyéki pályázók 
csütörtökön és hétfőn délelőtt fél t i  és 
11, illetve este fél 6 és 6 óra között je
lentkezhetnek. — Bartók Ilona: ICése*j 
írt. már elküldtük.

Szabó Gy.j, Tk. K.-u.; Az öT-bem 332 p*

Január 9-én kés*** el 
edzéseit a G a rn m i

Ú g y  volt, hogy már ezen a hétéig 
csütörtökön, vacsorával egybekötött 
értekezleten beszéli meg a tavaszi 
előkészületeket a Gamma vezetősége 
a játékosokkal. Ez az összejövetel 
valószínűleg péntekre marad. Biztos 
azonban már az, hogy jövő hétea 
kedden, S-én megkezdődik a torna
termi edzés a soproniúti elemi iskola 
tornatermében. Az egyik edzés után 
aztán filmelőadás lesz. Zádory Fe
renc, a Gamma-gyár igazgatója 
mutatja be azokat a felvételeket, 
amelyeket a Gammának a Törekvés) 
és a Kassa elleni mérkőzéséről ké
szített.

JANUÁR 8-AN KEZDŐDNEK A TÉLI 
IFJÜSÁGI EDZÉSEK

ísmereles, hogy n* MLSz a téten keresz
tül tornatermi edzéseket tart az ifjúsági 
labdarugók számúra. Az első edzés lövő 
héten hétfőn lesz és pedig a BVSC klub
helyiségének tornatermében. Az elsű ed* 

. r,5"i. neves válogatott labdarú
gónk, Fog] Károly vezeti. A- első edzést 
soron követi a többi is. Ezek az edzések 
hat héten keresztül tartanok. Úgy terve- 

hogy négy hétig tornatornv és két 
hétig — ha oz időjárás megengedi — sza
badban való edzéseket tartanok. A torna, 
termi edzéseken még elméleti oktatások és 
filméi (te dánok is lesznek.

Az ifjúsá-i játékosokat lehetőleg olyan 
tornatermekbe rendelik, nmelyik kiíze] v»n 
lakóhelyéhez. Az edzéseket este tarttek, 
mindig 6—ítz óráig. A meghívott játéko
soknak fegyelmi büntetés terho mellett 
kgU mogjelennUk- Az. MLSz ezúton is 
értesíti az egyesületeket <5* „  játékosokat, 
hpgy csak akkor Hopjen-k treg 
ken, ha oóvre bzo 6 meghívót kamtek, A 
azövetoég mó*! a?0p fáradozik. ja<*y # 
BSzKRT-tól ke-dverménypg villamosjegyet 
tudjen szerezni a játékosok részér© .

A Pestinek hefejezik a téli pihenői. 
Január 9-ón tartják első tornatermi ed
zésüket.

A Taxisok előreláthatólag január IS-ÍK 
pihennek. 16-án kezdik meg a tornatermi 
edzéseiket.

A* ..öreg MAFC‘-isiáfc szokásos «esw»» 
jövetele ma, csütörtökül este 8 órakor 
ieez.

Mimi] Qyuja vezetősáv*! január köze
pén kezdi el a GTE tornatermi edzlsolí.

sí
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Pálya!Pálya!Pálya! HOGYAN SORSOLJUNK
A z  mi BtGfzemény htlunB fáíékei p q íí 
m lilák  Séli portyájának legkétteme 
s@bb meglepetése

Az újpestiek portyájának egyik 
résztvevőjével beszélgettünk szer- 
dán a portya tapasztalatairól. 
Ezeket hallottuk:
— A  tavaszi csapatösszeállítás 

szempontjából a portya legörvende- 
tesebb eredménye Pálya Jeitünö já
téka volt. Pálya tavasszal komoly 
mértékben erősíteni fogja támadó
sorunkat. Pálya gondolkodó futbal
lista, de emellett az; a jó tulajdon- 
jtéga . i® megvan, hogy van szive 
mlbden helyzetből lőni.,” Igazi lövő
csatár. Valamennyi mérkőzésünkön 
középcsatárt játszott. Négy mérkő
zésen egéazen kitünően mozgott, 
csak az ötödiken veszett bele ő is 
á? általános tehetetlenségbe. Ettől 
az egy mérkőzéstől eltekintve igen 
sok Örömet szerzett nekünk okos 
adogatásaival, remek labdaátvéte
leivel, küzdőszellemével és lövőkész
ségével. Mindez annál kellemesebb 
meglepetés volt számunkra, mert 
Pályg 4? utóbbi időben a Nemzeti
ben kissé visszaesett. Mi a portyán 
ismét áZt a Pályát láttuk, aki fel
tűnése idején volt. Nem tagadjuk: 
igen Sokat várunk tőle, hiszen még 
csak 21 esztendős.

íjíost egy kérdést teszünk fel: 
Zjűheiséges-G, hogy tavasszal Pálya 
lesz az Újpest középcsatára — már 
legalábbis addig, amíg Zsengellér 
kém állhat újra csatasorba f  A  vá
lasz így hangzik:)

— Ezt nem lehet tudni biztosan. 
Ennék a helynek több pályázója 
van. Középcsatár lehet Kállai, Solti 
®s Ffidasi fs. Pályára inkább vala
melyik összekötőben számítunk.

(Újabb kérdésünk van: Játszhat-e 
Zsengellér tavasszal T)

Véleményem szerint játszani 
fog, csak az a kérdés, hogy 
mindjárt áz idény kezdetén, avagy 
csak később. 35n a.zt hiszem, hogy 
Zsong ellérre nem számíthatunk 
elébb, mint a tavasz negyedik, 
vagy ötödik bajnoki napján, amikor 
már nincs nehéz talaj, amikor süt a 
nap, amikor tehát Zsengellér ked
vezőbb körülmények között, jó han
gulatban kezdheti el a működését. 
Más a helyzet Szűcs Gyurinál. Szűcs 
már edzésbe állhat a többivel s rája 
feltétlenül számítunk a tavaszi rajt
nál is.

(Beszéljünk tovább a portya ta
nulságairól: mit láttak Mestertől?)

Mester egész más körülménye!: 
között került hozzánk, mint Pálya. 
Mester a portya előtt mindössze két 
edpépen vett részt nálunk, mert szol
gáját! beosztása akadályozta az 
edzésben és olyan nagytestű játé
kosnak, mint Mester, sok edzésre 
van szüksége, hogy jó formában 
Segyen. Mester olyan játékos, akit 
nemcsak a csatársorban, hanem 
hátvédnek, sőt fedezetnek is hasz
nálhatunk szükség esetén. Most ve
lünk fogja elkezdeni az edzéseket, 
erőnlétben feltétlenül javulni fog a 
0 is hasznos tágja lehet tavasszal a 
csápatnak — azon a helyen, ahol 
éppen szükség lesz rája.

— örvendetes tapasztalata a por
tyának az Is — hallottuk tovább — 
hogy temes mérkőzésről mérkőzésre 
javul és fejlődik. Kezd lehiggadni, 
egyre okosabban, erővelteljesebben 
játszik. Egyetlen hibája, hogy a 
csikóvér itt-ott elragdta még a por
tyán is: néha-néha elörekalandozott 
s bizony mindjárt bajt okozott. Node 
Temes még csak most múlt 19 éves, 
ő a legfiatalabb profijátékos s ez 
köriilbélül biztosíték arra, hogy Idő
vel a szükséges mértékben le fog 
higgadni és bele fog illeszkedni a 
csapat játékmodorába. Ú gy láttuk, 
hogy mégis a középfedezet helye az, 
amely az 6 egyéniségének, vérmér
sékletének a legjobban megfelel. 
Erre a helyre a többek között az is 
ajánlja, hogy az Iramot nagyszerűen 
bírja az utolsó percig.

— A többi játékos közül még 
Kármánt kell kiemelnem. .Az UTE 
Amatőrjátékosa mind az öt mérkő
zésünkön remekül oldotta még fel
adatát. Van szíve küzdeni, nem 
félti a lábát, megvan a helyezke
dés! érzéke. Nagyon össze kell ma
gukat szedniük szélsőfedezeteinknek, 
jnert Kármán bármelyik pillanatban 
beugorhat a helyükre. Igazán nem 
°hos most már gondot, ha akár 
jobb-, akár balfedezetet kell he
lyettesítenünk.

A  közvetlen védelem általában 
kielégítően játszott a portyán. 
Sziklaitól és Jöóstól a szokott meg
bízható játékot láttuk, Fekete az 
első két mérkőzésünkön gyengélke- 
dett egy kicsit, de aztán a Ferenc
város elleni formában játszott. Ba- 
toghra sem lehet panaszunk négy 
mérkőzései,, a„ Ötödiken ő is mélyen 
formája alatt mozgott. Ezt az 
utolsó mérkőzést azonban nem vet 
netjük komolyan számításba, ha

meggondoljuk, hogy a csapat előző 
este vonatkésés és egyéb utazási 
zavarok miatt órák hosszat fagyos- 
kodott és a rendesnél jóval később 
került ágyba.

— Sajnos, a csatárokról — Pálya 
kivételével — nem lehet jót mon
dani. Úgy látszik, hogy azt a sok 
munkát, amelyet a tavalyi bajnok
ságban, a KK-küzdelmek során és 
az őszi Idényben végeztek, most 
akarták kijfthenní. Pedig hát, ma 
már nem lehet nyaralni portyán 
sem. A  csatársor mindössze két 
félidőt játszott elfogadhatóan az 
egész portyán. Egy félidőt a Jer 
dinstvo és egy félidőt a Borovo 
ellen. Nem kétséges, hogy ha az 
egész portyán így játszanak, mint 
ebben a két félidőben, akkor min
den mérkőzésünket megnyerjük, 
még a Beogradski ellenit Is.

— Ha már most a portya tanul
ságai alapján nézzük a tavaszi ösz- 
szeállítási lehetőségeket, akkor a 
helyzet a következő. A  kapus Szik
lai, de neki is vigyáznia kell, mert 
ott áll mögötte a tehetséges Akna
völgyi, az UTE fiatal kapusa. Há
rom hátvédünk — Futó, Joós és 
Fekete mellé negyedik jött, aki 
nemcsak fiatalabb nálunknál, ha
nem rugótechnikában felül is múl
ja őket. Ez a negyedik hátvéd Mes
ter, aki még csalt 24 éves és akit 
legkomolyabban a hátvédsorban 
veszünk számításba. Fedezetsort 
kettőt is ki tudunk állítani, ha kell. 
A  régi, legendáshírű Szalag—Szűcs
■—Balogh hármas mögött, ott sora
kozik a ‘ Nagymarosit—Temes—Kár
mán hármas, sőt szükség esetén 
Mester Is szóbajöhet a fedezetsor 
összeállításánál. Hogy pbből a hét 
névből melyik három fogja alkotni 
tavaszi fedezethármasunkat, az 
tisztán a formáktól függ.

-— A  csatársorban Adámmal Ko
csis fog versenyt futni a jobbszé
len, de Kocsis egyúttal Tóth Matyí- 
nak is versenytársa. Bizony —• 
ennek a két fiatal szélsőnek nagyon 
fel kell kötnie a népviseletet, mert 
Kocsis erőtől és akarástól duzzadó 
játékával könnyen kiszoríthatja 
őket a csapatból. Ha a két fiatál 
óriás" netán úgy játszana tavasz- 

szal is, mint a portyán, olyan taná- 
rosan, öregurasan, akkor egy időre 
búcsút mondhatnak a helyüknek. 
Arról nem is beszélek, hogy az 
UTE két fiatalja —  Németh a jobb
szélen és Jobbágy a balszélen — 
szintén komolyan szóba jöhet adott 
esetben az összeállításnál. Jobb- 
összekötőbe két kiválóságunk van: 
Vincse és Pálya, balösszekötőben: 
Pálya, Kállai és Solti, középcsatár 
lehet: Zsengellér, Solti és Hidasi.

(Még egy kérdésünk van: Mikor 
lesz az első tavaszi edzés?)

—  Valószínűleg csak e hó 23-án, 
lehetséges azonban, hogy két-három 
nappal előbb, főleg altkor, ha köz
ben az időjárás megenyhül.

