
Csütörtök*
1 9 4 0  j a n u á r  I I

xxxn. értobjmm 6, százsa

Árai 12 fillér
Szlovákiában . . . 1.20 I 
Romániáiban « • é te! 
J w g n s a s l á v l á b a n  2 Vs d in ,  

iém eiországban IS Pl.
©teoraságfesu, .. M «, „  Un
Bmaeiaomógbaa « , „ » » ■  U «  Sr.
^VáJdt«B0. 6® e. ds ®s I&» Íi8
Araarik&bu.. «. « ,  a® „  M 4 m,

á « N  * t r / 1
M

Av ;.> :

■ ••
5/?
- W

Jövő héten elkészül 
a BLASz tavaszi sor
solása

& BLASz-ban már erősen sürgetik arf 
egyesületi vezetők a tavaszi Sorsolás 
megéjtését. Lengyel Károly főtitkár eze
ket mondja:

—■ A sorsolásnál mindenféle igényeket 
kell számításba vennünk. Éppen árért 
nekünk meg kellett várnunk, amíg áss 
A'B és az NBB sorsolása megtörténik. 
Ezeket már megcsinálták és így most 
már a BLASz sorsolását is megejthetjük. 
Legkésőbb jövő hét közepéig el le Js6“ 
szül a sorsolás.

Nagy NB-értekezletet tartottak szerdán este a szövet" 
ségben: a kétcsoportos NBB-t javasolja a többség

Balszerencsés küzdelemben dön- 
tétlenül látszott a Hungária

Hungária-Pyreus válóé;.
i : l  (0:0)
Kéí kapufát is lőtt, számtalan helyzetet hagyott ki, gól-
f, , í'^s, ío kapta a Hungária, amelynek Titkos volt«J. legjobb embere

Athén, Január 10. 
műsortól eltérően ma 
Olym piakos pályáján

a talál- 
így álltunk

Négy esi, 
Müller,

, Az eredeti 
délután az
Pyreus válogatottja eUen mérkőz
tünk. Szeles, borús Időben, sáros 
salakos pályán zajlott le 
kozó. ötezer néző előtt 
fel:

Szabó -— Kis, Biró —
Turay, Dudás —  Béky,
Kardos, Cseh, Titkos.

Széllel hátban játszunk az első 
félidőben s mindjárt támad is a csa
pat. A  2. percben Mülíer már ko
moly helyzetet ront el. A  6. percben 
Turay húsz méterről küldött sza- 
s>adr ugását szögletre menti & görög 
védelem. Négyesi kezelése miatt ei- 
.iemünk van szabadrúgás, de nem 
leozelyes , a löyés. Mindjárt utána 
Muller támad, de most is eltéveszti

fövését IlelyZRt TÍtkOSA  következő percben már
lr._ éltalálja a kaput, de most 

a in ®orciS' kapus véd ragyogóan. 
VP̂ cben « ör» g  szabadrúgást 

Tuiay tejel ki. Kardos nagy lövé-
gja a görög kapuvédő. Csehet 

a 16-oson belül kapuvédő.
" “ V  gáncsolják, a já

tékvezető azonban nemirtüZZ " u“ »an nem ítéli meg a 
lveli hP " ^ ^ ? rez .^ögletet, jól is

be ? labdát, mégsem lesz sem-

l y e s e k ' é s ^ ' 4  gö rö^hök is„ J eszé:csak - 2?‘ Percben Négyesi
komni,. l “ _et aran tlIdJa tisztázni a£l<%  támadást.
Is lö ' !,ere.ben Titkos fut el, gólt 
les címA,^0r°y játékvezető azonban 
zunk rtf*1, .n.em oája meg. Tiltako-

MüUer kl* ba-
•szépen v a í  méteres szabadrúgását 

■ odi a görög kapus. Dudás
azután aW l i  el a célt,

változatos11. TiAk?s 10 ,mellé- Szép és 
azonbiirí laték, kis szerencsével 
hetnétik &r eSy-két góllal vezet-

górög támadást bravúrosan

egy-két
Szép

tisztáz Biró . . ., ----
kap labdát „ Jobbszamyunk alig 
33 percben blzon>r eléS' híba. A  
zeli lövéoü. a S<>vog középcsatár kö- 
Kis d a S i f r ^ ^  « * « «  Szabó. 
^ábadrúpást1 ka l °Jdalvonaláról 
fit. A 4n 1 kaPunk- A  sorfal há- 
ihent. \7 'Percben Biró szögletre
a úiíénk d e ^ fí5 három Pero erősen 

’ 06 &Ó1 mégsem születik.

a H u n ^ :máSOdlk féu<*öben 
lanyhán A  feltűnő
előrejön balöL 5 f “ f r kiall> Dudás 
lesz .ÍobbÖsSZeköt^k04 nek’ Kardos 
tár, Sebes jgn h” ’ .. cJ>eh középcsa- 
lyére.

Már
van DU(iá.snak7 de'J,ík„ na.?y helyzete

a balfedezét he-

aZ J l, Percben
éles lövése kapumellé talál. Az 5. ka;

kapus mellett beemelj1 ad ^ d á t?8 a
a hátvéd az utolsó V);ir ‘a°aat' 'de 
vágja a gólvonalról. P n ” f ' a”  ki- 
letre szerelik, Titkos s z ö S t f - Sz.° s '  
klfeJeU a védelem. A  13. | ' ^ lKu/ asát 
szélyesen támadnak a görögök ^d'

n.!lZy’ kavarodás a görög 16-os táján? Tit
koshoz kerül a labda, ő 14 méterről

laposan megvágja és a bőr a 
balsarokba t-üvlt. 1:0.

 ̂ A  21. percben a görögök érnek el 
r% letet, aztán Titkos lövését védi 
v^SÖrög kapus. A  görög balszélsö 
j j j t ,  jó helyzetből fölé lő, majd 

görög szögletet Biró kifejel.

A 2S. percben közvetlen közelről 
egy rálött labda JBiró vállát éri. A  
játékvezető

11-est
ítél, ezt Simeonidis balösszekötő la 
posan a balsarokba lövi. Szabó vető- 
dött, érintette is a labdát, de meg 
fogni nem■ tudta. 1:1.

Támad a Hungária, Titkos kapu
fát lő, a visszapattanó labdát Dudás 
öt lépésről fölé vágja. Béky szög 
létéből Turay kapura fejel, a kapus 
kiüti. Kardos mellé iő. A  40. pérc- 
ben Dudás lövését üti ki a kapus 
Béky rászúrja, a. labda kipattan, 
Cseh fejeli újra kapura, a kapus 
azonban rávetesse! remekül véd.

Titkost megrágják, két percre ki' 
áll, de még a mérkőzés vége előtt 
visszajön. Két jó helyzete van még 
a Hungáriának, de mind a kettőt ki
hagyják.

Szép, durvaságoktól mentes 
mérkőzés volt.

A  Hungária jóval többet támadott, 
két kapufát és sok gólhelyzetet ért 
el, de a lövéseket nem kísérte sze
rencse. Kitünően játszott Titkos és 
a védelem, jól Cseh és a két szélső
fedezet. A  g'örögöknél a kapus, kö
zépfedezet, középcsatár és a bai- 
szélső volt jó.

Feldmann edző: Balszerencsés
mérkőzés volt —  már, ami az ered
ményt illeti. Különben jó játék. 
A  kemény talaj nem ízlett a mieink
nek.

©

Legközelebbi mérkőzésünk pénte
ken lesz Athénben Athén váloga- 
fpttjával, vasárnap pedig ugyancsak 
Athénben a  ̂görög válogatottal 
játszunk. Aztán indulunk haza. 
Jugoszláviai mérkőzéseinkről még 
nem tudunk semmit.

Takács

Tizenötödike után indul
a MAC Olaszországba

A  magyar-olasz vízipólómérkőzés 
nyomán megindult magyar-olasz 
érintkezések első —  sőt igen kora
tavaszi —  fecskéje az a’ portya, 
amelyet a MAC a hó második felé
ben bonyolít le.

15-ike után kel útra a MAC por
tyacsapata, a pontos időpontot 
azonban még nem közölték az ola
szok. Az OTT és a MUSz a hozzá
járulást már megadta, a MAC a 
csapatot is kijelölte, csak menet
rend nincs még.

A  csapatot Mezei István dr., a 
vízipóló csapat kapusa vezeti. Két 
úszója pólótartaiékként is szerepel, 
Eleméri és Fábián, mind a két mi
nőségben komoly erő. A  csapat 
standard felállítása különben Mé
zel dr. —  Fábián, Tolnai —  So- 
móczy, Kápásy, Tarics, Szívós. 
F'ábián és Szívós átigazolás alatt 
áll, őket régi egyletük engedélyével 
viszi magával a MAC.

A  kék-sárgák első mérkőzésüket 
előreláthatólag Nápolyban játszák.

Nagyon durván játszott a torok
csapat

Galatasaray-Ferenc vár os
1:1 (1:0)
A nagyon rossz talajon sem játszott rosszul a Ferenc
város — A mérkőzést a törökországi földrengés káro
sultjai javára rendezték

A ratd  G éza  
az O TT iga zga tó ja

Alig másfél esztendeje, hogy 
Arató Géza, a Nemzeti Sport h. 
.szerkesztője kivált a lap köteléké
ből és felsőbb kívánságra mint az 
OTT titkára a magyar sport króni
kájából anwik egyik irányítója lett. 
Ez a másfél esztendő olyan tevé
kenységet jelentett a magyar sport
ban, olyan mozgató és építő mun
kát az Országos Testnevelési Ta
nácsban, amilyen iramot azelőtt el 
sem tudtunk képzelni. A zt OTT 
iskeüemé megváitc&ótt:’ már nem
csak kérelmeket teljesített vagy 
utasított el, nemcsak szövetségi - tá
mogatások csökkentése érdekében 
folytatott tanácskozásokat, de ma
ga vetett fé l sportbeli sikert ígérő 
ötleteket. -Elmondhatjuk, hogy az 
utóbbi másfél év alatt nem volt 
olyan sportbelileg indokolt kérés, 
amelyhez az OTT ne járult volna 
hozzá.

Az új OTT-nak ebben a sport
szerű szellemében egyszeriben ott
hon találta magát A rató Géza, a ver
senyzőből, élvonalbeli atléta-futbal- 
lista-teniszezőböl, a kiváló szak
ember-újságíróból lett OTT-titkár. 
A  jelenlegi OTT-ben olyan a baráti 
együttműködés, hogy nem is lehet
ne szétválasztani, kinek mihez van 
több köze a rengeteg reform közül. 
Mindnyájan együttesen érdemlik 
meg az elismerést és vállalják a 
felelősséget.

Arató Géza jő munkát Végzett ez 
alatt a másfél év alatt és az az elis
merés, amely az OTT igazgatójává 
a VII. fizetési osztályba való kine
vezéssel érte, egyúttal bíztatás a 
további lelkes munkára is. A  mi
niszterrel együtt a magyar sport- 
társadalom is bízik a munka sikeré
ben.

Ignácot niíAíhvta egy előadásra 
- Kisteleki' TE. Molnár valószínűleg 
3«nuar 21-én utazik le Kistelekre.

Sós Románia asztali- 
tenisz bajnoka 
A párosban 
Sós-Schmldt győzött

A  román asztali-teniszszüvetség Buka
restben rendezte meg Románia asztali- 
teniszbajnokságait. A nemzetközi bajnok
ságban a magyar versenyzők nagy sikert 
arattak. Sós Schmidl ellen megnyerte a 
férfiegyes számot és a Sós—Schmidl ket
tős a párosban is diadalmaskodott. A 
harmadik magyar játékos, Till harmadik 
lett a férfiegyesben és második a férfi
párosban. Eredmények:

Férfiegyes; Sós—Rosier 3:1, Till—Kel- 
lei- 3:1. Schmidl—Komorotzi 3:3, a ro
mán játékos már 2:0_ra vezetett. Sós— 
Sapira 3:0, T ill—Vladone 3:0. Schmidl— 
Hagi Vasilu 3:0. elődöntő: Sós—Till
21:18. 18, 13, Schmidl—Sighisoreanu 31:15. 
13, 16:21. 21:16, döntő: Sós—Schmidl
19:21, 21-19, 19, 10.

Férfipáros, elődöntő: Til, Sighisoreanu 
—Vladona, Sapira 3:2, Sós, Schmidl— 
Naumeaeu. Hagi Vasilu 21:19, 14. 23:25,1 
21:19, döntő: Sós, Schmidl—Till, Sighiso
reanu 3:0, egész sírna győzelem.

Nőj egyes elődöntő: Adclsteiú—TIeis&ler 
3:0, Koiosváry—Havak 3:1, döntő; Adel- 
stoin—Kolosváry 21:16, 15, 17.

Női páros döntő; Ade’stein,. Weiss— 
Kolosváry. Havas 18:26, 31:16. 15. 14.

Vegyespáros elődöntő: Schmidl, Weiss-- 
Sighisoreanu, Koio-sráry 21:15, 17, Ifi,
Sapira, Adeistein—-Sóé. Havas 21:12, 
16. 6.

Istanbul, január 10.
A  törökországi földrengés áldoza

tainak megsegítésére rendezett mér
kőzésre aránylag nagyszámú, 7000 
főnyi közönség gyűli, össze. Pedig 
az időjárás most sem volt kedvező, 
a pálya meg egyenesen a használ
hatatlanságig jeges, csúszós, görön
gyös.

Eredetileg a két legerősebb islan- 
bull csapat kombináltját akarták 
kiállítani a Ferencváros ellen, de a 
Fenerbakcse csapatában éppén azok 
a játékosok voltak sérültek, vagy 
betege’ ;, akiknek a, játékáról sző le
hetett volna. íg y  a Galatasaray 
képviselte a török kikötőváros fut,-, 
báliját, ’A- két csapat így állt fel:

Ferencváros: Pálinkás —  Szűyka, 
Polgár — Hámori, Sárost III, Lá
zár . —  Suhay, Jakab. Sá’rosi dr. Ki- 
szely, Pósa. ' . '

Galatasaray: Ozmán —  Faruk,
Kristo — MusZa, Feyzi, EhVer — 
Szelajtin, Dzsehat, Köntö, Buduri, 
Bülent.

A  Ferencváros elég könnyedén 
kezd, a játékosok még bele sem 
melegedtek, amikor a török közép
csatár, Köntö megszökik, kijátsza 
az összefutó két hátvédet és kö
zelről gólt lő. 1:0. A  Ferencváros 
lassan a rossz pályán is magára 
talál, egyik veszélyes támadást a 
másik' után vezeti, de a túl erélyes 
török védelem ellen nem tud gólt 
szerezni.

A  második félidőben Pósa helyett 
Gyetvai lesz a balszélsö. Még nyo
masztóbb lesz a ferencvárosi fö
lény, de most már a játékvezető is 
segít a hazai csapatnak. Csak. a 
25. percben sikerül Jakab helyezett- 
lövésének utat találni a török háló
ba (1:1), de á kiegyenlítésen túl 
egyebre nem telik.

Még így is jobb volt 
a Ferencváros

Ezt a mérkőzést a Ferencváros
nak gólokkal kellett volna nyernie. 
Hogy ez nem történt meg, annak 
több oka van:

1. A pálya szinte korcsolvapálya,- 
szerü volt.

2. A  játékosok csaknem meg 
voltak fagyva.

3. A  Ferencváros játékosai már 
nagyon fáradtak.

4. A Ferencváros játékosai köziil 
nagyon sok a sérült.

5. A török játékosok kíméletlenül 
játszottak, nem nézték azt, hogy a 
labdái vagy embert találnak-e el a 
lábukkal.

6. A. játékvezető szemérmetlenül 
segítette a hazai csapatot.

A  féltucat érv ellenére Is a Fe
rencváros a játék legnagyobb ré
szében kielégítően játszott, sőt 
gyakran egészen jól.

A  zöld-fehérek csapatából elsősor
ban a belsöhármas tűnt ki. Hátul 
Pálinkás vonta magára á fivv

Sf, JÉGHOKI, 
KORCSOLYA
r u h á z a t  é» i e l j z e r e i é *

S K U B f t  és P L Ü K L
ppi>r;á!aha-*il,;.ii, VI., Vilmos rsásr.ár-
tít SS. í i  IV., Váct-n. lo. nám.

Néhány egészen kitűnő védése volt, 
Látszik, hogy kezd formása jönni, 
A  Ferencváros csapatából csak Há
mori játszott gyengén, de az ő já
tékára is-van mentség: Ankarában 
megsérült.

A  törököknél csak a lelkesedést 
lehet dicsérni, de ez a lelkesedés 
legtöbbször durvulással volt egyen
lő. A játékvezető a törkök minden 
durvulását elnézte, viszont ha, a 
E'erencváros veszélyt jelentett a tö
rök kapura, akkor nyomban les 
címén megállította a játékot.

*
A  Ferencváros csapata ma, szer

dán éjjel már el is utazott IstaD- 
búiból és pénteken délelőtt negyed 
tizenegykor érkezik Ujverbászra. A  
zöld-fehérek tudjájr azt, hogy szom
baton Ujverbászon és vasárnap meg 
Zomborban kell játszaniok. Tóth 
Lajos dr. azonban azt üzeni, hogy 
több mérkőzést ne kössenek le, mert 
a csapat fele legszívesebben szana,- 
tóriumba feküdne, be. (Á z üzenet 
kissé későn érkezett, mert hiszen 
közben lekötötték a nagybecskereki 
mérkőzést is. Szérk.)

Sclweng József.

Bandi indulhat
a BVSC-bení

Beszámoltunk arról, hogy a ma 
gyár ökölvívó-válogatott februá 
11-én Breslauban a német váloga 
tóttal mérkőzik. A  válogatott viadal 
lal kapcsolatosan kérdést intéztünl 
Kankovszky Artúrhoz. a MÖS 
ügyvezető alelnökihez Bondi foglal 
koztatása ügyében. Ha ugyanis a 
átigazolás alatt álló Bondi a csa 
patbajnokság alatt nem indul ver 
senyen, aligha jöhet olyan formába 
amilyen kívánatos volna.

—  Mi nem foglalkoztatjuk Bondi 
a csapatbajnokság alatt —  mondti 
Kankovszky" Artúr. — Nincs is meg 
felelő versenyző, akit ellene kiállít 
hatnánk. EUenben tanácsoljuk neki 
hogy. induljon a BVSC-benf Az át 
igazolás alatt álló versenyző a sza
bályok szerint az átigazolás benyiii 
fásától számított hat hónapig méi 
indulhat régi egyesülete színeiben 
Ez az indulás az átigazolás időpont 
ját nem. befolyásolja. Sajnálatom 
volna, ha Bondi megfelelő mérkö 
zések nélkül nem jöhetne kellő fór 
mába. Esetleg eleshetne az aurópa 
válogatottságtól is. Azt hiszem, < 
WMTK szívesen megengedi Bandi
nak a BVSÖ-ben való indulását 
Legfeljebb megkérik a BVSC-t 
hogy ellenük ne indítsa Bandit, he 
netán bekerülnének a döntőbe,. A 
WMTK-nak sem közömbös, hogi 
leendő versenyzője milyen formába* 
van és hogy válogatott lesz-e, varit} 
sem!

M ,4<. DB lt r i í { ;  Bői, KAPTAK 
MEGHÍVÁS!’

kézilabdázóink. A németek egy férfi 
egy női csapatot szeretnének ’ vendé 
látni a .tavaszi idényben. Vitéz Pál I: 
ügyvezető alelnök szerint lehet sz 
Portyáról. (Az olimpia után játszott 7vl 
deburgban visszavágó-mérkőzést a 
evar hézilabdaesapát. Kikapott ugj 
15 ;8-ra, de a mutatóit játékkal a nér 
lek igen meg voltak elégedve. Ezzel : 
gyarázható a megtisztelő meghívás.)
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a Duícisz 
és a zombori ZsAK 
e Ferencváros 
ellem

Szabadka, január 10.
A  Ferencváros pompás kettős 

újvidéki győzelme után fokozott 
érdeklődés nyilvánul meg a Fradi 
újabb bácskai és bánáti szereplése 
iránt. Ezt a nagy érdeklődést egy 
cseppet sem csökkentik a Ferenc
város gyengébb törökországi ered
ményei. A  zöld-fehéreknek itt 
lényegesen nagyobb a tekintélyük, 
mint más magyar csapatnak. 
A  Fradi-hívek többségben vannak 
a Vajdaságban, éppen ezért a ver- 
bászi, zombori és nagybecskereki 
mérkőzés is egész biztosan „telt 
h&z“ előtt fog lezajlani.

A  Ferencváros szombati ellenfele 
a Duicisz, amely a z újverbászi 
cukorgyár- csapata, különlegesen 
készül a nagy ellenféllel való talál
kozásra. Csapatát két kölcsön- 
játékossal erősíti meg. Játszani fog 
a Dulciszban a bácstopolyai Demus 
és a kulai Polyvás.

Már. csütörtökön este Verbászra 
várják a Ferencvárost, amely az 
istanbuli szerdai mérkőzés után 
nyomban vonatra ül és meg sem áll 
Ujverbászig.

Zomborban talán még nagyobb 
az érdeklődés, mint Ujverbászon. 
A  környékről több különvonat Indí
tását vették tervbe. A  bezdáni 
szurkolók teljes számban felvonul
nak a zombori mérkőzésre. Zom- 
borban már nagyon régen nem volt 
nemzetközi mérkőzés és magyar- 
csapat több, mint egy évtizede járt 
ott. A  Ferencváros zombori ellen
fele, a ZsAK szintén megerősíti 
csapatát négy játékossal. A  zom
bori egyesület a szufeoticai test
vércsapattól, a ZsAK-tól kért három 
játékost kölcsön, ezek a játékosok: 
Balázs L, Bogesics és Kanazír. 
Játszani fog a zombori csapatban 
Horváth, a Bezdáni SE kiváló 
csatára is.