<♦>

R&wid immmimmmw
MB és ag ifiül sorsolása küszöbén

Az NB és az NBB tavaszi fordít 
lójának sorsolása előtt állunk. Ez a 
fontos feladat mindenképpen érdekli 
a labdarugótársadalom minden ré
tegét, mert a bajnokság küzdelme 
megmozgatja egész terjedelmében a 
labdarugósportot. A  sorsolás mód
szerei az idők folyamán két külön
böző csoportba különültek el. Kész
letkérdésekben persze sok más kü
lönbség is mutatkozott, a ' két fö- 
tipus azonban a következőképpen 
alakult ki:

1. A. sorsolás szent. Azt megvál
toztatni nem szabad. Nem lejiet 
tehát sem halasztani, sem előbbre* 
hozni, senj határnapokat felcserélni.

2, A  sorsolás eredményét külön
böző irányelvek szerint utólag mó
dosítani lehet. PL hg a nagycsapa
tok találkozásai, az ű, n. rangadók 
a sors kijelölése szerint olyan idő
szakra esnek, amikor a látogatott
ság előreláthatólag kisebb lesz, ak
kor az ilyen találkozásokat kedve
zőbb határnapra lehet hozni.

As elv
és a „szempontok"
Kétségtelen, hogy a sportszerűség 

egyedül az 1. számú megoldást 
szentesíti. Az egyletek, játékosok és 
a közönség hité a pártatlan* minden 
befolyástól, protekciótól mentes 
határnap-kijelölésben csak akkor 
lesz meg, ha azt kizárólag a vélet
len szeszélye irányítja.

Másrészt igaz az is, hogy a baj*

A  legmegnyugtatóbb tehát nagy...
közép- és kisegyietekré nézve egy. J 
aránt az, ha a ba jnoki találkozások! egyaránt

szegénynek és gazdagnak, Ideái
éi nagynak

SÜRGŐS FÉNYKÉPEK
ÖTLEVÉLBE
mim

v  r  I fe e i *i £

PÁRISI F O ÍÓ  KOLB
á Párisi Maarv Áreiháa épületében

noksárr megnövekedésével olyan 
szempontok is előtérbe tolulták a 
bajnoki határnapok kiosztásánál, 
amelyekben a legszigorúbb sportsze
rűség szempontjából sem találha
tunk kivetnivalót. Ha pl. egy vidéki 
városban két NB-, illetve NBB- 
csapat működik és csak egy kor
szerű pálya áll rendelkezésre, akkor 
senki sem ütközhetik meg azon, ha 
olyan sorsolást szeretne a két egy
let, amely szerint egyszerre ugyan
abban a fordulóban nem lehet pá
lyaválasztó mind a kettő. A  fővá
rosban pedig a pályahiány miatt 
közös pályára szorított egyletek re
megnek attól, hogy a sors véletlenül 
ugyanarra a vasárnapra helyezi 
őket, mint pályaválasztókat. Ilyen 
és hasonló kívánságok teljesítését is 
azonban csak addig lehet elfogadha
tónak minősíteni, amíg a sorsolás

egymásutánját egyedül a sors jelöli 
ki és ehhez a kijelöléshez sem .meg
egyezéssel, sem hatalmi szóval 
többé senki hozzá nem nyúlhat. (A  
Nádas-féle tervsorsolás éppen a 
sorsnak a sorrend kialakításában 
játszott szerepét hagyja érintetle
nül, amellett, hogy más — fentebb 
már ismertetett —  szempontokat 
figyelembe vesz.)

Az ősszel olyan sorsolást csinált 
az MLSz új vezetősége, amely terv
sorsolás volt ugyan, de az egyes 
fordulók kijelölésénél csgh nemzeti 
érdekből nyúltak bele a sors mü
vébe. A  szövetségi kapitány tudva
levőleg azt kérte, hogy válogatott 
határnapot megelőző és az utána 
következő bajnoki fordulóba ne ke
rülhessen rangadó, azaz az Újpest, 
Ferencváros és Hungária egymás 
elleni mérkőzése. A  szövetségi kapi
tány ugyanis a rangadók nagy 
tétje miatt fél attól, hogy válogatott 
mérkőzés előtt nagyobb sérülési le
hetőségek forognak fenn. A  váloga
tott mérkőzés napján pedig esetleg 
egyes játékosok Csak* tudat alatt 
bár, de mégis óvatosabban, félénkébe 
bén játszottak volna, mert eszükben 
mái a jövőheti rangadó járt volna.

Az egyletek részére azonban nemi 
adott eltológatásí, csereberélés! le-1 
hetőséget az új MLSz. Volt is sok 
panasz, különösen a nagyegyletek 
részéről, hogy a rangadók a kedve
zőtlen november végére és decem
berre estek.

Hogy az érdekeltek hangulatát 
megismerjük, megkérdeztünk két 
szakembert, akik benne élnek az 
NB egész rendszerében, mondják el
véleményükét és érveiket erről a 
kérdésről.

A MOV?
»?“ • ****  alsíBveteég értekezletei tartott.

jíüsovszky Lajos dr ügyvezető ílnök 
“ dvoznlte az MT,Sz és a JT képviselőit, 
BnvT  k» ti László főtitkár ismertette a

a? VL  20 évcs- a ré-grí MLSz elleni har- 
fr., Jöniosryi Gyula ifjúsági kapitány az 
ifjúsági játékosok edzőtáboráról beszólt, 
niajo isiepips-Jíórnetb Zol'án helyettes ügy- 

, a MOVE sclyem«á$zl6jót adta át 
tiicióraivy Pál dr miniszteri biztosnak.

A SZKG’SD FC
január 20-ií* szabadságolta játékosait.

— Legalább e^y hónap szükséges, hogy 
g csapat megfelelően előkészüljön a ta

idényre, — mondta Markovié* Rzi- 
á fy ve?ető. _  Ezért nem adhattunk 

hosszabb pihenőt a fiuknak.

ERŐSÍT A MUNKÁCS
Az NBB fclvidéli csoportjában szereplő 

Munkács lsen rossza! szerepelt az őezi 
idényben. Vereséi vereség után érte a 
munkácsi csapatot, úsryhosty a kék-fehé
rek a sereghajtók közé csúsztak le.

A veiatrAég most erős kézzel elkezdte a 
csanat tljjászervezósét. Leigazolták Lessót, 
a Kj sPc.st' AC volt kapusát, valamint Ne
mest. aki az SK Rusi játékosa volt. A 
r&dezctsorban is új erők kérőinek a csa
póiba. Lengyel. Sz R. Törekvés és Ham- 
mer a szegedi KE AC volt játékosa a 
műn ̂ ácsiakhoz kerül. Legtöbb változás 
azonban a csatársorban lesz. Visszatér 
Munkácsra Finlkó II.. aki eddig Kcrer- 
mtsen lakott és g Bottonyai TK-ban ját- 
szol tk Kajla kívül Munkácsra költözött 
a Prostcjov volt játékosa. Llebínaiann is. 
Ui szerzemény még Braezkó. a M.tSko- 
yáoahazi TH vólt csatára, ákivel Deák T. 
is tertani fog. A fenti játékosokon kívül 
rnea edzőt is akarnak szerződtetni a mun
kácsiak.

Péter Zoltán dr ólnak ezeket mondta;
— E! akarjuk kerülni a kiesést és bí

zom abban. hogy s csapat a tavaszi 
idényben a középső régiókba verekszi fel 
magat. .lövőre eztán az elejétől kezdve 
jobban fogunk Vigyázni.

G. Gy.

A WMtK pénteken ríüd-ez! éremkiosztó 
teádé!aíáíij^t sz egyesülőt *ornatermében.

A Cs. MOV*; a jövő béíen keádi' mse a 
tornatérmt edzéseket

A* NJTO átszervezett csapattal áll a 
tavaszi rajthoz.

KAMAHA V ARI ETÉ
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„Szakítottam Hacsekks!"
nak olyan rendszerét lehet megtalál
ni, amely a véletlen szerepét meg
őrzi a határnapok kijelölésében.

Ilyen rendszer pl. á Nádas-féle 
tervsorsolás, amelyet Nádas Ödön, 
az MLSz és BLASz elnökségének 
volt tagja dolgozott ki annakidején 
és amely valósággal polgárjogot 
nyert a szövetségi gyakorlatban.

A scrreitd szentt
Van tehát olyan sorsolási rendsze

rünk, amely enyhíti a véletlen vak 
voltának szigorát, de megőrzi telje
sen a bajnoki találkozások s o r 
r e n d j é t  a sors kijelölése szerint. 
Ez a sorrend ugyanis a bajnoki küz
delemnek az a tényezője, amely a 
legnagyobb mértékben befolyást 
gyakorolhat az eredmények kialaku
lására és ezzel a bajnokság küzdel
mének eldöntésére. Tudjuk jól, hogy 
az egyik csapat könnyebben, a má
sik nehézebben jön formába. A  csa
pat megerősítésének lehetőségei is 
változók az idény különböző idő
pontjai szerint. De még nagyobb 
szerepet játszanak az előre nem lát
ható, a bajnoki mérkőzések sorsát 
azonban súlyosan befolyásoló körül
mények. Hányszor előfordult már, 
hogy az augusztusban már eleve el
könyvelt győzelemből a novemberi 
kijelölt napon döntetlen lett, mert 
az egyik résztvevő, a „nagy‘ ‘-csapat 
közben sérülések, betegség, kitiltá
sok révén úgy meggyengült, hogy a 
végén még ennek az egy pontnak Is 
örülhetett.

Tervsoriolásf!
Vitéz* Kemenesy Sándor, a Fe

rencváros intézője a következőket 
mondotta:

— Nekünk, egyleti vezetőknek kö
telességünk ügyelni arra, hogy az 
egylet költségvetési egyensúlyát is 
biztosítsuk. Régen is volt szigorú, 
megváltozhatatlan sorsolás, de ak
kor semilyen más ’ szempont sem 
befolyásolhatta a bajnoki határna
pok sorrendjét és kijelölését. Ilyen 
rendszer mellett el lehet viselni a 
véletlennek azokat a kellemetlen 
jelenségeit, ha egyszer-egyszer uo- 
lámeTyík rangadó kedvezőtlen határ
napra esik. Am i azonban az ősszel 
történt, az már

túlsók volt a jóból.
A szövetségi kapitány kikötötte, 
hogy sem válogatott előtti héten, 
sem az utána való vasárnapon nem 
lehet rangadót kisorsolni. F.zzel 
azután odajutottunkj hogy a rang
adók nem is juthattak máskorra, 
mint az utolsó fordulókba. Hát 
azért ezt igazán nem lehet szigorú 
sorsolásnak tekinteni.

Ez a sokat szidott térvsorsolás 
legrosszabb, le,"igazságtalanabb 

alakja.

—  Persze az volna a legelőnyö
sebb, ha megmaradna az egyletek
nek az a joguk, hogy esetlég fel
cseréljenek egyes bajnoki határna
pokat. Nem sérti ez senkinek sem 
az érdekeit, hiszen szabály szerint 
kártalanítanunk kell azokat az egy- 
leteket, ákiket a határnap felcseré
lése anyagilag érint.