Üt a nemzetközi 
labdarúgó érte
kezlet m ű s o ra

A  szombat-vasárnapi budapesti 
nemzetközi konferencia előkészületei 
serényen folynak az MLSz székhá
zában. Khloyber Viktor háznagy 
irányítása mellett átrendezik az 
emeleti helyiségeket, ahol a tanács
kozások egy részét tartják. Szom
baton pedig, a konferencia megnyi
tásának napján, zászlódíszt ölt majd 
a vadászutcai labdarúgóház.

— Kedden este —  mondotta öí- 
dófalvy Pál miniszteri biztos — az 
érdekeit NB-egyesületek vezetőt bi
zalmas megbeszélést folytattak s 
egyelőre csak abban állapodtak 
meg, hogy kik lesznek a tagjai a 
magyar delegációnak. A delegáció 
tagjai csütörtökön este 8 órakor 
ülést tartanak az MLSz-ben. Esen 
az ülésen véglegesítik a magyar 
álláspontot, mind a. KK, mind az 
Európa Kupa mérkőzések ügyében.

—  A Keleteurópai Kupa ügyében 
—  mondotta ezután a miniszteri 
biztos — máris viharfelhők tornyo
sulnak. Az olaszok ugyanis bejelen
tették, hogy 3940-re, a Keleteurópai 
Kuva küzdelmek megindulásának 
évében, egyáltalán nincsen szabad 
időpontjuk.

aa ......... .

A  kétnapos tárgyalásokon Romá
nia, Jugoszlávia, Olaszország, Né
metország, Svájc, Magyarország, a 
Cseh-morva protektorátus és esetleg 
Szlovákia delegátusai vesznek részt. 
A  tárgyalásokat az OTT és az 
MLSz helyiségeiben tartják meg. A 
részletes program így fest:

Pénteken délelőtt és este: a ven
dégek érkezése és fogadtatása. A 
konferencia ünnepélyes megnyitása 
szombaton délelőtt 11 órakor lesz 
az MLSz-ben. A  tárgyalásokat 
ebédszünet után délután 5 órakor 
folytatják. Szombaton este fél 9 
órakor az MLSz díszvacsorát ad a 
vendégek tiszteletére. A  díszvacso
rán a kultuszminiszter, az OTT, a 
JT és az edzőtestület is képviselteti 
magát.

Vasárnap délelőtt az OTT nagy
termében folytatják a tárgyaláso
kat, este pedig a kultuszminiszter 
ad díszvacsorát a konferencia részt
vevőinek.

Hétfőn az MLSz kirándulásra vi
szi a konferencia azon tagjait, akik 
Budaoesten maradnak, mégoedlg a 
tervek szerint a Balaton mellé.

P é n t e k e n  k e z e l i  m e g  

a munkát a Törekvés 
Első szám: gyalsglás

Kedden délután játékosértekozlet volt 
kint a Bihari-útón. A íiivid pihenő után 
már ezen a héten megkezdik a tavaszi 
idény előkészületeit. Az értekezleten 
resztvett Sátrán Ferenc elnök is, meg
állapította, hogy a Törekvés 7. helye 
igen tiszteletreméltó s remény van arra 
is. hogy a jubilárls '-vre való tekintettél 
a csapat még feljebb kerül. Ehhez 
szóiban igen szorgalmas munka szüle-

Pénteken kezdődik meg az edzés a 
Törekvésben- Az clókészüietokot erős 
gyaloglás vezeti he. A Törekvés-pályáról 
indulnak a fiúk s a Népligetben jó 
egyórás éiénkiramú gyaloglással rázzák 
föl a pihenő alatt berozsdásodott izmai
kat. A következő héten a tornatermi 
snonkát is megkezdik.

A Törekvés labdarúgó szakosztályának 
vezetőség® rendszeresíti a heti vitákat, 
amelyekre gyakran hívnak majd meg 
vcrnJógöI őa dók at. mint ahogyan ősszel 
Molnár Ignác szövetségi ifjúság; edző is 
tartott filroelőadást a Törekvés játékosai 
számára. Ezeken a vitákon beszélik meg 
majd a labdarúgás különféle elméleti 
kérdéseit, özek lesznek egyben az egyes 
mérkőzések előtti taktikai megbeszélé
sek.

A kőbányai szurkolók tehát pénteken 
délután megnyugodva nézhetik a mele- 
gítflruhás Töri-fiúkat, amint erős iram
ban „sétálnak" a Népliget felé.

«N  NEM TÁRÓT A LT  AM  A  
GAMMA V Á L

—  mondja Kovács II, a győri Egyet
értés középfedezete. —  Azt tudom, 
hogy néhány nappal ezelőtt a Gam
ma tárgyalt az egyesületemmel és 
esek a tárgyalások aztán nem vég
ződtek eredménnyel. Nem tárgyal
tam, mert tudom, hogy az egyesüle
tem tudta és beleegyezése nélkül nem 
történhetik semmi sem.

A Szolnok el akar 
keriiirti a „halál- 
zéBiáiSéS41

Szolnok, január 10.
A  Szolnok szerdán délután meg- 

kezöte a készülődést a tavaszi 
idényre, mégpedig egyelőre torna
termi edzéssel. A  játékosok annyira 
kívánták már a labdát, hogy a sza
badba is ki akartak menni, a nagy 
hidegre ép a pálya használhatatlan
ságára való tekintettel azonban még 
ezzel várniok kell egy darabig. A  
tornatermi edzéseket ezután heten
ként kétszer, esetleg háromszor 
tartják.

A  játékosgárda körül az az új
ság, hogy a Szolnoknak hátvéd
gondjai lesznek a tavaszra. A  mező
túri Borza leigazolásából nem lesz 
semmi, Barna még mindig sérült, 
Retkes áthelyezése sem sok sikerrel 
kecsegtet. Egy csatárral is keve
sebb lesz Szolnokon a tavasszal: 
Köveséit a vasutas-beosztásában 
Debrecenbe helyezték s a tavasszal 
a Jeles csatár a DVSC-ben fog ját
szani.

V,
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Perecesen már javában folynak az 
edzések. Melly Antal felváltva tart 
tornatermi és szabadtéri edzéseket- 
A szabadtéri edzésok kint az erdőben 
zajlanak le » azok nagy nótwzerűséí,'- 
nck örvendenek. Más hír Perecesről: 
Horváth József mérnök, ügyvezető elnök 
közölte velünk, hogy a tavaszi idényben 
lelátót ós klubháznt Épít a PTK. Pere
ces remek csonttá m'g 1® érdemli már 
ezt. Még egy hír: ügy halljuk, hogy u.i 
közénesatárral .ajtói a csapat. Az új fiú 
nevét egyelőre nem hozza nyilvánosság
ra a vezetőség.

Ferecz is edzi lest, Be-ecz István, a 
Bocskai jeles iisszek'Hdje elvállalta a 
DBAC edzéseinek az irányítását. Brreez 
már Franciaországban is síkénál vég
zett edzői munkát-

|*iFöky>i 
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Botit vezet 
Olaszországban

Az olasz góllövőlistán jelenleg — a 
XIV. forduló után — ez a helyzet:

11 gólos: Boffi (Milánói.
0: Guarnieri (Ambrosiar.a),
8: Conti (Genova), Neri (Genova).
7: Demaria (Ambresiana). Gabardo

(Genova), Puricelli (Bologna).
6: Gabetto (Juventusj, M.enti II.

rFiorenUna). Petron (Torino). Piola (La- 
zio), Pisa (Lazio), Begnini (Bari).

■*
Ha azt nézzük, hogy a góllövőlista él

lovasai milyen helyen játszanak, akkor a 
fenti sorrendnek megfelelően a következő 
képet kapjuk: középesatár, középcsatár, 
szélső, szélső, összekötő, összekötő, kö
zépcsatár, középcsatár, szélső, összekötő, 
középesatár, összekötő, szélső.

*
Érdekes, hogy az angol rendszerben

játszó Genovának három játékosa is sze
repel a góllövőlista élén. A Genova kü
lönben a legtöbb gólt rúgta: harminchár
mat, Nyolccal többet, mint a gú!lövés 
tekintetében utána következő Ambrosiana 

! és Milano.
®

Az olasz B) ligában az Atalanía egy 
ponttal vezet az Udinese előtt Az előb
binek 30 szerzett és nyolc vesztett, az 

I utóbbinak 19 szerzett és kilenc vesztett 
pontja van. e

Ging József, a kitűnő magyar edző, 
visszakerült a Firahnz. A Pisa jelenleg 
a B> ligában a 15_ik helyen 411. Pisában 
remélik, hegy Ging megmenti a csapatot 
a kieséstől.

Korányi IIL-at és 
Mattiét is be válo
gat iák a francia 
hadsereg váloga
tott csapatába

Február 11-én P áriéban kerül 
sorra a francia-angol hadseregközi 
mérkőzés. Legutóbb közöltük, hogy 
az angolok már összeállították csa
patukat s abban egész sereg neves 
válogatott játékos kapott helyet. 
Most a franciák is válSgattak. A 
válogatásuknál az volt az elv, hogy 
ne csak a született francia katonáit 
kapjanak helyet a csapatban, ha
nem a honosítottak is. így  került a 
francia hadsereg válogatott csapa
tába a nemrég még magyar Korá
nyi III., Máthé és a Becsből Fran
ciaországba került Kiden, Jordán és 
Hiltl. A  francia válogatott különben 
így fest:

Hiden —- Van Dooren, Jasseron — 
Delfour, Jordán, Diagne — Bigon, 
Hiltl, Korányi III., Heisserer, Máthé. 

Kitűnő csapat.

Az olasz szövetség 
még nem döntött 
az olasz-magyar 

mérkőzés 
ügyében

Az olasz szövetség elnöksége a 
héten ülést tartott. Ezen tárgyaltak 
a magyar-olasz és a spanyol-olasz 
mérkőzésről, valamint az Olasz Ku 
pa folytatásáról. Végleges döntést 
egyik ügyben sem hoztak. íg y  te
hát még mindig nem biztos az, 
hogy december elsején olasz-magyar 
mérkőzés lesz Olaszországban. A z 
olasz szövetség elnöksége minden 
ügyben a döntést a most szombaton 
és vasárnap Budapesten tartandó 
értekezlet határozataival egyezteti 
majd.

Hungária-BSK  
mérkőzés — 
Szabadkán

Megírtuk, hogy a Hungária több 
meghívást kapott Jugoszláviába. 
Szele Mihály, a szabadkai ZsAK 
elnöke Szabadkától Bácstopolyálg 
együtt utazott a kék-fehérekkel s 
két mérkőzés ügyében elvben meg
állapodott a kék-fehérekkel. Mind
két mérkőzés Szabadkán lenne. 
Egyik nap a szabadkai válogatottal, 
a másik nap meg a Belgrádi SK-val 
játszana a Hungária,

Svájo
A Svájci Kupa IV. fordulója: /
Lugano—Bellinzeaa 2:1, Urania—Ser

vette 2:1 (!), Lna-fanna—Dopolavore 1:0, 
Cliaux de Fonds—Etoile 2:1, Cantonal— 
Biel 1:0, Young Boys—Aurore 2:1, Gren- 
chen—Bern 3:3, Gerlaf ingen—Öltén 1:1, 
Nordstern—Btrsíelden 1 0, Aaran—Basel 
4:2, Young Fellov/s—Brülil 2:1, Grashop- 
pers—Schaffhausea 9.0, St. Gallon—Alt- 
stetten 2:0, Luzern—Uster 6:1, Laciién— 
Zug 4:2.

A Budakalász elkezdte téli tornatermi
cebr-eit.

A Kispest ma délután 5 órakor tartja 
első tavasa tornatermi edzését.

TU P á lyázat IP .
Beérkezési határidő I. tg. este 6 óra 

Duícis—Ferencváros .00 0ooe. . ;0.o0e, 

Zombori Zs A K—Ferenci 

Veu«ia—Napol! e.o. „ ; . g0l),g

Javeníoe—Ligurla 0«,.0o<> o00c0

i Bologna— Ambrosiana .0 

I Novarn -  Roma .eoc.o.ooo -o>o

f Lazio—1Triesiina .ottocm ®o00o.s.,00o. 

Milano—Modena .„.oo.-ooo .......

Pá 1.verseny % A pontversenyben csa!; 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt eL

Genova—Torino .„„o ,.,.,

Fit renfciaa—Bari ..•••••• ©000008.0

Á pályázó neve és cime°„ „ . „ „ „ . o

A beküldő aláveti maiját a feltételek” 
nelc. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 13 filléres 
bélyeget kel! mellékein!, /ki hetdnkint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

TK Pá l vázat I IF ®
Beérkezési határidő L i2, este % óra 

Duícis— Ferencváros 0000 00oo«>08° 00000 

Zombori ZsAK—Ferenci .0?00oooo

Venezia—Napol! ..00000000 0oc.»ooS.>„«0og

Javén tus—LigüHs 00.000 00000

Bologna— Ambroslana «o 

Nórára—Roma .<,0000.000 

Lazio—-Triestina .<>ooo.nc« <x>go9. : „ „ ov 

Milano—Modena .«.ao,-oo«
PCI verseny; A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása ereién kerül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Genova—Torino

Fit rentina--Bar!

A pályázó neve és elme: ...................

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 13 filléres 
bélyeget kél! mellékelni, /ld lieíerikint 
ütnéi több szelvényt küld. az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot ....... ...»

Senki sem ért el
nyolc találatot?

1. Breuer Zoltán, 2. Dani, 3. Ha’ rá CsAK 
Az öbzeivénjes csoportban: 1. Csőbe

Sokan úgy vélekedtek, hogy az olasz 
bajnoki ménkf zésokre általában kii.u.yebb 
tippelni, mio-t a magyar NB mérkőzé
seire. Tóvcd-fe! Az olasz bajnoki merkő- 
zésokro való típpaléskor is számítani kell 
meglepetésekre. Hogy ez mennyire igaz, 
azt éppen az elmúlt heti bajnoki forduló 
bizonyítja. Kévéséi számítottak arra, 
hogy a Bari 3:0-ás vereséget mér a 
Vcneziara, hogy a Napolj a Ja ven tustól 
is döntetlent csikar ki, hogy a Genova 
idegenben három góllal győz (ez a mór kö
zős előlépett, mert az Ankara csikóválo
gatott—Ferencváros mérkőzést töröltük!), 
hogy a római rangadót a Roma nyeri s 
hogy a Bologna pontot veszt. Áita ában 
a pályázók nem igen veszik figyelembe 
azt, hogy O’ aszorszagban sókkal ritkábban 
győz az idegenben játszó csapat, mint 
u i’ unk Magyarorszégcm. Legjobban azon
ban nem olasz csapatban csalatkoztak a 
pályázók, hanem a. Fercnavárceban. Első
sorban a Fradi akadályozta meg a pont- 
szüretet.

Külön figyelmeztetjük a pályázóinkat 
arra, hogy a I I I .  számú szelvényt is 
péntek este hat éráig kell beküldeni.

A verseny jelenlegi állásáról a pénteki 
számunkban adunk tűjékozlatót.

A  héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippel::

m W<5 O
§= m g

'd ©

A uTcara—Ferencváros 
Bari—Ve nézi a 
N a po] i—J u v oh tu s 
L  Lg úrin—Bologna 
A  ni b r ősi a n a—N o var a 
Roma—Lázi o 
Triestina—Milano 
Modena— Genova

•KB
-§ eH S 
3:1 
3:0 
0:0 
1:1 
1:0 
1:0 
1:1 
1:4

a
3:1
1:0
1:1
1:1
2-0
0:1
1:1
0:3

H O
2:2
2:0
1:1
1:1
2:0
1:0
1:1
0:1

3:1
1:0
1:1
1:1
1:0
1:1
0:0
0:1

A  II. HETI VERSENY EREDMÉNYE
Általános psoport: I. díj: 20 pengő- 

Nyerte: Breuer Zoltán (5 szelv. csoport). 
Pápa, Korvin-Utoa 18. Eredménye: 2Í)
pont. (7 találat, közte 4 teli). II. díj: 15 
pengő. Nyerte: Doni (Hollós András, Bp, 
V, Csanúdy-utoa S). E : 27 p (7—3). Pót
verseny: 3 pont. Gólkülönbség: 9. I I I .  díj: 
10 pengj. Nyerte: Hajrá CsAK (Szűcs 
Ernő — 5 szelv. csop. — Békéscsaba, 
Kastély-utca 4). E.: 27 p (7—3). Pólv.: 
S p. Glí.: 10. IV —V III. díj: 5-5 pengi- 
Nyetre- Hóvirág (Girpesi Károly—Marton 
Lajos, Feísőgalia B.iross-utca 27). E-: 27 p 
(7-3). Pótv.: 3 p- Gk.: 12. — Demeter 
Balázs. Pcslszenterzsébet, Határ-utca 20, 
Itadn-ai János, Békéscsaba. Bartos-ucivar. 
Mindkettő e.: 25 p (7—2). —  Dudika 
(Takács István, Kispest, miíü-út 100. bőr- 
üzlet). — Dárdai András. Nyirmada. Mind
kettő e.: 34 p (5—3). Pótv.: 3 p- Gk.: 9, 
illetve 10.

ötszelvényes csoport: I  díj: 13 pengő. 
Nyerte: Csőbe (Klein József, Bp, VI,
Póterlf.v Sándor-utca 24, I. 9)- E.: 27 p 
(7-3). Pótv.: 3 p. Gk.: 11. I I - IH .  díj: 
5—5 pengő. Nyerte: Hobby Híias Károly 
Bp, V III, Thók Endr-.-utea 31). E.: 26 p 
(6—4) Stf-rcz JÓZsefné, Bp. V II, Garai- 
utca 17. E.- 21 p (5—3). Pótv-: 3 p. Gk.: 
8. — 24 pontot szerzett, a potversenyben 
3 pontot órt el, de nagyobb gólkülönbség 
miatt nem nyert: A 3 árva (11), Hollóst 
K. (12). — 24 pontot szerzett, de a pót- 
verseeyben nem órt el pontot; Alom, 
Fischer G. Meri Antal.

A díjakat, esetleges felszólaUU-a való 
tekintettel, csak a jövő hét elején adjuk

postára:
A csúcsversenyben 8 találattal, közte fi 

telitalálattal vcz;t: ltomén Kői a. — 8
találatot, közlő 2 telitalálatot ért el: Új. 

; Tóh Lajos rII. 7 találatot, közte 4 teli- 
I találatot ért o! Barak Jóosef, Dutka Isí- 
■ ván, Szittya. Breuer Zoltán.

A feütalálatversenybon 5 teli találattá!! 
;vez(V: Délibáb (Kispest), Nóm'thy Im-ro, 
j 4 telitalálatot ért el: Barak József, Dió, 

Dutka István, Gyöngyike, Kovács Test
vérek. Kovács János (Baross-ut-ca). Mimó
za, Komán Béla, Scffer László, Stuchlifc 
Károly dr, Szitlya, I f jú István, Lehn-er 
János. Kisutca János, Visiiyovszky 
Kató Breuer- Zoltán, Eo’pby.

Üzenetek: Az őszi Pályázat díjai köziit 
azokat, amelyeket még nem vettek át, 
már min-d postára adtuk. Egy kivitelé
vel! llárom verot: is átvehető még. Ifjú I-t 
A II--számú szelvényei bélyeg nélkül ér
keztek, .tehát érvény tőiének. Itot’i M-t 
Rendben. Szíveskedjék beküldőül. Keine- 
csci F-: 17+13 p. — Dani: Minden sSt-P 
vényre rá kelt ívni.' Ha a beérkezéskor 
n-ern vesszük észr-o, hogy Ón nem írta 
rá minden szelvényére a nevét, akkor, 
most 15 pengőtől evett volna el.

Lesz-e ú| sportte lep
K a s s á r a  ?

És ha lesz, iwlker és 
hol!

A kas&aí sporttár»ndalom nagy öröm
mel vclto a hírt, hogy az országos
páiyaiápíiő akciójában az ©Lső helyen aa 
új kf.sisai sporttelep megvalósítása áll.

Azóta már sok hót telt el s Kassa 
sportja még mintl'íí? nem biztos abban0 
hogy lesz-e új sporttelepe. Egyelőre 
bizony elég sötét a helyzet. Még a pálya 
helye sínes kijelölve. Bíznak azonban a 
kassaiak Polli Sándor dr polgármester 
sportszere etében s biztosra veszik, hogy 
a korszerű új sporttelep előbb, vagy 
utóbb inógis megépül.

Városházi  ̂ körökből értesülünk arróL 
hogy az új sporttelepet a jelenlegi 
baraklakasok helyére tervezik. Ez a 
barak tábor még a világháború alatt 
létesült, ükkor járványkórház volt s ma 
bizony rettenetes képet nyújt s cseppet 
sem felem-e lő látvány azoknak az Idege
neknek a szemében, akik Budapest felől 
érkeznek Kassára. Ezt a tábort sürgősen 
el akarja tüntetni a város és önnek 
helyén énülne fel a városi sporttelep.

Az elgondolás nagyon szép, a hely 
minden tekintetben a legjobb, sajnos, 
azonban egyelőre osnk arról tárgyainak 
az egyesületek, hogy a jelenlegi pályát 
bérelhessék ki.

A MOVE ifjúsági játékosa! ma,
csütörtökön csto fél 7-kor kezdik téli 
edzésüket a MOVE Podmaniczky-iucai 
tornatermében. A z ed»5seket Ja lm 
Aladár szövetségi edző vezeti- A kijelölt 
játékosok a játékjoguk felfüggesztésé
nek terhe mellett kötelesek az edzésieken 
megjelenni.