Igazi sorsolást I
A  másik álláspont

képviselője kérte, hogy nevét ne 
hozzuk nyilvánosságra, őszinte vé
leményét igy minden feszélyezett- 
ség nélkül elmondhatta:

Á bajnoki küzdélem az egész 
sport tengelye. Ekörül forog mln- 
den. A  játékosok, a vezetők, a szur
kolók érdeklődésé ihind a bajnoka 
Ságra összpontosul. A bajnoki cim 
elnyerése, minél jobb helyezés el
érése, kieséstől váló elmenekülés 
éleszti egész éven keresztül a sport 
nagy tömegeinek tüzét. Nagyon 
fontos tehát, hogy a legkisebb 
résztvevőben is szilárdan éljen a 
hit, a bajnoki mérkőzések elosztás 
Sábán nem játszhat közre

semmiféle emberi befolyás, 
azt kizárólag a sors szeszélye irá
nyítja. Tudjuk jól, hogy ez g sors 
néha az egyiket, néha. a másik 
résztvevőt sújtja. De akit sújt, az 
is nyugodtan viseli ezt el, mert 
tudja, hogy legközelebb majd ő le
het az, akit kegyeibe fogad majd 
Fortuna istenasszonya. 1ís  ismét? 
lem: a legnagyobb megnyugvást je
lenti, ha tudjuk, hogy a véletlen 
előtt egyforma esélyei vannak

Úgy hírlik, hogy most ismét 
„terv-sorsolást“ akarnak csinálni 
az MLSs-ben, Furcsának találom, 
hogy a miniszteri biztos, aki azzal 
jött, hogy minden kalmár-szellemet, 
minden sundám-bundám politikát 
ki fog irtani, most vissza akar 
térni a régi, rossz rendszerhez. Ve
szélyes is volna az ilyen eljárás, 
mert tudjuk jól, hogy a lejtőn 
csak az első lépés megtétele nehéz. 
Azután már jön a csúszás, amely
ben nincs megállás. Ha letérünk a 
tiszta sorsolás útjáról, az végzetes 
lenne, mert akkor Jeltartózhatatla- 
nul jönnek majd a szívességek 
jobbra ís, bálra is és ezt újra csak 
a sportszerűség fogja megszen
vedni.

— Ha a szövetség kíméletesen 
bánik a határnapoknak a váloga
tott mérkőzésekre való igénybevé
telével, ha az egyletek kihasználják 
cl tavaszi idényben rendelkezésre 
üllő hétközi ünnepnapokat (már
cius IS., Gyümölcsoltó Boldogasz- 
szony, Áldozócsütörtök, Űrnapja), 
akkor nem lesz semmi fennaka
dás a tavaszi műsor lebonyolítása 
körül. Június derekán vígan át le
het térni a KK-ra is,

A mi állásiéin:«nk
Helyet adtunk tehát mind a két 

álláspont érveinek. Mind a két fel
fogás tiszteletreméltó, véleményünk 
szerint azonban a jelenlegi viszo
nyok közt — oiy sok gazdasági 
okokkal alátámasztott kilengés 
után — helyesebb, ha kitartunk 
olyan rendszer mellett, amely nem 
néz sem jobbra, sem bálra, amely 
a tiszta sorsolás elvei alapján je
löli ki a bajnoki küzdelem naptárát 
és ahhoz hozzányúlni nem enged, 
bárhonnan is jönne ilyen törekvés.

m ->g>- m •osssasg

Egy elfelejtett ember
(Magda)

(Magda Bélát, a Ferencváros 
válogatott fedezetét kétévi kény
szerpihenőre ítélték. Ezért már 
őszi idényben nem szerepelt a 
zöld-fehérek csapatában és a 
nagyközönség bizony eléggé ha
mar elfeledte ót. A  napokban 
találkoztunk vele és elbeszélget
tünk a múltról, a jelenről és —- 
a jövőről.)

— K i fogja bírni, hogy két évig 
ne játszón? — kérdeztük először.

— Ez lehetetlenség! Szerelmese 
vagyok a börlabdának. Egész ősszel 
minden héten kétszer résztoettem a 
Gamma edzésein, de ez kevés. Na
gyon hiányoznak a vasárnapi mér
kőzések. Szívesen mentiék már bár
melyik csapatba, csakhogy bajnoki 
meccset játszhassak A  Gamma pá
lyája közel van a lakásomhoz, azért 
járok oda edzésre, — na meg a régi 
klubtársaim kedvéért ís. Mióta a 
Nemzeti megszűnt, Korányi 1. is 
odajárt és így már öten voltunk ott 
régi frádisták! Mondhatom, igazán 
nagyon családiasait érezzük olt ma
gunkat. Olyan ott a szellem, mint a 
régi Fradiban v o lt . . .

— Ilyenformán mit érzett annak, 
idején a Ferencváros—Gamma mér
kőzésen ?

— •Hát bizony az egyik szemem 
sírt, a másik nevetett. A végén azért 
mégis örültem a Fradi-gyözslemnek, 
hiszen ennyire rosszul meg sohasem 
állott a Ferencváros a bajnoki táb
lázaton!

—- Yan remény, hogy tavaszra is- 
mét játszik ?

— Bízok benne, hogy sikerül majd 
elintéznem. Még a napokban felkere
sem a Ferencváros vezetőségét és 
megkérem, hogy bocsássák meg a 
ballépésemet. Fia ők fegyelmi okok 
miatt nem szerepeltethetnének, ak
kor legalább adjanak fit valamelyik 
egyesületnek. Hiszen úgy szeretnék 
már futballozni. . ,

Talán teljesül a kitűnő játékos 
vágya és tavasszal ismét ott fog 
szerepelni- a neve valamelyik K is
csapatunk összeállításában. Éppen 
ezért az elváláskor így búcsúztunk 
tőle:

Viszontlátásra tavasszal a pá
lyán!

(j. k.)

A Kilapusí Gemkaresik javítja.
Az MSC-ben az ifjúságrí Kovács lest a

br’ '«*zekófő.
szik SAC‘hai) stQn,P£ I. Fritz újra ját-

A VT. key. SC-berc Smola újra be!rét 
kap ti eseoatbau.

A MÁV Előre közveslea védelmét Fúr-•ESS ÖtfÖSliL



CsOtSrtSk,' IMG jasrate 4L -

F É L I D Ő E N

m a  „ o a g y  

esi
CAs alább! cikksorozatba* végig

vegyünk az Nlí IS működe csapatán 
és méltatják őszi szereplésüket. Nem 
úgynevezett bemutató cikkek lesznek 
esek. mert szigorúan csak a csapatok 
teljesítményével. a csapatok felépíté
sével a sikerek és balsikerek sport- 
beli okaival akarónk foglalkozni. 
Sorra ve.ssziik mindazokat a sport- 
beli okokat, amelyek következménye 
& Jó. .vagy rossz helyezés. Talán 
oéml segítséget tudunk nyújtani 
azoknak a csapatvezetőknek, akik ta
nulni akarnak, nemcsak a saját, bá
né.!! — más csapat, kárán is- Sőt: 
tehet tanulni a sikerből is, „  saját 
csapat és máz csapatok sikeréből is.)

Aa úgynevezett „nagy hármas" 
uralmának megtörése már régóta 
esedékes és kétségtelen, hogy
labdarúgósportunknak is hasznára 
válna, ha a Nemzeti Bajnokság 
minél „dicsőségesebben bizony- 
tálán" lenne. Hogy csak egyet
említsünk: a magyar labdarúgó,s
rendszervitája már rége srégen 
elintéződött volna, ha a csapatok 
ereje kiegyenlített lett volna s 
egymás ellen 'kénytelenek lettek
volna minden mérkőzésre teljes fel
készültséggel kiállni. íg y  minden 
csapat kénytelen lett volna lépést 
tartani a korszerű labdarúgás fe j
lődésével.

0gy látszik, mintha ez a kor
szak kezdetét venné. Nemcsak 
azért, mert a rendszer kérdése 
most már visszavonhatatlanul a 
napirenden van, hanem főleg azért, 
mert a mérkőzések jórésze valóban 
olyan bizonytalan, hogy az eddig 
haladni nem akaró gőgös nagy
csapatok is kénytelenek voltak a 
saját bőrükön tanulni. Az őszi 
eredményből még nehéz lenne» a 
nagy hármas uralmának meg
dőlésére következtetni, annyi azon
ban bizonyos, hogy

a Kispest alaposan megbolygatta 
az NB status quo-jáh

lehetséges, hogy a nagycsapatok 
íeje fölött lebegő „középcsapat- 
rém" olyan energiákat csihof ki a 
nagycsapatokból, hogy tavasszal 
végül mégis csak a nagy hármas 
valamelyike nyeri el a bajnoki 
címet, á Kispest nagy érdemét 
azonban már ez sem, kisebbítheti. 
Ha a nagycsapatok a tavasszal 
lényegesen jobban játszanak: a
Kispesté az " érdem, hogy ezek a 
nagycsapatok — kénytelenek lesz
nek jobban játszani.

A  legkevésbé sem kizá.rt azonban, 
hogv a Kispest a tavasszal is meg
tartja vezető helyét.. Húsz pontot 
nem lehet pillanatnyi feilángolással, 
bravúrral összeszedni. Ehhez több 
kell: kitartás és szorgalom. Ha
ezek az erények nem kopnak meg 
tavaszra, akkor könnyen lehet, hogy 
„középcsapatbajnokot" avatunk.

Veretüeasé** a nsoy 
csapatokkal szereiben
Ha végignézzük a Kispest ered- 

ményeit, elsősorban az tűnik fel, 
hogy

a Kispest ne-n szenvedett vere
séget egyik nagycsapattól sem.

Elsőségét tehát a rangadókon is 
kiérdemelte, olyan rangadókon, 
amelyeket csak fanyalogva fogad
ták el rangadónak azok. akiknek 
csak az a. rangadó, ha a három 
nagvesapat játszik egymás között. 
A  'Kispest döntetlenül játszott a 
Hungária és az Újpest ellen, 
Ferencvárost pedig megverte, 
még beleszámítjuk az élcsoportba, 
a másik „jövevényt", a. Szegedet, 
akkor ne feledkezzünk meg a kis
pestiek egyik legszebb eredményé
ről, a Szeged ellen elért 5:l-es 
győzelméről. A három, nagycsapat 
tehát már ezért sem szólhat egy 
szót sem a Kispest őszi elsősége 
ellen, nem vonhatják kétségbe a 
helyezés megérdemeltségét, 
hiszen

lett volna alkalmuk
elbánni g „tró n k ö v e te lő v e lA  Kis
pest négy pontot szerzett a három 
nagycsapattól és — csak közép
csapattól szenvedett vereséget. Az 
egyikét az Elektromostól, a mási
kat a Törekvéstől. Az Elektromos
tól- elszenvedett vereség az idény 
első bajnoki mérkőzése volt. Nem 
lehet tehát mondani, hogy a Kis
pest jól rajtolt. Rosszul rajtolt. 
Símán kikapott az Elektromostól. 
Úgy látszik egy-egy vereség jót

a
Ha

mert

lem után, a csapatban némi ariszto
kratikus gőg támadt fél. A  Kispes
tet éppen az NB tömörsége hozta 
a tabélla élére, ezen a vasárnapon 
azonban a Kispest egy kicsit 

nagycsapatnak érezte magát™ 
Éppen a középcsapatból lett él
csapat hitte ekkor, hogy vannak 
könnyű mérkőzések is az NB-ben. 
Amilyen simán kapott ki az idény 
elején az Elektromostól, éppen 
olyan simán kapott ki a Törekvés
től is. Úgy látszik azonban, ennek 
a vereségnek is megvolt a haszna, 
mert a következő mérkőzéseken 
újra a becsületesen, az utolsó per
cig egyforma eröbcűobással. játszó 
Kispestet láttuk. Ha a Kassa fö
lött aratott nagygólarányű győzel
mét nem is szabad túlértékelni, a 
Bocskai ellen aratott S:t-es győzel
me Debrecenben értékes idényzáró
nak nevezhető.

Kis és nagy nevek
Ha megnézzük a Kispest csapatát 

közelebbről, föltétlenül az a benyo
másunk, hogy — nem is olyan 
szürke ez az együttes. A  csapat 
legszürkébb, „legnévtelenebb" részé
nek a fedezetsort tekintik. Ez így is 
van. Kajdácsí, Zalai, Víg vagy R it 
kái közül egyik sem úgynevezett 
nagy név. Ez a fedezetsor tíz kö
zül kilencszer ezt a'bírálatot kapja: 
szürke, de szorgalmas. A  fedezetek 
játékában azonban általában van 
valami munlcás-szerü, a korszerű 
labdarúgásban a szélsőfeder.et dol
gozik a legtöbbet (az összekötővel 
együtt),

nem lekicsinylés tehát,
ha egy feöezetjátékost szorgalmas 
munkásnak neveznek. A  névtelen
séggel azonban vigyáznunk kell. 
Itt van elsősorban Zalai, a közép
fedezet, aki nagyon tehetséges fia
tal játékos 8 lehetséges, hogy ha
marosan éppen olyan „nagy név" 
lesz belőle, mint például Boldizsár
ból. Ez a fedezetsor különösen a 
szélsőfedezetek — általában nem 
szórakoztatták a közönséget csillogó 
mutatványokkal, de —- nagyon meg 
szokták keseríteni az ellenfél csa
tárainak az életét. Ilyenkor hiszi a 
közönség, hogy az illető csatár 
rossz volt, mert „még egy ilyen 
szürke fedezet játékos is semlegesí
teni tudták . Holott a valóságban 
minden csatár szívesebben játszik 
csillogó tudású művészek, mint szí
vós munkások ellen ....

A mulatós 
kispesti csatársor
A  kispesti csatársorra már nehéz 

lenne rámondani, hogy ismeretlen : 
nagyságokból áll.

A  két szé’ söcsatára válogatott j 
klasszis:

maga Kincses gyakran játszott j 
már a magyar válogatottban. Ka
locsai) pedig — a volt. csehszlovák 
válogatottban. Mindkettő gyors, gól- 
ratörő játékos, a Kispest nem egy 
mérkőzést nyert meg a szélsőkre 
alapított támadójátékával. A. közé
pen Olajkár II. személyében fiatal, 
nem is középcsatárnak Indult játé
kos szerepel. Nem irányítónak, ha
nem

végrehajtónak
szerepeltetik. Tizenöt gólt lőtt és 

második a góllövő statisztiká
ban. A z  első — Nemes, a jobbössze
kötő. Nemes, az egykori kispesti 
„tank", a korszerű magyar közép- 
csatár játék egyik úttörője az ösz- 
szekötöi poszton sem felejtette el 
góllövő tudományát. Utoljára hagy
tuk Dérit, a Kispest örökmozgó 
balösszekötőjét,

a korszerű harmonlkázö össze
kötő egyik mintaképét,

aki óriási szorgalmával, munkabí
rásával a fő összetartó ereje a kis
pesti csatároknak.

Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy a Kispest volt az, amely 
annakidején Gallovoich Tibor keze. 
alatt a korszerű labdarúgás egyik 
kezdeményezőle volt, a kispesti csa
társor játszott először kifejezetten 
W-alakzatót, A  csatársor felépí
tése

ma Is ezen az elven

A T L e rm A

jobb: a kispesti csatársor, vagy pe
dig a kispesti védelem? (A  fedezet
sort elintézik azzal, hogy szürke 
munkások“ ...) Annyi bizonyos, hogy 
a Kispest védelme elég jó ahhoz, 
hogy az ilyen kérdést fel lehessen 
vetni, Boldizsár idén a válogatott
ban is befutott. Olajkár /. is volt 
már nagyváiogatott, Onody pedig 
ostromolja a válogatottságot, ha 
ug’ ian egyelőre csak a B ) váloga
tottságig jutott el. Egyszer három 
mérkőzésen keresztül csak egy gólt 
kapott ez a védelem, de — van

egy kis könnyelműség is
ebben a három fiúban. . Elsősorban 
nekik van szükségük az úgynevezett 
„kijózanító“ vereségekre. Nekik nem 
szabad elfelejteniük, hogy a csatár 
játékában kötetlenségnek, szabad
ságnak kell lenni, a védőjátékos 
azonban csak megbízható lehet.

Kispesti erényeit,
A  Kispestnek általában a meg

bízhatóság volt a legnagyobb eré
nye. Játékban sok a korszerű élem, 
a hosszú szöktetések szét tudják 
húzni az ellenfél védelmét, a belső 
tologatást nem igen műveli ez a 
csapat.

A  Kispest nem téveszti Össze a 
labdarúgást a cirkusszal, nem 
mutatványokat akar nyújtani a 
közönségnek, hanem jő sportot 

—  győzelmet.
A  csapat felállási rendszere az 

olaszhoz ~ áll közelebb, a hátvédeik 
inkább a közép felé húzódnak, a 
szélsőket a szélsőfedezetek fogják, 
középfedezetük pedig előre is húzó
dik, noha láttunk már tőle néhány 
kitűnő kullancs-teljesítményt is.

vetest

tesz.

E*iy kis elöisakodottsáfj
lördékes & Kispest másik s e£T> 

ben utolsó őszi veresége. Ezt a Tö
rekvéstől szenvedte el, akkor, ami
kor a bajnokság élén állt s — ami 
igaz, igaz —  bizonyos fokig, külö
nösen a Ferencváros feletti győze-

Sfa nen* less.
„nag-yssapafc41...
Mi lehet a Kispest sorsa a tavasz' 

szál7 Megtartja első helyét? A  fe
lelet bizonytalan, mint amilyen bl 
zonytálán ' — szerencsére! —  az 
NB-bajnokság sorsa. A  csapatáért 
aggódó kispesti szurkoló csak egy
től féljen: attól, hogy nagycsapat
nak ne érezze magát a Kispest. Be
széljünk nyíltan:

ha a játékosoknak fejükbe száll
a dicsőség, akkor — vége a szép 

ősznek!
Ha nem száll a fejükbe, ha to

vábbra is középcsapathoz Ülő ki
tartással, szívóssággal, szorgalommal 
folytatják a küzdelmet, akkor baj
nok is lehet a Kispest.

Még hozzá: ez nem is lc.sz meg
lepetés!

A  világcsúcsok jövendő fejlődése, 
az emberi szervezet által elérhet’ 
határok mindig is Izgatták az enx 
bereket. A  laikusokat talán még 
inkább, mint a szakembereket, mert 
az utóbbiak mindig jobban el van
nak készülve & meglepetéssszerü 
ugrásokra, . akár egy kivételes testi 
adottságú sportzseni, akár a stílu
sokban vagy edzésrendazerekben, ki
segítő orvosi, vagy más tudomá
nyokban keresztülvitt újítások, fel
fedezések révén. Hiszen elég csak 
arra gondolni, hogy valaki felfedezi 
az izmok közé lerakodó és fáradt
ságot okozó tejsav gyors kiküszöbö
lésének módját, hogy egyszerre el
képzelhetetlen ugrással javuljanak 
meg az összes világcsúcsok, külö
nösen a hosszabb távolságokon.

A  közei jövö várható eredményei 
azért mégis. foglalkoztatják, az em
bereket. Uegutőbb h svéd Td rőt tá
bládét egyik számában olvastunk 
Peltzer Ottó dr-töl, a német atlétika 
tíz év előtt még uralkodó csillagától 
egy érdekes eszmefuttatást, amely 
nek következtetéseként

felvázolja Peltzer azt a világ-
csöcslistát, amelyet tíz év múl

va, tehát 1950-re elképzel
Peltzer következtetésében az 1929- 

ben, tehát tíz évvel ezelőtt fenn
állott világcsúcsokból Indul ltl, azo
kat összehasonlítja a maiakkal és 
ennek alapján állít fel egy 1950-es 
elméleti listát Peltzer — igen he
lyesen —- nem mondja azt, hogy 
például

a 800 méteres világcsúcs tíz év
alatt 4 teljes másodpercet javult, 

tehát a kővetkező tíz év alatt újabb 
négy másodperces javulásra lehet 
számítani. Ellenkezőleg, az ilyen ki
robbanó teljesítmények esetében 
mint amilyen altár a 800 méteres, 
akár a súlylökő, vagy 110-es gátfutó 
világcsúcs, ahol tehát a legjobbak 
átlaga Is igen messze van emögött 
a teljesítmény mögött,, Peltzer 
aránylag igen kevés javulással szá
mol.

Peltzer hármas kimutatása (az 
első az 1929-es, a második az 1939-

?í< i 10.2 3# t
20.6 20.3 20-2
17 46 45.5

1:50.6 1:45.6 1:46
2:25.8 2:23 6 2:18
3:51 3:47 8 3:4*
5:23.4 5:16.8 5:14
8:20.4 8:14-6 8:10

14:28.2 14:03.8 14:00
50:03.2 29:52.6 29:49

14-6 13 7 .13*
52.-t 50 6 4 S 8

203 209 205
793 8I-3 815
430 454 456

15-52 Í6.00 JOO
16.04 17.40 17.40
48.20 53.10 54.53
H01 73.70 75-00
57-77 59-00 63.fc>

es, a harmadik az 1949-re várt vii 
íágcsúcs-lista) a kővetkező:
100 ra 
200 ra 
400 ffi 
800 m 
1000 m 
1500 m 
2000 in 
300Ö ra 
5000 ra 
10.000 ra 
110 gát 
400 ;m gát 
Magasugrás 
Távol ugrás 
Rn elugrás 
Hármasugrás 
Súly15kés 
Diszkosz ve lés 
Gerely vetés 
Kalapácsvetés

A  mi véleményünk szerint 
Peltzer egy liissé borúlátó volt,, 

főként az ügyességi számokban. A3 
ö elképzelése szerint a futószámok 
majd mindegyikében jelentős javu
lás várható a következő tíz eszten
dőben, az ügyességi számolt közül 
azonban

magasugrásban és súlylölsésbeu 
semmi, távol-, hármas- és rúd
ugrásban elenyésző, gerelyvetés
ben és kalapácsvetésben is alig 

számottevő.
Hiszen lehetséges, hogy a finn atlé
tika az eljövendő években nem fog 
az eddigi arányokban fejlődni, ha 
azonban igen, okkor a 80 méteres 
gerelyvetés nem fog tíz évig sem 
váratni magára. Az amerikai ma
gas- és rúdugrók sem fognak meg
torpanni a 210 és 460 előtt és a né
met kalapáesvetök sem esnek hasra 
a 60 méteres határtól. Elvégre ezt 
már az ír O'Callaghan dr egyizben 
szabályszerűen túl is dobta. Nem ö 
az oka, hogy eredményét nem hite
lesítették azért, mert az ir szövet
ség nem volt tagja az lAAF-nak.

Végeredményben Peltzer „tizesz# $ 
teridös jóslása" nem tekinthető tű!*- ■ 
ságosan derülátónak. Hogy azonban 
a világ atlétikája ezeket az ered
ményeket is elérhesse, ahhoz zavar
talan, békés fejlődésre, az atlétiká
nak újra meg újra lökést adó nem
zetközi találkozásokra és olimpiai 
játékokra van szüksége.

alapszik. Három előretolt csatára 
tevőre és gólra törő. a két Összekö
tője pedig, különösen Déri, az 
irány Itómunkát végzi el.

A kispesti 
„t&©1©nvé£eíem‘*
A  kispesti szurkolók gyakran vi

tatkozhatnak arról, hogy melyik

Miié használja fel 
a holt idényt 
a BSzKRT?

Az elmúlt hét végei elé a BSzKRT 
hatalmas labdarúgó gárdája is ösz- 
szejött az egyesület sportutcai helyi
ségében. Taktikai megbeszélésre.

—- Nem vagyok angolimádó —  
mondta többek között bevezetőjében 
Kutru.cz edző —, de fogadjátok 
százszázalékos igazságnak azt, ami 
a labdarúgással kapcsolatban i » -  
gliából jön. A ,Nemzeti Sport“  — 
elsősorban Feleki úr ciklcsorozatá- 
val - -  lehetővé tette, hogy ezt a 
mai, modern angol rendszert a leg
alaposabban megismerjük. Amint 
tapasztalhattátok, már az őszi idény
ben is ezt igyekeztem játszatni ve
letek, most pedig azt akarom, hogy 
részleteire boncolva is megismerjé
tek...

Az edző ezután fekete táblán a 
legaprólélcosabban megmagyarázta 
a háromhátvédes játékot, a kullancs- 
középfedezettel, & szélsőfedezetek 
fjzerepét támadáskor és védekezés
ben, majd a kapus mozgási lehetősé
gét. A  fiúkon látszott, hogy komo
lyan veszik ezt az „iskolát", mert 
megújuló kérdéseiket az edző alig 
győzte, válasszal. Kutrucz egyébként 
személyes tapasztalataival színezte 
az előadását, lévén ő sokáig a Va
sas „aranycsapatának", majd a 
Hungáriának a kapusa.