Nyíregyháza tovább erősít. Az N’yJVE
nemrégen Pocsaivul erősítette meg 
csapatál. most újabb két, jó erőt szerez- 
telt a Vívók. A Két ú j játékos Márki és 
Németh- Előbbi Román iából, utóbbi 
pedig Szlovákiából került Nyíregy
házára.

Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület

Magyar városok
c. k i á l l í t á s a  az  e g y e s ü l e t  
V., Erzsébet - í  éri  h e l y i s é g e i  ben
Kyllrai 1949. Január 21-1* naponta 9 -5* g.
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* lugoszlávok 
éi  m mmémok meg- 
beszélést tartottak 
a isü^ap^sti érte- 
k®slet előtt

Bukarest, január 10. 
ma ^u5'a I*ivIo dr*ral, aki a 

^uaapestcn tartandó labdarágó 0rtek.cz- 
xx kapcsolatban a következőket

A. román szövetség képviseletében én 
* -ffi1? a budapesti labdarugó értekezlet- 
»  j ar Csütörtökön elutazóin és pénteken 
Budapesten leszek. Azért utazom előbb. 
^?rt,..már az értekezlet előtt mindenről 
értesülni szeretnék. A  héten különben itt 
^  t, Popovícs, a jugoszláv szövetség fő
titkára g vele előzetes megbeszélést tar
tottam az értekezletről. Bűzös nevezőre 
hoztuk a j^**oszláv és romún érdekeket n 
«zek erdőében együtt lépünk fel.

8.

Jó[ sikerült 
az iljúsági labdarúgóid 
viüámutcai csoport
jának első edzése

A villámutcai csoport edzéseit 1 
Ugyanjaa az érdeklődés kíséri, amely má 
a tubbi csoport edâ soin i. „ „ „  , “ ■
kozott. A kijelölt játékosok kihűl miad össze hatan hiányoztak. ut mind

állt. Az‘  e h f  ÍnVáhartÓ«TCdzéfl részűd 
„eVÓl« tanár ? an,,1í 0rv!ith Gyula test
latokat végeztek f t<5̂ éyel tornagyakor 
Molnár S e * , : ,  második óra pedij
gyakorlatafblí l íu  ^TViL edzö !‘ u a 
-vetést, toppolást és a fpjelést | ya%

Htot álffto/luu; i vezetők Sriín
Valamt.n,nvirr'a  ̂ P®^v hogy a résztvevői nnyicn erős, keménykötésü fiúk
cstk "aháiyszerűer folyt le
sálvH*fZ azsoima M riil ígérkezett egy kk 

/ * * *  B.zaHító <** feledékeny- 
tak a f ? n aa & !na:!dn«m szom.ian marad 
bah , i -  8?»ve*s5gl kiküldött azon
intézkedett befejezéséig megfelelőd

n e g y v e n é v e s
A TÖREKVÉS 

A szombati Jubileum! 
díszvacsora 
az első műsorszáma 
a iublláris esztendő
nek

Szombaton jubilárh? diszvaosorát rétidet 
a . Törekvés SE. Az 1940-os év jelentős a 
Törekvés élőiében, fontos mérföldkő: négy 
évtizedet hatóról a Törekvés életében. El 
u txv- 8 íobil-CTxm-i esztendő a Törekvés 
©tctébeii nem is visszaemlékezések soroza
té ®B wtsrys*a)!>ésó a.1ko-
S  ernH, 5I,1dltas*.t pientl. Hogy egyebei 

WaUtronk* * jubiláris esztendőre tor- 
1 fekvés-pálya kiépítését 

í S S f  t felépítését Stb. Ezeknek a 
«  ismer te lésért 

diszvsesórán bté* ‘ A  RZO™bati jubtlárif 
,rörJkv^ vP̂ ng fj’jlyo2ni i* fogják a vezetősége részéről. hogy
já# y me^no.3rT ‘l nd° alkotásokkal akifr-
tonmo”  6 6pelni a ao«'vcnévca W

datTOidérsa,»rtotok ??k< meghívott torsa-t-s sportéiOKClosócr vcfí7, r<Wf Ti’v.sr-
vét. NBBáb -Ínf pllUt különben a Törek- ABB bajnokcsapatát is.

^S% le s ő k  a francia 
hadibafnokság 

A csoportvezetői
halad eUírr .íl4tJ°rdf' bajnokság lassan 
csapátokat l3ni?retes. a jelentkezí
három csottol.*v zl alaPon osztották be 
nyugati A  délkeleti és dél-
kot egy egésAÍ í ol- í* íéppeu esyut-t al- 
ugyanis előhh A  “tét csoport győztest 
majd meg és „ esym&a közt mérkőzit 
gos döntőt » ,  fyoztes játs-za az orszá- 
vei. * az é®akf csoport győztesé-

fokban*6̂  helyzet^620 az 0£yes csopor-

t r n  í-szak
,  g® Havre -> .. „  „ „“ • Rouen a 3 —  9 ;2 6
®-Lens- | 2 1-16:10 5
i- CA Paris 3 2 — 1 7:6 4
t^ c in J p a H a  ? }  1 1 5:5 3
*• íUid star 8 í  \ 1 1 9^1 3
• ín-rag i  1 ~  1-1 :1  2

2 — 1 1 5:6 1
3 — 1 1 6:11 1 

— 3 4:9 —
!010- Soulogp,,

1. Nizza
o* -luí* ®Genne 3. Marsomé ne 
A Cannes
5. Anti bee

3 —
Délkelet

2

J. Bordeaux 
8. Séte ,
3. Alés
i. Montpellier
5. Nimes
6. Toulousa

Déln;

2 2 -  7;0 
*  } -  1 6:5 
f  1 — 1 3:8
i~ z  l 2:d:1 —

‘yngat
| f  7:4

-  i;2
2 -Í 5:2
■» J 1 4:5 

1 1 3:8Ö. J OUlUUöC m 2
Mind a három csoport ,

lovasa a tavalyi bajnoksug ĵ, enlegi él- 
ezerepet játszott. “n . szerény

, A MÓVE országos .elnakségének: t - ,  
6 enné ny ez ősére 6zd “ “ '' “̂ „.í'PnriegveRL! 
léte: az ózdi Vasgyári tK . a
ó«di Lövészegylet és a külöia eporl. 
Jáyesületként működő oíOVE ózdi f«OKs. 
f  ly elhatározták, hogy osyesükiek. 
j*. bárom egyesület egyesítése mind tag. 
rjjsiámban mind anyagi ort>»fn orszá. 
f*® viszor-ylattón is számottevővé tontié 
ÍLózdi sportéletet- Az új egyesület M- 
JvTS; néven fog szerepelni.
-íjseknjvár már megkezdte a tornatermi 
t i .  ' k« -  Az edzések irányítását Maroti 
”a®°» teatncvolo tanár véjia'üa tk

Kétcsoportos második osztály 
ás nopyesoportos harmadik 
osziáip m e lle tt nyilatkozott 
meg azNB-Onekezlet topbságe
A harmadik osztály felállítására wonatliozdiag meg
tisz&üatf a ufiiemányeK

Az űj bajnoki rendszer kiépíté
sének kérdésében népes értekezletet 
tartott az MLSz miniszteri biztosa 
szerdán délután. Az értekezlet 
némi késéssel kezdődött, mert a 
miniszteri biztos a WMTK érem
kiosztó gyűlésén volt jelen Csepe
len.

NBB nem várt sportbeli fejlődéshez 
juttatta a magyar labdarúgást. Az 
1940/41. bajnoki évre meghagyná a 
háromcsoportos második osztályt, 
hogy a vidéki bajnokok is felkerül
hessenek, Vitatkozni lehet afölött, 
hogy 1941/42-ben egy-, két-, három-,

vagy négycsoportos második osztály 
felállítása volna-e helyes. Elvi kér
dés a harmadik osztály felállítása 
is. Aggályosnak tartja a sok egy
más alá sorolt osztály felállítását.

Döntő módon befolyásolta az ér
tekezlet hangulatát Vághy Kálmán

maammmm m m smmmmmmmmBimmmmm
felszólalása, amikor az életből vett 
érvekkel támasztotta alá az első 
3sáraú hivatalos tervet (1 csoportos 
első osztály, kétcsoportos másod 
osztály és négycsoportos harmadik 
osztály). Hangsúlyozta, hogy rend-' 
kívül fontos, minél több budapesti 
csapat kapcsolódják bele a vidékké! 
való érintkezésbe. A  vidéki városo
kat a budapesti csapatokon keresz
tül kell meghódítanunk a sportnak. 
A második osztály az utánpótlás 
iskolája legyen, éppen ezért a né- 
,72/ss cserét tartja szükségesnek az, 
első és a második osztály között.

A  Vághy Kálmán után felszólalók 
majdnem kivétel nülkilí a Vághy- 
léle tervezet mellett foglaltak 
állást. Némethy Imre, a DDASz 
ügyvezetője is ezt a rendszert he
lyesli, csak a harmadik osztály fel
állítását anyagi szempontból még 
aggályosnak tartja.

Az igen tanulságos értekezletet 
Giáófalvy Pál dr. miniszteri biztos 
zárta be. Az értekezlet anyagára 
holnapi számunkban visszatérünk.

3

Az értekezletét Gídófalvy Pál dr 
beszéde vezette be. A  kidolgozott 
terveket Vághy Kálmán Ismertette. 
Két elv áll egymással szemben: a 
minőségi és a szélességben építő el
gondolás. Ha a legjobb csapatokat 
kiemeljük, ezzel a bajnoki küzdelem 
szintjét emeljük. Viszont a vidéki 
városok minél nagyobb bekapcsolá
sát azzal érhetjük el, ha a II. osz
tály alá III. osztályt Is felállítanánk 
minél nagyobb létszámmal.

Vághy ezután ismertette a három 
javaslatot.

M e s é l  a  k é z ,
amely hajdanában Zamocát, Sestát, Sindelart, 
Nurmit, Catort, Planicskát, Kadát, Orthot, 
Puncsecet gyúrta
E G Y  G Y Ú R Ó  E M L É K E I

Az első terv szerint
kétcsoportos II. osztály és nyolc
csoportos III. osztály lenne 
1940—41-töl kezdve. A  II. osztály
ban 28, a III. osztályban 60—72 
egylet kapna helyet. A  III. osztály
ba kerülnének a mostani NBB-böl 
kieső egyletek, az alszövetségi 
második helyezettek (az első helye
zettek a II. osztályba jutnak), a 
BLASz élcsapatai és a megmaradó 
helyekre a miniszteri biztos osztaná 
be néhány nagyobb város kiválasz
tott egyleteit.

A  második terv
a szintén tlzennégyes létszámú
I. osztály alá négy csoportból Álló
II. osztályt irányoz elő 56 egylettel. 
E szerint a megoldás szerint senki 
sem *esne ki a jelenlegi NBB-böl.