A  BSzKRT legközelebbi előadásán 
a támadósór szertpét teszik bonckés 
alá.

Amsterdam város válogatott csapata 4:1
arányban győzött a holland utánpótlás. * 
..Fecskék'* csapata fölött. Ezmj a rnárko 
zésen szerepelt ntöljára a ífibdarTigápnnx 
búcsút mondott Anderiessen. a holland 
válogatott hosszú éveken át szerepelt ko- 
3ép fedezete^

A HATARNAP EGYEZTETÉSSEL
kissé elmaradt ebben az évben a szövet* 
8éf'- Még a bajnoki ós nemzetközi via
dalok időpontjait sem állapították meg, 
pedig a többi verseny n-ek ezekhez kell iga
zodnia. Mentsége a kősód elemnek, hogy az 
év legnagyobb és legfontosabb versenyé
nek, az olimpiának megtartása e pilla
natban legalább is kétséges. Értesülésünk 
szerint a szövetségben kétféle munkater
vet dolgoznak ki. Az egyik arra az esetre 
szól, ha mégis lesz olimpia, n másik pe
dig arra. ha nem lesz. Utóbbi esetben 
valószínőleg későbbre tolódik az idény 
súlypontja.

KECSKEMÉTRE MEGY JANUÁR S-ÍN
Gáspár Jenő. a déli kerület szakoktatóik. 
A hatalmas sit iid: városban .egyetlen ki
vételtől eltekintve (Rad.l Miklósi, eddi? 
nem volt számottevő ntlét: ía. Reméljük, 
hogy Gáspárnak sikerül fel -áznia az alvó 
várost-

AZ FTC JÉGKORONG SZAKOSZT ÁGYA
II. osztályú csapatok részére körmérkőzést 
ir ki. Ncvczéei zárlat ma este 7 órakor a 
BKF. városligeti pályáján lesz. Ugyanitt 
beszélik meg a mérkőzéssel kapcsolatos 
fontos tudnivalókat is. A II. osztályú 
mérkőzéseket szombaton te vasárnap bo
nyolítják le az egyesületek jégpályáin.

A BKE 2í>—kil-rő! elhalasztott mikoreso. 
lyázó versenye 5-én és 6-án kerül lebo
nyolításra. Az eddig befutott nevezések
ből kitűnik, hogy csak a fiatal korosztá
lyok versenyein lesznek tömött mezőnyük, 
míg az idősebbek jórésze külföldön lesz 8 
verseny Idejében.

Wazn’ek ÍM^et irtott 500. méteren. Az
15Ö0 méteres távon viszont kikapott a 
2:44.f-es időt elérő. Tahitól.

GYORSKORCSOLYÁZÓINK
a vasárnap! verseny ntán kettőzött szor
galommal végzik edzéseiket, mert Sóin 
lesz1 az első, komoly összecsapásuk a Le- 
viczky-emlék-arzén yen.

Ez a vcreeDy minden évben az első ko
moly erőpróba volt. mert egy napon há
rom távon versenyeznek a fotók. Itt sok
kal nehezebb megszerezni a győzelmet, 
mint az eddig lefutott versenyeken. A 
versenyt két részletben bonyolítja le a 
korcsolyázó szakosztály. reggel lesz az 
5000 méter és délután az 500 és 1500 mé
ter. Fokozza a verseny érdekességét, hogy 
a szakosztály 12 futót nevezett be. Az in
dulók nevel a következők: Bácskai Béla. 
F.nyedi Ferenc. Giindiseb János. H'dvéghy 
László. Kaas Zoltán. Kiss Árkád. Ladányi 
Ernő Ladányi Gedeon, Somlai György, 
Szob'ószlói Zoltán. Vida Béla és Wiutaer 
István.

JÉGKORONGMÉRKŐZÉS 
ÉRSEK IJJVAROTT

Érsekújvár! SE—Esztergomi MOVE 22:1 
(7:1. 1:3, H:6). Barátságos. Vezette: Phino- 
radazky. A,z ÉSE csapata hengerelt. A 

. vendégcsapat csak a .páeodik harmadban 
nyújtott elfogadhatót. Góllövői Herdiezky 
II. (8), K'emanovios (<). Brőeztl (»!. Ko- 
váts (h. Bánó :?). Probászka, Dióst. jli. 
Babma (3) és Szabó. — Az érsekulváriak 
nagyon szeretnék, ba a szövetség hírverő 
portyát során Érseknivár is kapna csapa
tot Az a terve zz ÉSE-nök. hogy jövőre 
a bajnoki kiiz.drtmekbe is bekapcsolódik. 
A csapatban több kitűnő játékos játszik. 
Herd'.ezky II. pedig országos viszonylat
ban is azárnottevS játéké*.

CSZAS
ÍM MÉTERES GYORSÜSZA8

a főszáma a PTBSC ezombatcsti vétse- 
nyének. A versenyen Tátos, Elomérí- 
Sz.uchy és Végházy csap liiseze. A bank- 
számokon kívül lé# m hát, 20# m mell és 
200 m hölgy hát szerepe! az országos nyílt 
6zámok között. A versenyt esttel órakor 
rendezik a Nemzeti Sportuszodában.

KOSÁRLABDA
H l. osztályú bajnokságért

Szerdán este folytatták a III. osztályú 
kosárlabdabajnokságok küzdelmeit at 
MOVE tornatermében. Eredmények:

BSzKRT III.—BEAC III. 89:22 
Vezette: Her-z és Gáthy. Németh és Já
vor megint kitett magáért. Kosárdobű: 
Németh (18). Jávor (13), Szilassy (8), 
illetve Sárost (8), gróf Zay és Keresz
tényi (6—«>. Fazekas (2).

PeSC—252-es cserkészek II. SU20 (15:0). 
Vezette: Jánosházi és Körmendy. Simon 
kiválóan játszott a pestújhelyi csapatban. 
Kosárdobó: Simon (17), Lukács (10). Va
dász (8), Mauréry (3) és Gáspár, illetve 
Sütő (7), Seres és Köves (6—6) és Sel- 
meczl.

K. L. joghallgató. Í00, 200 és 400 mé
teren az arany-, ezüst- és bronzielvény 
értékszintjs, 10.6. 11.1. 11.8. 21.6. 22.5,
24.6. illetőleg 48.6, 51 és 65.6 mp. A
szövetség az arany- és ezüstjelvényt 
ine-ven adja (a kerli'etnek kell a megfe
lelő versenyjegyzőkönyvet fel küldeni a 
központba), a bronzjelvényőrt fizetni 
ítéli.
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A  WMTK korcsolyázó szakosztálya ieg-- 
aap délutá-Q iartotia első nagyszabású mű
korcsolyázó bemutatóját amelyet nagy- 
számú lelkes nézősereg nézett végig. A ki
tűnő állapotban lévő jégen a kővetkezők 
futottak  ̂ bemutatót: a Botond-Iányok
lErdcs Klári, Jvirály Ede, a Szekrénycssy- 
testvérek, a Kékesi-testvérek, Popp Mária, 
Bódi Marika és még sokan má^ok.

Á VIDÉKI
J'ÉGKOBONGBAJNOiC CÍMÉRT

as Un gyári AC és a Kassai AC küzd 
egymással. A? első mérkőzés Kassán ke
rül lejátszásra január 7-én, a ' vissza- 
wágömérkőzést pedig január 21-én Ung- 
vároít játszák le, Kassára az ungváriak 
a következő játékosokkal utaznak: Lecs- 
kó, Boros I „  Boros III., Fucskó II., 
Fueskó III., Moldt. Teszár és Scsaz- 
Hyíczky. Január 14-én egy debreceni 
yegyesesapattai mérkőzik az UAC Ung- 
várott. A BEAC is ajánlkozott az ung
váriaknak,. de a budapestiek ajánlatáról 
még nem történt végleges döntés.

TENISZ
A* amerikai teniszszovetség Makőt és 

kabint az amatőrszabályzat elleni vétsé
geik miatt hosszabb időre eltiltotta a 
versenyzéstől,

ROMANÖNI
ayérte a barceloniai verseny férfiegyes 
versenyszámát. A döntőben szetveszteség 
nélkül könnyen győzött Ca.rles ellen 6:4, 
S i$, 6:1 arányban.

RTGGS rs  MARBLE ÁLL AZ 
AM ERIKAI TENÍ8ZEHOSORREND 

ÉLÉN
Az amerikai lení-szszÖvétség is elkészí

tette már az 1940. évi erői istákat. Mind 
s férfiak, mind a nők közt a wimbledoni 
győztes. Riggcs. illetve Marbla Alieo lett 
•az első. A z amerikai bajnokságot nyert 
fiatal Vanborn a negyedik helyre került*

A  hivatalos erősorrend a következő:
Férfiak: 1. Rggs Róbert, 2- Parker

!Frnnk, 3. McNe';Il Donald. 4. V^nliorn 
Wclby, 5. Sabin Wayne, 6- Ccoke Ehvood, 
7- Grant Bryant, 8. Mullov Gardncr, 9- 
Hont Gilbert, 10. Prusoff Henry.

Hölgyek: 1. Marble Alice. 2. Jaeohs TIe- 
len. 3. Fabya.n 8arab. 4- Bernbard Iíelen, 
5. Wdlfrmden Virginia, 6. TVutidv Dorotby, 
7- Workman Dorothy. 8. Bezí P'-uline, 9* 
Winthrop Catherine, 10. Arnold Mary.

ASZTALI-TENIS35
Sfirgönyileg- lemondta az asztali-tenj^ 

©Bövetsfég a román bajnokságon való rész
vételt Ma. csütörtökön kellett volna utazr 
nidk a versenyzőknek, de a szabadságo-* 
kát nem sikerült elintézni és így itthon 
Binr.ad a gárda.

Elmarad it Budafok 5., 6. és 7-ére torve  ̂
‘zett asztali-tenisz versenye. A miskolci 
Ha-n-et vándortliias versenyt pedig két hét
tel- elhalasztották és együtt rendezik 
Északin agya r őrs z ág b a j n ok sága i v a 1.

A * aszta'f-tcnisz csapat ha iH-okság má
sodik fordulóját január 15-ike után kez
dik el.

A  Ge*szt~knp& döntőjét Péos és Gyön
gyös város asztali-teniszcsapata január

ÖCSÉDÉN -
y. levente egyesület 'és a katolikus Hegén 
egylet megrerjdezto 4910- .évi házi asztali* 
ien;t»zbajnnoksá^áf. Eredmények: e^vóni: 
3. íioLla L. % Főkefe. 3* Bolla r>.„ 4- 
Maksa. Páros: 1* P^ohásaka I* és TL, % 
Fekete—M>ksa, S. Kis—L^ng, 4. Bolla L 
'ás I I. A fiúk szép díjazásban né-szN3ÜUck-

TEKÉZÉS

Délraagyarország—-Zágráb tekemérlcőrés
Hesz szombaton Budapesten. Vőneki Fe
renc déli kerületi kapitány így állította 
ös^ze a déliek csapatát: Barta. Kanvó.
On#zö SzVSE. Vecsernyés, Tóth és Hi- 
degh (Kecskeméti MÁV).

ÉNEK ES IS T V Á N
a losangelesi olimpia kevésszámú 
magyar hőseinek egyike, nincs 
többé. Gyógyíthatatlannak hitt be
tegsége annyira megviselte az ideg- 
rendszerét, hogy levetette magát a 
harmadik emeletről. Szép sikerek 
után csúnya vég. Es érthetetlen.

Néhány héttel ezelőtt még együtt 
dolgozott a válogatott kerettel, ké
szült a németek és az olaszok ellen. 
Nagyon szeretett volna válogatott 
lenni.

— Meglátja, szerkesztő uram, ott 
leszek a helsinki olimpián is. É r
zem, hogy megy még. Hiszen még 
harmincéves sem vagyok.

Úgy tudta sorozni az ütéseit, 
hogy egy gépfegyver sem kattoghat 
különben. Igyekezték utánozni, de 
eddig még senkinek sem sikerült 
tökéletesen. De hamar kedvét szeg
te minden, érzékeny volt, képzelődő 
és — képzelt beteg.