A  harmadik terv
a jelenlegi beosztást hagyná meg:
I. osztály 14 egylettel, 3 csoportos
II. osztály 42 egylettel.

Az első hozzászóló Hegyi Gyula 
(Budapest) volt, aki lényegében az 
egyes számú terv mellett foglalt 
állást. Ezt azonban csak az 
194Ó—41. bajnoki év végére ajánlja 
bevezetni.

Németh Imre (Dorog) a H. osz
tályban a 3 csoport megtartását 
javasolja. Háromcsoportos legyen a
III. osztály is.

Szönyi László (Győr) szerint 
kettő közt kell választani: legyen-e 
sok egyletünk kellő színvonal nél
kül, vagy kevesebb egylet legyen az 
NB-ben, de a színvonal magasabb 
legyen. Az I. számú terv mellett tör 
lándzsát. Semmi esetre sem fogadja 
el a 3 csoportos második osztályt.

Záchfálvy Győző (Szombathely) a 
kétcsoportos II. osztályt tartja 
helyesnek. A H l. osztály felállítását 
nem javasolja.

Fiola Antal (Budapest) a jelen
legi NB egyleteinek egységes állás- 
foglalását ismertette. A hétcsopor
tos II. osztály a helyes. A  III. osz
tályt úgy képzelik, hogy az alszö
vetségi első osztályokból alakulna 
az NB III. osztálya.

Fábián József (Budapest) azt 
hangsúlyozza, hogy most meg kel
lene állapítani, hogy miként töltik 
be az esetleg megszűnő, vagy vissza
lépő egyletek helyét.

Tóth Béla (Tokod) egységes H. 
osztályt és egységes III. osztályt 
tart helyesnek 16— 16, esetleg 
18-—18 csapattal. íg y  van Angliá
ban és Olaszországban is. Ott erős 
is a sport.

Tamássy László (Debrecen) fe l
tétlenül szükségesnek tartja az új 
beosztásnak már az 1940— 41. baj
noki évben való életbeléptetését. Ha 
az alszövetségi bajnokokat érné 
sérelem, az általános sportérdekek 
előtt meg kell hajolniok. ö  is egy
séges II. osztály híve, ideiglenesen 
azonban elfogadná a kétcsoportos 
megoldást. A  IH. osztályt, ha meg
csináljuk, vigyázzunk, nehogy túl
ságosan felhígítsuk a mezőnyt. 
Figyelemreméltónak tártja azt a 
javaslatot, amely az alszövetségi 
I. osztályú csoportokból alakítaná 
meg az NB III. osztályát.

Hegyi Gyula az elhangzott véle
mények alapján módosította javas
latát és a jelenlegi rendszer mellett 
foglalt állást.

A vita derekán felszólalt Gidó- 
falvy pál dr is. Hangsúlyózta azon
ban, hogy csak egyéni véleményét 
adja elő. Megállapította, hogy aa

-— Ha ez a kés mesélni tudna, — 
mondta elmerengve Pauer mester, 
a zöld-fehérek gyúrómestere. Aztán 
még egyszer felsóhajtott —  mond
ván:

— Hej, de sokat tudna mesélni...
Bíztatnék, hogy csak meséljen

nyugodtan, de — nem is kell a biz
tatás. A  mese anélkül is megindul 
s a szavak nyomán elmúlt időit 
nagy alakjai elevenednek meg előt
tünk. Jön Sesta és Sindélar, jön 
Zamora és Nurmi és a többiek, 
akiknek izmait hajdanában Pauer 
mester keze dögönyözte. . .

Játékosból versenyző, 
versenyzőből gyűrő
Pauer mestet nem gyúrónak in

dult. Sokkal magasabbratörö álmai 
voltak. Aktív sportember szeretett 
volna lenni. Olyan, mint akiket 
gyúrt.

—; Előbb futballista voltam, — 
meséli. —  A Drogisták csapatában 
mint ifi együtt rúgtam a labdá.t 
Mándi Gyulával, Ivanovskival, aki 
később a VAC-hoz került és Egyhá
zival, aki dz VTE  játékosa lett. 
Mint kapus lLSs-válogatott is vol
tam. Aztán közbejött a háború. 
Mielőtt ssertcssóródtunk volna, meg
fogadtuk, hogy a háború végén újra 
együtt leszünk a csapatban. Sajnos, 
nem így lett. K it ide, kit oda vetett 
a sors . . .  A ztán az atlétikához pár
toltam át. A MÁVAG-ban ezüstjel
vényt is szereztem, mint atléta. 
1919-ben az MTK-atlétákhoz igazol
tattam magamat, itt azonban hatna■» 
rosan gyúró lett belőlem és búcsút 
kellett mondanom a sportolásnak . . .

—  Gyúró úgy lett belőlem —  hall
juk tovább — , hogy mint katona a 
gyakorlótéren a térdemen megsérül
tem. A kórházban összeismerkedtem 
azzal az öreg ápolóval, aki a beteg 
térdemet gyúrta. Tőle eltanultam a 
gyúrás fortélyait. Amikor aztán az 
MTK-ba kerültem, ott éppen keres
tek egy gyúrót és én jelentkeztem. 
A zt hittem, hogy a gyúrás mellett 
az atlétikát is űzhetem. Sajnö3, ki
sütötték, hogy a gyúrómesterségem 
révén profivá váltam és eszel be
fellegzett atlétikai pályafutásom
nak . . .

Megérthetjük Pauer mestert, 
amikor most kicsit szomorkásam, néz 
maga eé. N*rmi-féle babérokra vá
gyott és csak gyúró lett belőle. KI 
akarjuk zökkenteni ebből a szo
morkás hangulatból s tréfálkozva 
mondjuk neki: Vigasztalja az a tu
dat, hogy Nurmit Is profivá nyilvá
nították, mielőtt megvalósíthatta 
volna utolsó álmát, hogy inarathóni 
futást nyerjen a losangelesi olim
pián . . .

Zamora, Sfndelar...
—  Igen sok világhíresség volt a 

kezem, alatt, mióta gyúró vagyok, 
—  meséli tovább. —  Ha külföldiek 
járlak Budapesten, rendesen engem 
hívtak hozzájuk. Gyúrtam spanyol,

osztrák, német, francia futballistá
kat, egy sereg külföldi atlétát, bir
kózót, ökölvívót, teniszezőt. Csak 
olasz labdarúgókat nem gyúrtam. 
Azok mindig hoznak magukkal 
gyúrót. . .

—  Mintha csak most látnám 
magam előtt Hámorát, a spanyolok 
csodakapusát, amint a gyúrópadon
fekszik és én dögönyözöm. Pompás
izmai voltak. Szinte minden izma 
külön élt. Nem csoda, ha olyan ru
ganyosai tudta magát vetni a lab

dák után, mint talán senki más. Ez 
akkor volt, amikor Budapesten járt 
a spanyol válogatott és l:0-ra győ
zött azzal a potyagóllal, amelyet 
Zsák Karcsi olyan szerencsétlenül 
beengedett.

-v- A bécsiek közül egész sereggel 
volt dolgom. Most legutóbb például 
Franzl, a WSC kapusa üdvözölt 
nagy örömmel, mint régi ismerőst, 
amikor itt játszottak a Kispesttel. 
Jól emlékszem a híres Rainer— 
Blum hátvédpárra is. Rainer ször
nyen magábazárkózott gyerek volt. 
Míg a többiek fecsegtek, tréfálkoz
tak, danolásztak az Öltözőben, meg 
a, gyúrópadon, belőle alig lehetett 
kilésni egy szót is. Sokszor azt hit
tem, hogy valamiért haragszik rám,. 
Annál kedvesebb, barátságosabb 
volt például Gschweidl:

„No, wie gelit’s dir, altér Sógor!“ 
—  kérdezte, amikor lefeküdt a 
gyúróasztalra és aztán mindenfélét 
kérdezett tőlem.

—  Kellemesen el lehetet társalog
ni a kis Horvathtal, a híres bal
összekötővel is, aki annyi borsot 
tört a magyar védők orra alá. A 
kis Horváth Meisl kedvence volt. 
Nemcsak azért, mert kitűnő játé
kos volt, hanem azért is, mert ö 
tartotta a csapatban a lelket jó  ke
délyével. Kifogyhatatlan volt a tré
fákban, mókákban. Ha félidőben 
egyesek szidták egymást, vagy 
Meisl mérgelődött, a kis Horváth 
mondott valamit és egyszeriben 
nevetésbe fulladt a rossz hangu
lat...

-r- Szegény Eindeldrt is mintha 
csak most látnám, pedig ö csak két
szer volt a kezem alatt. Micsoda re
mek hosszúkás izmai voltak s mi
lyen puhák. Nem volt rajta semmi 
fölösleges súly. Ha az ember a pá
lyán látta öt, akkor úgy tetszett, 
hogy túlságosan sovány, gyenge. 
Pedig nem így volt. Izmas volt, 
csak nem voltak görcsösen göm
bölyű izmai. Eszményi futballista- 
izomzata volt. A  pályán nem moz
gott tül sokat, ez azonban nem 
azért volt, mintha nem bírt volna 
többet is mozogni, hanem azért, 
mert pompásan helyezkedett és fö
lösleges volt, hogy többet szalad
gáljon. Mint mondani szokás: Von
zotta a labdát. Mindig ott volt, 
ahová a la,hda ment. Sindelárnak 
éppen ellentéte volt Sesta, a bécsiek 
másik nagy csillaga. Neki rövid, 
kemény birkózó-izmai voltak. Ses- 
tát csak égyszer gyúrtam meg. ő  
mindig azt mondta: neki a gyúrás 
fölösleges, jó l érzi magát anélkül 
is. A  prágaiak közül Swoboda val
lotta ugyanazt az elvet, mint Sesta, 
dekát Swobodának, bár alakra Beá
tához hasonlított, egészen lágy iz
mai voltak. Swoboda. különben csak 
a pályán nem engedte magát meg
gyúrni, de amikor például megér
keztek Budapestre, lefekvés előtt 
könnyen átdolgoztatta az izmait. 
Emlékszem: mindig Planicskával
szokott egy szobában lakni. Pia- 
nicska viszont sok gyúrást kívánt, 
különösen az utóbbi időben, amikor 
már öregedni kezdett_. Aztán itt 
van Hojer, a prágaiak Fagl Karcsi
ja, Kada, a nagy középfedezet, Ko- 
lenaty, Qerveny, Pucs. Az ö izmaik
kal is alkalmam volt megismerked- 
MÍ._

Nurmi és a kém
Szünet következik, miközben

Pauer mester kicsit kotorászik em
lékei közt, aztán felcsillanó szém- 

1 mel, szinte áhitatosan mondja;

— És gyúrtam Nurmit is, amikor
Pesten a Hungária-úton futott.