— Rossz a gyomrom —  mondotta 
ugyancsak egy válogatott edzésen 
■— a sok fogyasztás nagyon megvi
selte.

Hiába vigasztalták, hogy az a 
gyomornak nem árt. Egyszerűen 
nem lehetett megvigasztalni. Min
denre csak legyintett. Ez különben 
szokása volt:. . így  legyintett lég. 
utóbb a kórházban is, amikor a be
tegtársai vigasztalták. A lig  huszon- 
kilencéves fejjel rákos betegnek 
képzelte magát, Először csak a 
gyomrában gyanította, azután már 
a máját is tapogatta.

— Egyszer egy nagy ütést kap
tam a májamra, --- panaszkodott —  
azóta nincs rendben.

Ilyen képzelt betegségek marcan
golták a lelkét, tépték, pusztították 
az idegrendszerét hosszú hetek, hó

napok óta. Végűi rászánta magát, 
elment a kórházba. Alaposan meg
vizsgálták, de nem találtak semmit. 
Mikor ezt megmondták neki, csak 
legyintett: ,J<!ngem akarnak megvi
gasztalni T“  Nem hitt senkinek, nem 
hitt az orvosoknak, csak a maga 
beteges képzelgéséhez ragaszkodott 
mereven. A  legrosszabb fajtából 
való képzelt beteg volt.

Végül Ss sikerült, tönkretennie a 
saját idegrendszerét. Ez azután ha
lálos betegségnek bizonyult.

Gsicsa, C sicsa., hogy tehettél 
ilyet f

®

Énekes Istvánnak a székesfővá
ros adományozott sírhelyet. Teme
téséről az OTT, MÖSz, MÁV'-Sport
ügyi és a BVSC közösen gondosko
dik. Az ökölvívó szövetség nevében 
vitéz Kálándy Imre ny. altábor
nagy, a MÖSz társelnöke búcsúz
tatja a tragikus körülmények kö
zött elhunyt világbajnokunkat. A  
temetés napjáról még nem történt, 
intézkedés. Előreláthatólag pénte
ken délután, temetik Énekes Ist
vánt.

A  V ILÁG MÁSODIK LEGJOBB 
AMATÖR ÖKÖLVÍVÓJA

volt a megboldogult lÉnokes T-tvar). Kgy 
vüá.g'bajrto-kságrot és három Európa-baj- 
pokságot nyert. 1930-ban Budapesten iég- 
súlyú Európa-ba.inokságot, 1932-ben Ló© 
Angelesben légsúlyú Európa- és világbaj
nokságot, 1934-bén pedig megint Budapes
ten harma tsúlyű Európa-bajneksagoí 
nyert. Az első helyezett a világ amatőr
jei közön az angol H. W. Mpllin, aki 
kétszer nyert olimpiai bajnokságot, Éne
kes mögött s harmadik helyet az olasz 
Sergo foglalja el. Sergo egyszer olimpiai 
bajnokságot, kétezer pedig Bsrópa-baj- 
Eokságot nyert

WBé«

VÍVÁS
Zzr.aar harí versenynaptár. 8-án: MAC 

IX. o- női t-r. HTVK II. o. párbajtörver- 
étny. 7-én: BSÉ IV. o. kardverseny. 14-én; 
BEAC I o. tőr válogatóverseny, RAG II.
o. kardv-rseny. 21-én: UTE1 I. p. kard ver
seny válogató. Szombathelyi VC Pethő- 
Vándordiias kardvereenv. 28-án: BEÁC I. 
Í>. párbajtőr válogatóverseny, BBTE III .
©. kardverseny.

A gyárban könnyebb, 
az edzőteremben 
annál nehezebb 
munkát végeznek 
az MPSE ökölvívói
Egy kívánsága van csak a* „esély* 
lesőknek^ a pontozást illetően* 
Igazságot q Magyar Posztónak!
A feltámadt Varga Höbi biztosan 
Indul a €sB»n!

Varga l'L, Deli és Varjú. Félnehéz- 
súly; Varjú, B'olop és Barna, Ne
hézsúly; Barna, Jánosi,

Bizony nagyon nehéz ennyi jő 
versenyzőből eltalálni a legjobb csa
patot.

— Én már össze is állítottam a 
BSzKRT elleni csapatot —  szól 
közbe az egyik Varga a sok közül. 
■— Ezzel a csapattal verjük a 
BSzKRT-ot (légsúlytól fe lfelé ): 
Sampiá.8, Glaubitz, Dán, Németh 
F., Deli, Varga Barna, Jánosi.

~  M i lesz a Németh Frigyest le
ültető Benével f  (nem rokona a k. 
a, királynak) —- kérdezi Bampids. 
—- Hol van Holop, Varjú, a_ Sziámi 
(ez Varga I I . ) ,  a kis Maráczi f  — 
vetik . szemére Vargának. Bizony 
nehéz dolog itt randet teremteni.

A  teremben lassan vége a munká
nak. A  fiúk egymásután gyorsan 
beugTálnak a medencébe. Jókedv 
uralkodik a fürdőben. Magyar Sanyi 
megy egy kis rendet csinálni.

—  K i fáradt él az edzésen t  -— 
kérdezi a fiúktól. Senki sem jelent
kezik.

—  Nos, akkor szedjétek szét a 
szoritót —  adja ki az utasítást.

Amíg a fiúk öltöznek, ismét az 
edző kezd beszélni:

—• Szörnyű álmom volt az éjjel, 
óriási kígyó támadott meg. Piros és 
sárga volt a színe. Én azonban le
győztem a kígyót.

—  Megverjük a piros-sárga villa
moscsapatot! —- fejtette meg az 
álmot egy önkéntes álomfejtő.

•— Ha igazat mondasz, mindennap 
ügy fogok neked köszönni, hogy alá
zatos szolgája —  fogadkogtk a kö
zépső Varga.

—  Nagyon szeretnénk tisztes 
eredményt elérni —  mondja Pál 
Imre szakosztályvezető. —  M i min
dent megtettünk, hogy jó l szerepel
hessünk. Leginkább a pontozókon 
múlik minden. N e ajándékozzanak 
nekünk pontokat, de ne is vegyék 
él azokat, ha a fiúk becsületes és 
óriási munkával megszerezték.

A  vezetők, a versenyzők csoportot 
alakítva mennek ki a gyárból, he
lyesebben az edzőteremből. Minden 
versenyző szemében ott csillog a re
ménység sugára:

—  Hátha bekerülök a csapatba!
Hogy a bajnokságot ki nyeri ■

nagyon különbözők a vélemények. 
Csak egy jóslat egyezik:

—  Az MPS1S bentmarad az első 
osztályban!

f * l  vegye 
Sohasem fos mást használni!

K É Z IL A B D A

A január 6-ra kitűzött bői teremlabÓa- 
forduiót az MKESz az egyesületek kéré
sére későbbi időpontra halasztotta.

A lengyel válogatott kézilabdacsapat 
fegyik kitűnősége, Stanislaw Kurowski 
Budapesten tartózkodik és az Elektromos 
(edzéseit látogatja szorgalmasan. (Ku- 
rowski legutóbb Varsóban a magyar csa
pat ellen is játszott.)

Megkezdődött az új kézBalida Mték- 
vezeto-tanfolyam. Ma, csütörtökön Sass 
István tart előadást a lesállásról. A kézi- 
Jabdajátékvezetők szombaton. Vízkereszt 
napján szabály-megbeszélést és kétkapus
edzést tartanak a Nemzeü Tornacsar
nokban,

VASÁRNAPI KÉZILABDÁM KOR 
(Nemzeti Tornacsarnok)

2.30: K iatex-M TE  < Sző v.-díj). 3.05:
M. Posztó—Elektromos (Szőv.-díj). 3.40: 
Elektromos—BTC (I. osztály). 4,15: BTC 
—Elektromos UJJ. osztály). 4.5b: Waeker 
—BTK (II. osztály). 5.30: OTIC—MAPC 
(Szöv.-dij). 6.05: M TE—MAFC (I. osz
tály). 6.40: MAFC—MTE (I II .  osztályt, 
7.15: Széchenyi—KAOE (II. osjtálv).
7 50: KAOE—Széchenyi (Szöv.-dlj). 8.25: 
BSzKRT—VÁC (I. osztály). 9.00: VÁC— 
BSzKRr̂  (Hl- osztály).

Kiss Zoltánt ISTK játékvezetősértésért
hónapra tiltotta el a játéktól a fe-

gyeim! egyesbirő.

A EÉZlLABPABAJNöKgAű AM 4&A 
SzövetzégJ-dti

V BSzKRT 7’  i2. ElektromöS 7 5 1 1  o8.27. H
3. BLE VII. Z ® — l  t§:|í 12
A M 4Ü1 r  7  ̂ I  43 37.21 9í' mtF 1 3 1 3 35:23 7
«  UTE 1 2 -  5 28:38 4S- STo 7 1 - 6 8:47 28 BTC 7 - -  H 8:51 2

■*-

k ö l v i v a s

Sír ÖKÖLVÍVÓ CSA P AT BAJ > OK S.1Ü
érkő-^sel vasárnap délelőtt nem 10 ha- 
m fél 11 órakor kezdődnek a Városi 
ÍEházbaa.

Az ökölvívó csapatbajnokságok 
előtt szokásos kőrútunk keddestl 
állomása az MPSE ökölvívóinak 
edzőterme volt. A  csepeli posztó
gyárban —  ahol az MPSE csapatá
nak edzőterme is van — soha olyan 
élénkség nem volt észlelhető, mint 
most. A  szövőgépek pillanatnyi 
csendjét, is arra használják fel az 
emberek, hogy a gyár csapatának, 
az MPSE-nek esélyeit latolgassák a
csapatbajnokságokon.

Kerékpáros fiatalember vezet 
minket a gyár túlsó végén lévő 
edzőterembe. A  körülbelül 50 méter 
hosszú és 25 méter széles csarnok
ban ugyancsak serény munka fo 
lyik. Mintegy 30—40 versenyző 
szorgalmatoskodik. KI kötelez, ki 
árnyékol, avagy zsákol, de minden
ki nagyon el van foglalva. A  pad
lótól mintegy félméterrel magasab
ban vadonatúj szorító áll. A  szorí- 
tóban Magyar Sándor, az MPSE 
kitűnő edzője foglalatoskodik egy 
ifjú óriással:

—  Szűkén üsd azt a balegyenest! 
A derekad nagyon m erev. . .  a tes
tedet is add bele az ütésbe, — hang
zik az oktató szó.

A  fiú pompás tanítványnak lát
szik, mert az edző nemsokára vállát 
veregetve küldi le a szorítóból.

Utána még öt vagy hat fiú okta
tására kerül a sor. Míg a szorítóba 
a vezényszavak pattognak, mi a 
szakosztály elnökével, Kvaesák Já
nossal beszélgetünk. Az elnök Igen 
lelkesen beszél az ökölvívásról. 
Igazi szerelmese ennek a férfias 
sportnak.

—■ 4  gyár igazgatójával, Tótisz 
Pállal — kezdte beszédét aa elnök 

már a múlt héten elhatároztuk, 
hogy a versenyzőknek megkönnyit- 
jük a munkát a gyárban. Éppen 
ezért olyan beosztást adtunk a 
fiúknak, hogy csak délelőtt járnak 
be a gyárba és a délutánt a készü
lődéseknek szentelhetik. Délelőttön
ként is csak könnyebb munkát kap
nak. Ahol lehet, megkönnyitjük a 
fiák munkáját. Megérdemlik a gye
rekek, mert szívvel és lélekkel küzd 
minden versenyzőnk.

—  A  lelkesedést még a pontozó

hír ak sem tudják kiverni a fiúkból. 
Budapest bajnokságára nem is sze
retünk visszagondolni. Ha igazsá
gos ítéletet hoznak a CsB-n, akkor 
merem remélni, hogy nem esünk ki 
az első osztályból. A  bajnokságot a 
BTK nyeri.

— ®3 mit jósol a BSzKRT elleni 
mérkőzésükre ?

—  A döntetlennél is megeléged
nénk.

—  Döntetlen a, BSzKRT ellen! 
Azt már nem! —  szól közbe Né
meth Frigyes. — Meg kell vernünk 
őket! Nem azért fogadtam minden
kivel egy liter tejbe, hogy elveszít

ésük a mérkőzést!
Deli, aki a fürdőből jött ki,

büszkélkedik:
—  Már ismét úgy „ bunyóztam", 

mini kezdetben, Pozsonyban na
gyon ment. Én is nyerek pár hektó 
tejet, ha megverjük a BSzKRT-ot. 
A. bajnok azonban a BTK lesz.

A  szorítóban Varga Höbi mun
kálkodik. Olyan nagyokat üt, mint 
kezdetben. Viszont elég karcsúnak 
látszik. Magyar Sándor meg is 
jegyzi:

—  Nagyon örülök Varga másod
virágzásának. Főleg pedig annak, 
hogy ,JIöbi“ a váltósúlyban is in
dulhat. Igazán kitűnő formában 
van.

—  Hogyan is állnak a csapatbaj
nokságok előtt? — kérdeztük to
vább az MPSE edzőjét.

—■ Gondjaim vannak az összeállí
tás körül. Súlyos gondok. Annyi a 
jó formában lévő versenyzőm, hogy 
akár három csapatot is ki tudok 
állítani. A  harmatsúlyban nem ke
vesebb, mint öt versenyzőm egyfor
mán esélyes, hogy bekerüljön a csa
patba. A  1 élnehézsúly nd viszont 
már gyengébben állunk, o t t  „csak?* 
három ssámbavéhető versenyző 
van. A csapatba a következő ver
senyzők kerülhetnek: Légsúly: Vi
téz, Glaubitz, Sampiás és Zajácz. 
Harmatsúly: Nagy, Mezei, Glau
bitz, Sampiás és —  esetleg — Dán. 
Pehelysúly: Dán, Tamás, Horváth
és Dundics. Könnyüsúly: Németh 
F B e n e ,  Maráczi II. és Moys. Vál
tó súly: Bartók, Sirály-Stangl, Deli 
és. Varga II .  Középsúly: Varga

lí.AZHö

»fí*i míiisor
Csütörtök, január 4.

Budapest J. (549-5 m): 6-45: Torna. H í
rek. Hanglemezek. — i» i Hírek. — 10,20:
1. Az alcsuti udvari cigányok. 2. Csendes 
este az egyik tanyán Móricz Pál elbeszé
lései. — 12.10; Pelri Káló, az Operaház 
tagja éneke], zongorán kíséri vitéz Pong- 
rácz István. Tibor Zoltán énekel, zongo
rán kíséri Pelri Kndie. — 12.40: Hírek. —
I. 730: A  rádió szalonzenekara.. — 14.30:
Hírek. — ifi 15: Magyar orosz hallgatók
nak. „Művészet a Kárpátalján.’* Harcsár 
Miklós előadása. Pcredacsa dlya uhrorusz- 
klch szlusatelej. Nlkoiaj Haresár: Iszku- 
ezto na UhOrszkoj Kuszi. — Dokiad. — 
16.45: Időjelzés, Ulöjárásjelentés, hírek. — 
17; Hírek szlovák^ és magyar-orosz, nyel
ven. — 17.15: ,,-Szénahiány leküzdése kis
gazdaságokban.’* Zajtay A.rtur dr nyug. 
kísérletügyi főigazgató előadása. — A 
földmívelésugyi minisztérium rádióclő- 
adassorezata. — 17.45: Ráűz Zsiga cigány
zenekara. — 18-30: Két angol humoreszk. 
}• ™ai’k Twaiii: A  világhírű ugróbőka-
2. woodhouse: Leány a kikötőben. Felol
vasás. —• 18-50: Masseneí: Elzászi jelene
tek, szvit. ((szimfonikus zenekar. Vez:: 
Pierre Changnop.) Hanglemez. — 19.15: 
Hírek._ — 19.25: „H at hónap története.”  
Hangpillunntok az, év második felének ese
ményeiből. Hangfelvétel. — 20-50: A  Jó
zsef nádor 2. honvéd gyalogezred zeneka
ra. Vezényel; Seregi Artúr. — 21.40; Hí
rek. idő járásjelentés, hírek szlovák és 
magyar-orosz nyel vett, — 22.10: Hangle
mezek. — 26: Hírek német, olasz, angol, 
francia^ és eszperantó nyelven. — 23.25: 
Közvetítés a Dénes-étteremhől. Varga 
Imre énekel, kíséri Sárai Elemér cigány- 
zenekara. — 00.05; Hírek.

Budapest I I .  (834.5 m): 17-15: Tánclc- 
jneizek. — 19.15: Damokos László zongorá
zik. — 20: Hírek magyar, szlovák és
magyar-orosz nyelven. — 20.20: A Ma
gyarországi MunkiüdaíoKyletek Szövetsége 
képviseletében a Magyarországi Könyv
kötő Munkások Szaké,gyleíének dalárda- 
ju. Vezényel: Novak Károly. — 20.50: „A  

ás 0 költő.”  Irta: Cgatlcú Endre 
dr- Felolvasás, w  21-20: Csorba Gyula ci
gányzenekara muzsikál. — 23; Időjárásje-

Kassa (259.5 m)s 11.05: Szlovák hallga
tóinknak: „Modern népvándorlás,”  (Jinelü 
Nándor előadása. — Pro sloveneskyeh pps- 
lucháeov: „Moderné staliovauio národov." 
Prodnáska Nanaa GinelHlio. — IMS* 
Hanglemezek, J. rés*.; Sz'o'vák pépdalo’-r.
II. rész: Szlovák tánel g ezek. — 11-40:
Hírek tsatow  és *z!«vák nyelven-

« i  m a g y a r  IC b i I

Bercsényi
huszárok
E r d é l y i  l i l á i

C s o r l o s ,  'M akaói 
St«!eu3iy, Sziiassy, 
Waszarír, fóittáZyffy.
R en d ező ; Ik la t r r ia l  

r ^ U i N ! E R  M  ö l

Htbiuh*omnu
M03ÍI
Göre Gábori

TOMPA SÁNDOR
Nemsokára megkezdik a Hunnláa 

bán Göre Gábor bíró uram filmjét, 
Gárdonyi Géza népszerű, kedélyes 
alakját Tompa Sándor fogja még? 
személyesíteni. Durbints sógor Beihat 
Sándor lesz, Kácsa cigány pedig 
Berki József. Rendező: György Ist
ván. Zeneszerző: Akom Lajos.

Piusm
m  f i l n t l e

Régen láttuk már a francia ,J3ün 
és bünhődés" Raszkolnylkovját, a 
k'tünő Pierre Blanchart. Másfél 
esztendeig csak színpadon szerepelt 
Párlsban. Nem filmezett.

-— Néha kell egy kis szünet a fil
mezés közben —  indokolta a tel- 
vevőgép előli visszavonulását — 
mert a film abban is különbözik á 
színháztól, hogy aki túlságosan so
kat szerepel rajta, azt eiöbb-utóbt> 
megunják.

A  hosszú szünet után Pierre Blan- 
char a „Decemberi éjszakák" című 
rendkívül érdekes filmben vállalt is
mét szerepet. A  decem beri éjsza* 
káké'-jiak most les? $ bemutatója 
Párlsban, A  moziközönség . fokozott 
érdeklődéssel várja az új Blanchar- 
filmet s ez igazolja a kiváló szí
nészt, Csakugyan okos dolog néha 
egy kis szünetet tartant filmezés 
közben.

Heinz RSürnisnn
kacagtató filmre Szil* 
veszter éjszakáján 
nagy sikert aratott, 
ezért pénteken 
az Urán'.a rendes 
műsoréra tűzik

Szilveszter éjszakáján, az éjféli 
előadáson Heinz Rühmann „Házas* 
ság kizárva" című új, vidám filmjét 
játszották az Urániában. A  film 
rendes bemutatójának az időpontja 
akkor még nem volt megállapítva. 
A  szilveszteri előadáson a közönség 
rengeteget kacagott a „Házasság 
kizárva" mókás jelenetein, & fősze* 
replö komikusok játékán s a sok 
mulatságos ötleten. A  filmszínház 
igazgatósága ezért elhatározta, hogy 
a „Mária Ilona" előadásai után 
azonnal műsorra tűzi a kitűnő 
Riihrnann-fümet. Már csak azért is, 
hogy az új esztendő első filmje ~~ 
vígjáték legyen.
. A  „Házasság kizárva" gyártási 
vezetője a kedves kis komikus, 
Heinz Rühmann volt. A  rendezést 
azonban ezúttal másra, Kurt Hoff- 
mannra bízta. Főként azért, mert 3 
maga szerepet is vállalt a filmben, 
Persze, főszerepet. Heinz Rühmann 
és két társa —  Josef kisbér, Haas 
Brausewetter ■— játssza azt a há
rom fiatalembert, akinek a jekzava 
ugyanaz, ami a film címe. A  fűm
ben azonban akad három fiatal nSr 
is. (Trude Marlen, Gerda Maria 
Terno és HUde Sahnsider.) Talán 
mondanunk sem kell, hogy a három 
hölgy jelszava pontosan fordítottja 
a film címének.

A  „Házasság kizárva*' zenéjét 
magyar ember, Járy Mihály sse- 
rezta.

Egy idegem 
élet elrablá
sának izga1 2 3 * * *- 
mas problé
mája művé
szi francia 
f i i  m é n !

Chfr'es Yanei 
$ m  Pr ím 
J uIe s B e r n

PATRIA
SAV0Y
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Kosár] Jbdaba jnoki
mir'aűzések e heti 
műsor?

II. osztályú bajnokság: 4-ón. Műegye
tem. 6.1Ü: BEAC II — MAFO II. (vezet.:: 
Szamosi és llerz). 8-10: SzIHC —VÁC II. 
(Veikey- és Kardosa — IV. osztályú baj
nokság: 7-10; BSE—Gamma (Lakatos és 
Síolpa II.).

I. osztályú bajnokság: fí-án. Műegyetem. 
6-kor. BSzKUT— MAC (vezeti: Badacsonyi 
és Paku). 7-kor: 252-es cserkészek—BEAC 
(Kormeudy és Gáthy). 8-kor: BBTE— 
MAFC (Király és Hulényi). II. osztályú 
bajnokság-: 5-kor. BBTE I I .—PcSC (Herz 
és Slolpa I I  ).

I I I .  osz'ályú bajnokság; 7-én. Műegye
tem. 9-kor: SzIHC II.-B E A C  III .  (Kar
dos és Szamosi). 11: MAFC III .-B E A C  
IV. (Nana és Velkeyj. 12-ker: MRTSE— 
Gamma L. (Körmend?- és Lakatos). — 
XV osztályú bajnokság: 10-kor: MOVE
BAFC— KAOE (Herz és Gátby).

A Testnevelési Főiskola csapatai csak 
& következő fordulóban kapcsolódnak is- 
mét be a bajnoki küzdelmekbe-

A  bosárlabdabízoltság határozata szerint 
ezentúl megengedhető, hogy egy játékos 
többször is játszhasson a bajnokság bár
melyik osztályában anélkül, hogy elveszí
tené jogosultságát arra, hogy akár egy 
magasabb, vagy akár egy alacsonyabb osz
tályban játszhasson a jövőben csapata 
színeiben.

M O Z IK  M Ű SO R A ;

RÖVIDÍTÉSEK: Sz = szombat, V =  vasár
nap, n = 'U, i  — ‘fi, h => %.

A  szombati ünnepnapon vasárnapi 
kezdések!