Gyúrónk gondolkodik egy-két pil
lanatot és aztán így folytatja:

—  Csalódtam Nurmiban. Nem, 
mondhatom, hogy valami puha iz
mai lettek volna. Az izmai alapján 
szinte nem is értettem meg, hogyan 
lehetett belőle olyan csodálatos 
futó, amilyen volt. A kezemben volt 
a híres órája, amellyel futás közben 
a részideit mérte. Kérdeztem tőle; 
mire jó ez, csakugyan szüksége 
van-e neki erre a mérésre futás köz
ben. Mosolyogva inondta: „Ugyan... 
Én óra nélkül is pontosan tudom, 
hogy milyen részidőket futok, illet
ve, hogy milyen iramban kell fut
nom, ha ilyen vagy olyan időt aka
rok elérni. Az órával legföllebb 
néha-néha ellenőrzőm magam egy 
kicsit.“

'— Nurmit a futás előtt a szálló
ban mintegy félóra hosszat kellett 
gyúrnom. A futás után ugyancsak 
a szállóban jó félórát gyúrtam. Ak- 
kor azt mondtam neki, hogy készen 
vagyok. Nurmi azonban a gyúrás 
alatt ts kezében tartotta az órát és 
azt mondta: ,No, most kezdje elöl
ről és gyúrjon még egy félórát, 
mintha eddig nem is gyúrt volna.."

—  Emlékszem: Nurmi borzasz
tóan rossz hangulatban volt Buda
pesten. Szörnyen ideges volt. Több
ször kérdezték tőle, hogy mi baja, 
ő csak kitérő válaszokat adott. 
Aztán kiderült, hogy mi a baj. 
Nurmi meghívott, hogy sétáljak 
vele kicsit Pesten, nehogy eltéved
jen séta közben. Egyszeresük oda
szólt hozzám: „Látja ott a túlsó ol
dalon azt az alakot f Látja, az kém
kedik utánam. Utánam küldték, 
hogy kinyomozza, nem követek-e el 
valami vétséget az amatőrség ellen. 
Ez az ember már régen üldöz en
gem. Menjen át és mondja meg 
neki, hogy ha mégegyszer meglá
tom, hogy kémkedik utánam, ak
kor nem tudom, mit fogak vele csi- 
nálniP Én átmentem a másik ol
dalra, de nem tudtam átadni Nurmi 
üzenetét, mert az illető közben el
inalt. Talán megijedt Nurmi dühös 
arcától...

—  Peltzer dr is az én emberem 
volt —  mesél tovább Pauer mester. 
—  Valahányszor Pestre jött, 
Bodánszki dr úr mindig telefonált.

I nekem, hogy menjek a TF-re, ahol 
Peltzer dr megszállni szokott, mert 
engem kíván gyúrónak. Ez annál 
nagyobb kitüntetés volt számomra, 
mert Peltzer doktornak eleinte saját 
gyúrója volt egy doktor kollégája 
személyében, aki gyúrni szokta.

—- Gyúrtam néger atlétákat is, 
például Catort, a híres távolugró 
négert. Fényképem is van tőle, 
amelyet annak emlékére adott 
nekem, hogy meggyúrtam. Csodála
tos izmuk vak ezeknek a négerek
nek. Valahogy egész más, mint a 
fehér embereknek. Sokkal kemé
nyebb, mint a fehéreké, sokkal 
erősebben kell megdolgozni ők e t..,

Orlh dyvri 
eszményi izomzata
— A birkózók közül is sokan vol

tak előttem a gyúrópadon. így  pél
dául Radvány Ödön, Varga Béla dr. 
Varga Béla különösen azt kívánta, 
hogy a vállát gyúrjam meg erősen, 
mert ott hamar szokott húzódást 
sisérkmi. Varga rendesen így neve
zett: ,JPgjor úr". Ha egy-egy
M TK—MAC meccsen kicsit hango
san szurkoltam az MTK-nak, Varga 
dr a hangom után megkeresett a
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nézők között és odaszólt hozzám: 
y^Pajor úr, ne kiabáljon, mert velem 
gyűlik meg a baja."

■— A magyar futballisták közül 
így hirtelen Schlosser, Orth, Kiéber 
neve jut eszembe. Kiéberre úgy 
emlékszem, , mint aki legtöbbet 
törődött magával. A világért be 
nem fejezett volna edzést gyúrás 
nélkül. Ha sötét estig kellett várnia 
rám, akkor is várt. Orth Gyuri a 
legeszményibb sportemberalakkal 
rendelkezett, akit valaha láttam. 
Olyan izmai voltak, mint Sindelar- 
r.ak, csak sokkal erősebb kiadás
ban. Ha atlétának ment volna, ott 
ts világhírű lett volna. Emlékszem, 
egyszer egy ifi MTK-atléta azt 
mondta neki: fussanak együtt
három kört, de Orth vigyázzon, 
mert erős iramban Jog futni. Orth 
Gyuri olyan iramot diktált, hogy a,, 
atléta már a második kör közepén 
kidőlt s azt mondta: „Gyuri bácsi, 
maga nyert. En már nem bírom 
tovább.“  Orth ellenben könnyedén 
futotta végig a harmadik kört is .

Az érdektelen Puncsét
Megint ugrunk egy kicsit. Pauer 

mester büszkén meséli, hogy ő 
gyúrta a budapesti szabadstílusú 
ÉB-n a svájci birkózókat s azok 
három bajnokságot és egy második 
helyet szereztek, holott az egyik 
megfázott, a másiknak pedig 
furunkulusa volt. Büszkén emlékszik 
vissza Puncsecre is, meg Miticsre, 
a két híres jugoszláv teniszezőre.

—  Valójában Puncsect és Miticsel 
nem is kellett gyúrnom —  meséli. 
— Csak amolyan társalkodó szerepet 
töltöttem  . be mellettük. Amikor 
például Mitics mérkőzött és d: 
öltözőben. Puncsecnek hírül vittepi 
a mérleözés állását, azt mondta 
nekem: hagyjam csak, ez nem
érdekli öt, meséljek inkább valami 
másról, hogy ne is gondoljon a 
teniszre. . .

ia p a ! izmai...
Aztán kicsit a jelenbe kanyaro

dunk. Pauer mester a ferencvárosi 
fiúkról kezd mesélni, akiknek most 
ö a gyúrójuk.

•— Kiszelyvel van a legtöbb bajom 
. •— mondja. —  Kétszer annyit kell 
ót gyúrnom, mint a többit, ha azt 
akarom, hogy puháit legyenek az 
izmai. Körülbelül ennyi dolgom van 
még Polgárral és Pálinkással. 
A legpuhább izmai viszont Sár ősi 
doktornak vannak, ő azonban igen 
szereti a gyúrást s éppen ezért 
inkább megvárja, míg a többivel 
készen vagyok és akicor fekszik a 
gyúrópadra, vagy pedig korábban 
jön, hogy jó kiadós gyúrást kaphas
son. Pedig neki nem is volna olyan 
nagy szüksége rá . . .

Már búcsúzkod unk, amikor még 
valami jut az eszébe.

—  Tessék mondani, mi volt ezzel 
az Énekes-gyerekkel? Annyit szur
koltam neki az olimpia időjén. 
Miért, kellett neki ezt csinálnia? 
Mikor úgy szeretett é ln i..„

Orbán Mihály

Sopronban
nagyot fejlődött a lab
darúgás

Példátlan arányú fellendülést hozott 
Sopronnak az NBB bajnoksága. Évekkel 
ezelőtt alig-alig éldegélt Sopronban a 
labdarúgás — most két NBB-csapátot 
mondhat magáénak ez a szép kis város. 
Sőt! A két NBB-csapaton kívül négy 
csapat játszik a nyugati alszövetség II. 
Osztályú bajnokságáért!

Mégis, a legjobb soproni csapat, a 
SFAC berkeiben nyomott hangulatban 
töltik a holt idényt. A Lamparttól el
szenvedett .vereséget még mindig nem 
tudják elfelejteni. Pedig most az erzsé 
betiek sincsenek jó formában. A légért 
hetetienebbnek azonban azt tartják, 
hogy a félelmetes SFAC-csatársor egyet
len komoly gólhelyzetet sem tadott ősz. 
szehozui a ham part ellen. Valami érthe
tetlen elfogódottság lepi meg a piros
fehér csatárokat éppen a sorsdöntő mér
kőzéseken. A Tokodtól 0:1 arányban, a 
Lám parttól pedig 0:2 arányban veresé
get szenvedett a SFAC, pedig ez a két 
vereség alighanem azt jelenti, hogy az 
idén megint le kell mondania a bajnok 
Ságról. A soproni szurkolók az őszi 
idény elején hallatlan önbizalommal néz
tek a jövő elé. Ezeket a reményeket el- 
hamvasztotta ez a két vereség.

— .Elsősorban lelkiekben kell a hibát 
keresnünk — mondta Ma.róti Sándor 
edző. — Ilyen kitűnő erőkből álló 
csatársornak nem volna szabad éppen a 
legfontosabb mérkőzéseken csődöt mon
dania. A  téli szünet alatt meg fogjuk 
keresni a hibát.

Különösen a Soproni I I — Németh jobb- 
szárny ellen hangzik el sok kifogás. Ez 
a Két játékos valóban sokszor a váloga- 
tottság határát súrolja, de a döntő mér
kőzéseken még egyetlen egy esetben 
sem tudott megfelelőt nyújtani.

Pedig egyébként a csapat jól szerepelt 
az őszi idényben. A  ktizépfedezet Kalo
csai elvesztése ugyan súlyos csapás, de 
Serényi elég jól helyettesíti. Aligha té
vednek a soproniak, ha a lelkiekben ke
resik a hibát

A másik NBB-csapat, az SVSE, a c?a_ 
társorában keresi a hibákat. A védelem 
és a fedezdtsor mind a 13 mérkőzésen 
ugyanazzal a felállással állt ki. a csatár
sorukban azonban nem kevesebb, mint 
11 játékos kapott helyet! Sehogy sem 
tudják a vasutasok megtalálni a legjobb 
összetételt a csatársorban.

Pedig a védelem és a fedezetsor jobb 
csatársort érdemelne. Nagy szó az NBB- 
ben pontot hozni idegenből, de az SVSE 
Tokodról, Horogról, Székesfehérvárról és 
Zuglóból haza tudott vinni pontot Min
denhol a védelem érdeméből. Ha megfe
lelő csatársort sikerül tavaszra összehoz- 
nia a vezetőségnek, vagy legalább egy 
jó küzépcsatái't tud szerezni, akkor ta
vaszra a legnagyobb csapatnak is szá
molnia kell az SVSE-vel.
, város sportja tehát nagy fel-
lenuulé3t mutat az NBB nyomán. Talán 
nagyobbat, mint kellene. Ilyen kis vá. 
rosnak talán sok is az a. négy egyesület 
Nagyon megoszlanak az erők, Ha, mond
juk csak két csapat lenne Sopronban, 
NB b%y k GgéSZ bi2it0san feljutna az

Hssa
TENISZ

Szigeti Otti vonalai
és egyéb kalandok a válogatott 
tenfszcsapat o l a s z  portyájáról

TÓTH L ÁSZLÓ D R. UT! LEVELE
Fagyban indultunk, fagyban utaz

tunk és fagyban, hóban érkeztünk 
meg. Pragerskoban befagyott a 
fűtés, a velencei pályaudvar al
tisztjei pedig pesti házmestermun
kát végeztek, káromkodva kapar
ták a jeget és szórták a homokot. 
A  mindenütt látható figyelmez
tetés.: ,ártsuk ki a káromkodást", 
úgy látszik csak a melegebb idő
szakra érvényes.