Bem utató mozik

ÁTRIUM. Margií-körút 55- Tét: 153-034. 
16, f8, Í10. Sz. V.: í4-kor is. Bercsényi hu
szárok.
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111140. h6,
hS, hiú. Sz. V.: i*4-kor is. Vihar Azs-a 
felett.
COKSO. Váci-u. 9. T.s 182-818. nő, n8. nlO. 
Sz. V : o4-kor is. A férj közbeszól. S-ik 
hél! 7-én d. e- nl2: Francia operamatiné. 
BÉCSI. Teréz-körút 28. T-: 125-952. 6, S,
10. Sz- V.: 4-kor is. Gsapda- 
FORUH. Kossuth L.-u 18. T. IS9-543 
nő, f8. hlO. Sz. V.: o4-Uor ia. Halálos la 
vasz 2-ik hét!
HIHADO FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet.krt 13. 
T.: 222-499. 10-től 24-ig folyt. A Holland 
határvédelem és a finn-orosz háború. Stb. 
OMNIA Kölcsey-utca 2. T ; 130125. 5. n8, 
í [9. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Bercsényi huszárok. 
BADIUS. Nagymező-utca 22. T.: 322-098. 
Í6. h8, hlO. Sz. V.: í4-kor is. Dai a sza
badságról.
ROTÁL, APOLLO Erzsébet-kSrút 45. T: 
222002. n6, f8, blO. Sz. és V: 4, 6, 8. 10. 
Tarzan és fia- 3-ik hét!
SCALA, Teréz-krt. 60. T  : 114411. h5. fh, 
hlO. Sz. V.: 13. 5. ÍS. 10. A négy toll. 
URÁNIA. Rákóezi-út 21- T.: 145-046. 5, n8. 
Í10. Sz- V.: b3 kor is. 1848 Mária Ilona. 
3-ik hétre prolongálva! 7-én d. ©- 11:
gróf Bethlen Margit előadása.

U tánjátszó m ozik

BROADWAY. Károly-kiirút 3. T.: 144-212. 
»4, Í6, h8. 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr!
CÁRITÓL Baross tér 32. Te!.: 134-337 
fii, hl, 3, n6, £8, hlű. A holnap hősei. 2-ik 
hét!
CASINO Eskü-út 1. T . : 383-102. £6. Í8, 
HÓ. Sz. V.: fl-kor is. Babamenyország. 
CORVIN Cliői-út 40. T: 138988. 14. fS. 
Í8, fl0. V.: f2-kor is. Tánc a föld körül. 
V. d e. fii-. Mesterdalnokok.
3CLIT Szent István körút 16. T : 114502.
4, 6, 8, 10. V.; 2-kor is. 16 évesek. Pro
longálva!
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T : 142455. 
t i,  16, ÍS Í10. V: f2-kor is. Tizenhat- 
évesek* S-ik hét! V. d. e. £13: Hindu lánd- 
zsás.
KAMARA Dohány a 82. T.s 141-027.
11, 2, 4, 8, S, 10. Gibraltár.
LLOYD. Hol ián-u 7/a. T : 111-994. 4. 6
8, 10. V .. 2-kor is. A kis fenség paran-csa- 
V. d. e. 11: Fiúk városa.
PALACK. Erzeébet-krt 8. T .: 221-222. 11,
2, 4. 6. 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
3-ik hét!
SAVOY Oilöi-út 4. T.: 146-040). f4. f6. f8
flO- V.t f2-kor is. Rettegés. V. d. e. f i i :  
81S, Charlie Chan.
SIA1PLON Horthy M.-út 62 T .: 268-999 
Í4 £6, Í8. flO. V : 11-kor f2-kor is.
A  . ki roll f el di pap.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T.s 140-840. 11, 2.
4. 6, 8, 10. A gályarab.

Továbbjátszó mozik

A? KŐTÁR Gömbös Ov -o. ti. T.t 355-374 
ni, n6, n8, nlO V.: n2-kor is. A 3 testőr. 
6-áti d. e. 11: He.idi. 7-én d. e. 11: Mr. 
Moto nagy játszmája.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384563. 
4, 6, 8, 10. V: 2, 3. 4. 5 S, 7 8. 9. 10. 
Hölgyek előnyben. V, d. e f ii, 12: Az 
ntca üdvöskéje.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500.
fő; b7, 9- V.: Í2, f4, ffi. f8. flO. Hölgyek 
előnyben. 6-án d. e. f i i :  Magdát kicsap
ják. 7-én d. e- f i i :  Hyppolit a lakáj. 
ELDORADQ Népszínház-utca 31. T : 133171. 
4 6. 8, 10. V: 2-kor is. Robin Hood.
tíOMEKOS. Hermina-u. 7. T. 296178 
h5, 7, DlO. V.; f 10-től: A  nőtlen férj. 
IPOLY Csáky-utca 65. T : 292626. Í4. • f6 
f8j flO. V .: f2-kor is. Hölgyek előnyben. 
6-án d. e. f ii: Családi pótlék. 7-én d. e. 
f i i :  örök titok.
JÓZSEFVÁROST. Kálvária-tér 7. T.-. 134- 
644. f> ti, f8, flO. Hölgyek előnyben. V. 
d- cl Í10, £12: Az Aréna hősei.
PLYM PIA  Erzsébet-körút 26. T: 342947.
11, 2, 4, 6, S, 10. Hölgyek előnyben. 
OTTHON Ben czky-ntca 8 T.: 146—447 
ni, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. A szívek 
nuzsikája. A magyar úszás. V. d. e. 10,
£12: Az asszony és az orvos.
PATRIA Ne[„?,t,haz utca 18 T. 145-673 
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Rettegés. V. d. 
e. f i ) :  313, Charlie Chan.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T : 144454. 11, 1, 
3. 5, n8, flO. Riadó Indiában.
KIÁLTÓ Kákőf,: út 70. 1.: 139-497 fii
fi, h3, 5, 08. £10. V.: 10, 12, 2. 4. 6. 8. 10. 
Hölgyek előnyben.

NEMZETI SPORT
Kegjelenlk szerda és szombat kivételé- 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp VIII., Rökk Szilárd utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72. Pnstafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelőn szerkesztő: Hoppé László. — Felé
lőé kiadó: Kultsér István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2:210, negyedévre 6-—. külföldre 9, —
(ÍArcerikábn 10— ).

Nyomatott * Stádium Rt. körforgóié* 
9*4®, fslaSés; Győr? Aladár tgaagatá.

PORTYA KONGÓBAN
A feketék még Viem tudnak látszani 
s így győzelmük gólaránya túlzott
nak tekinthető

Fejes Döme PULI úti levele
M ég  élénk em lékesét éhen á ll a 

m agyar spontársadalom nak a 
P U L I  a fr ik a i portyá jának  lé tre 
jö tte . A  P U L T  igazga tó ja  m eg
kérdezte a pénztárost:

■—  M ilyen  a kassza f  
—  K o n g ó ! —  fe le lte  a pénz

táros.

K ongóba  m együnk portyára .
Később az igazgató hosszabb 

in terjúban fe jte tte  k i a kongói 
portya  je len tőségét:

1. M áshová m ár úgyse lehet 
menni.

2. Kongóban m ég győzn i is le 
het, m e rt o tt  talán m ég nem  ta 
nu ltak  m eg futba llozni.

E l is indultak s az érdekes 
portyá ró l m ost kaptuk m eg az

első portyalevelet.
M in t alább lá tható„

Kénir@imes utalás
V égre  tudok levelet írni. K ényel

mesen utazunk, K u li— Ku liig  g yo r
sított gyalogh intón mentünk, innen 
pedig

hálótevéken 

fo ly ta ttuk  útunkat. A m i 

a  tá j szépségeit

illeti, elmondhatom, hogy általában 
kirakós ro m it  játszottunk, később 
u ltiz tunk . Csucsi, az általánosan is
m ert balszélsőnk, ak i aranyos hu
m oráról, vagyis  fa lren gető  bemon
dásairól nevezetes, m egint mondott 
e gy  jó t. A m ikor leestem  a  teve- 
hátról, ennyit je gy ze tt m eg:

—  Te kétéves!
M ég  most is kacagok, ha eszembe

jut. A z t  mondta, hogy kétéves, —  
m eg keli szakadni!

Szép siker
E lőször a bolo-négerek ellen já t

szottunk egy  tisztáson az őserdőben. 
A  pálya körül szalm afedelű lelátók 
álltak, úgy tudom, Tarzant Is m eg
h ívták a mérkőzésre, de nem tudott 
jönni, éppen film fe lvéte le  volt. A  
bolo-néger labdarugók tehetséges 
játékosok, könnyű fügefalevélben 
játszanak, finomm űvű fü lbevalókkal 
és orrkarikákkal.

B örszegekkeí
játszanak, talpbőrükbe néhány sze
g e t erősítenek s ez képessé teszi 
őket a legnehezebb ta la jon való 
m ozgásra is.

M egvallom , azt hittük, hogy ezek 
ellen a feketék  ellen technikai f i 
nomságaink kellőképpen érvényesül

M ire  az igazgató  a pénztáros 
fe jé re  csapott.

—  M egvan  —  k iá lto tta  -— ,
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nek. Érvényesültek Is, de viszont 
azonban az ő gó lja ik  is érvényesül
tek. A  törzsfönök fia  rem ek kereszt- 
labdákat adott s a középcsatáruk 
nagyon gyors volt. Egyébként m eg
lehetősen

elm aradottak
a benszülöttek, még m indig az an
go l rendszert játszák, messze van
nak az 1848-as középeurópai stílus
tól. A  gó larány természetesen tűi-? 
zott,

a legelvakultabb bolo-négerek 
sem állíthatják hogy hét gó lla l job
bak lettek volna, mint a P U L I. A  
szakértők m egállapíthatták, hogy a 
bolo-négerek technikája m ég fe jle t
len, nem tudnak labdát vezetni, nem 
tudnak sarkazni, term észeti fo g ya 
tékosságuk fo ly tán  nem tudnak 
rövidre passzolni. N em  Ism erik m ég

a középeurópai kultúra
pepecseléseit,

A  helybeli lap, am elyet fa tö rzsre  
kaparnak, vezércikkében azt írja, 
hogy m i ■*»

csak tanulni
jöttünk ide. H á t ez hallatlan szem* 
telenség! Dehogy jöttünk m i tanuk 
ni. Köztudomású dolog, hogy

m i sehová se m együnk tanulni, 
m ert nekünk arra  nincs szükségünk, 
M i

tan ítan i
jöttünk! Rem éljük, hogy a  feketé
ket m eg tudjuk tan ítan i arra, am it 
m i tudunk.

A k k o r  legközelebb m ég győzhew 
tünk is!

F e jes  Döme.
ni—— mi »i '

Csalódás

S z i l v e s z t e r i  á l o m
Avagy

K é t tö rök  szurko ló  beszélget n 
vasárnapi m érkőzés után:

■— K ik a p tu n k ! Ú gy  látszik, máit 
senki ellen sem lehet biztosra m én-> 
ni. M ár a m agyarok  is m egtanultad  
já tszani!

Í g y  v o l t  v a l a h a . . .

Csapataink csodálatos labdarugó művészetükkel m eghódítják a  m ég i»r im lt iv  kultúrájú, de igyekvő  déü
országokat.

B ü s z k e s é g
K isegy le ti in téző  m ond ja :
—  M i már ősszel m egkezdtük  ffl 

té li m unkát!
—  Hogyhogyt
-— P ihentünk  . .  „

Istanbu!

—  Mondja, m i a Fradi portya• 
eredménye ?

— Nézze, nem lehet lebecsülni 
ma már azokat a törököket. . .

—  Elég! K i rúgta a becsület• 
gólunkat ?

Keserű ébredés
A vagy

így van most...

Az más
•— Hát már a törököktől is kikan 

púnk ?
— Nézze, ráfér azokra a szegény 

fiúkra az a kis pihenés . . ,

S) Kjözéf}
—  Mert tudja, ha Polgár nem 

véti azt az ön gó lt. . .
—  Jobb lesz, ha megmondjas 

hány centi hó van a hegyekben!

Jő ilzüaf iTEEsiaprag

—  Maga üzletember, ugyef
—  Igen. M iért?
—  M it gondol, egy pár norvég 

sílécért kaphatok egy gyapjú úszó
ruhát ?

E l ő v i g y á z a t o s
— Mondja Cseh úr, igaz, hogy 

nősülni akar?
— Igaz, de csak a görög portya 

után.. .
—  Miért?
— Előbb megnézem a milói Vé* 

nuszt. . .

Heti probléma
—  Már Istanbul sem a miénk9