A  „csontzenészek" —  Gábory és 
Asbóth — Szigeti Otti szerint 
csontjaikon egész szimfóniákat 
muzsikálnak végig, ha , jól megy és 
gyászindulókat, ha baj van. 
A  csontmuzsikusok viszont had
viselt bajtársukat kevés respektus- 
sal „dagadt"-nak becézik és attól 
sem riadnak vissza, hogy holmi 
pocakra illetlen célzásokat tegye
nek. Célzásokban, az olasz sajtó sem 
fukarkodik, megállapítván, hogy 
szeretett Ottink „nyilván féltheti a 
vonalait, jóllehet azok meglehetősen 
gömbölydedek". (Popolo dátalia.)

#

Az olasz közönség határtalan lel
kesedni. tudása és azonnali vélemény
nyilvánítása nekünk szokatlan és 
zavaró. Bár meg kell állapítani, 
hogy a közönség tárgyüagosabb, 
mint a vonalbírák. A  közönség még

ki is fütyült egy-egy feltűnően 
téves, az olaszok javára szóló vonal
bírói döntést.

<5
Egyébként az olasz győzelem- 

várás mellett a közönség kegyeibe 
fogadta a magyar csapatot. Az 
olasz vezetőség kifejezést is adott 
abbeli véleményének, hogy a közön
ség egészen érthetetlenül, mintha a 
magyar csapatnak szurkolna.

*
„Az ösztönök csalhatatlanok" 

mondja Ferenczy és biztosít róla, 
hogy a Brerából (Milano múzeuma) 
jobbra kell menni és így jutunk el 
a Dómhoz. Aggályaimra újból 
kijelenti, tájékozódási képessége 
kitűnő. Sn tamáskodom s meg 
kérdek egy nyugdíjas bácsit. Rossz 
irányban mentünk, hátraarcot 
kellett csinálnunk. Azóta nincs a 
tájékozódó képességről szó.

tt
Hétfőn délután' Milano pblgármes- 

terénél tisztelegtünk. Nem túlzók, 
ha, azt mondom, hogy a dísztermek 
fejedelmiek. Stukkók, festmények 
freskók, velencei csillárok, a tárt 
ajtók mellett térdharlsnyás lakájok. 
A. polgármester: Dúca Gallarato
Scotli igen kedves közvetlen úr. 
Ferenczy barátunkat olasznak 
nézte, sőt még Gáboryt is hajlandó 
lett volna olasznak elfogadni.

c s z a s

H miniszteri biztos is 
felszólal az @dzö> 
testűiét mai érte* 
kéziéire

Ma délután 6 órakor kezdődik az 
edzőtestület negyedik számú érte 
kezlete az MLSz földszinti tanács 
termében. Gidófalvy Pál dr minisz
teri biztos már a harmadik szak
értekezleten is jelen volt, most azon
ban föl is akar szólalni.

Az értekezleten különben a rend 
szer kérdését folytatják, azaz: igye 
keznek befejezni. Értesüléseink sze
rint a mai értekezlet anyaga főleg 
kérdésekből áll, az edzők elmond
ják végső kételyeiket az egyik, 
vagy a másik rendszerrel szemben.

Az edzőtestület természetesen a 
rendszerbeli kérdések megoldásával 
nem zárja be a vitát, hanem sorra 
megy a többi fontos szakkérdéseken 
Is. Az eddigiek szerint legközelebb 
erőnléti kérdések kerülnek sorra.

--------- -<<£>»---------
Nőben után , a Kispest érdeklődik.

A Debreceni VSC kitűnő csatára, Nében 
László, aki bent vau Fábián József 
utánpótlási keretében is, az ősszol el
hagyta Debrecent és a fővárosba jött- 
L’gy értesülünk, bogv Néboo után most 
a Kispest érdeklődik igen melegen, de — 
fi Gammának is tetszik a tehetséges 
játékos.

Bokor Ferenc, a Postás sokszoros válo
gatott balíedezete visszavonul a. labda
rúgástól. Remélhető azonban, hogy a 
tava&zi rajtnál mégis ott látjuk az első 
bajnoki mérkőzésen.

A B. Vasutas Sehneczi edző vezetésével 
már mégkezdte a tornatermi, edzéseket. 
A csütörtök; edzésre az új 'Játékosokat, 
Dombóvárit (Győri Egyetértés, és 
Glehzát (Ostrava Moraysfcai iö várják.

Az új alsiövetsőgi, illetve alosztály! be. 
osztás tervezetéről tárgyalt szerdán este 
az. MLSz-ben az atszövetségi kiküldöttek 
gyülekezete. Az MLSz miniszteri biztosa. 
Ismertette a tervezetet, majd a BI.ASz 
én a MOVE kiküldöttei adták elő észre
vételeiket, Ezeknek összeegyeztetése cél
jából a BLASz és a MOVE még külön 
értekezletet tart és azután kerül az egész 
beosztás az OTT négyes bizottsága elé. ,

Hé|£l®R*és
Az lí.iabb havazás meg javította -

negyek bo viszonyait- A bóráig- vastag
sága a hegyekben a kövebfriző: Budai 

8—5 cm. Dobogókő 17 oro, Nagy- 
b ideghegy 53 cm. Kékes 9 cm, Farkas- 
g-yepu 7 eni, Misinatető 9 cm. Kárpátal
ján a horeteg vastagsága 30—50 cm.

j Három csapatot is 
indítanak a Postások 
a volóci váltóbajnok, 
ságon

A kárpátaljai slterepek felavatása lesz 
a vasárnapi 4x10 km-es váltóbajnokság, 
amelyet a szövetség megbízásából a MAG 
rendez meg. A  versenyre a nagy távol- 
ság és az ezzel kapcsolatos költségek 
ellenére is 10 csapat nevezett, — annyi, 
amennyi eddig még egy váltóbajnokság- 
ra sem. Egyedül a Postás SE három 
Váltóvá! indul. Mint Nyilas Zoltán kije
lentette, már csak azért is elindítják 
mind a három csapatukat, mert itthon
futóknak"68 aika,muk voIt eozésre a

f-éh o rrÍ ei??xeaélyeae a MAC- bár Cseh 
Benőni wü\xse , erücsökkenést jelent. A 
fní!S Hu,ényi. Kiss, Dezső dr. ös-ze- 
állításu csapat Így .is felér a BBTE Pet- 
/ Csekey, Emánuel, Szalay összeállí- 

' t snú ^ p a tá v a l A  Postás efső cS p a Í-

Mucsy is he’ly it  “ fo^al ' Gyimesi éS

é ite l^ Z l^ V o L ^ ^  Péateken
VÍVÁS

KEAC legjobbjai vettek részt. 1  Patai 
bajai egyesület kardban szén küzdelem 
után jobb tusarányával győzött a KEA(J
vo fta k PVF1 “ tPmí, tegía]  a következők Tóthk ' Istók, vitéz Pál, Kocsis,
i-óth. K LAC : Pókay, Lestár, Török
és Séra. A  bajai vívókat Tóth Miklós 
vívómester oktatja nagy buzgalommal és 
szakér.elemmel. A  versenyen megjelentek 
nagy örömmel vették tudomásul a BVE 
vezetőségének azt a bejelentését, hogy a 

harcokban hősi halált halt vd- 
tez Kiss Ernő emlékére minden év ok'tó- 
beS . . .  erílRkversenyt rendez a klub.

tartott a vizsgáztató 
Á  vizsgára kb. negyvenen je . 

-entkeztek, akik közül csak egy nem tud 
sikeresen lei enni a vizsgát.

„ i S t . í f , rs?ny,.!esz vasárnap. A  BEAC elsooszcályu torversenyt rendez, amely 
egyben válogatóverseny ia. Ez a verseny 
igen nagy érdeklődésre tarthat számot s 
Valószínűleg a tőrvívógárda minden olyan 
vívója, akinek válogatottságra esélye 
van, indulni fog  A  BEAC versenyén kí
vül a BAC rendez másodosztályú kard
versenyt. A  .RÁC kardversenye is érde
kesnek Ígérkezik, mert a közvetlen után
pótlás mutatja be tavaly óta elért hala
dását.

A  vfvészövetség verseny bírótan folya-
mot majd vizsgát tart A tanfolyamra 
előreláthatólag sokan jelentkeznek de 
szükség is van rá, mert a sok versenyt 
csak sok bíró tudja ellátni. A verseny- 
bírótaníolyamon való részvételt bizonyos 
versenyeken elért eredményhez köti a 
szövetség. Ez igen helyes, mert legtöbb 
haj azokkal a bírókká! szokott lenni, 
akik csak messziről ismerik a kardot, 
vagy akik már nagyon régen nem tarta- 
nak fenn semmiféle kapcsolatot a vívó- 
fegyverekkeL,

Befejezéshez közeled
nek a Zsoldos fCsipa 
és a MUE viliém forná- 

Iának küzdelme!
Vízilabdázóink móg mindig nem piliéixi- 

múí. A osapatok nagy része még külön
böző díj mérkőzésekért játszik. A  MAO 
osapal-a olasz portyára bőszül, a MüF 
viLáni'tornája és a Zsoldos Kupái pedig 
osak most kerül befejezésre..

A Zsoldos Kupa elsősége a MUE és NTK 
között dől el, a harmadik helyért n 
WMT K és a Postás játszik. A MUE 
villára tornájának egyik c«ovw>rtjában már 
befejezték a mérkőzéseket. P.bbon a csoport
ban az U fE  lett az első. A másik 
csoportban a I l i .  ber-—BEAC győztese 
játszik a.z NTE csapatával s a győztes 
kerül szembe a másik csoport győztesé
vel, az UTE val.

E két csapat mérkőzése adja a villám- 
torna elsőjét

mérkőzések egy része már ki van 
tűzve a következő időpontokra:

Január 13: MUE—NTE Zsoldos Kupa, 
fél 8, játékvezető: Scblenker.

Január Ifi: Itl . kér— BEAC Villámtorna, 
fél 8, játékvezető: Hornonruai.

Január 20: WMTK-Postás 8E Zsoldos 
Kupa. fél 8, játékvezető: Kiö? Z.

A  mérkőzéseket a Nemzeti Sportuszodá
ban játezák te.

Hogyan javította meg 
Fernande Caroen 
kisasszony
az röö ni-es női gyors
úszás világcsúcsát

, A dán ás holland hölgy úszók ni el lé 
újabban a belga hölgyeik is fel zárkóztak. 
Most már ők is világsikerekre törek
szenek és ez a 15 éves Fernande Camen
nek sikerült is, nrneunyiben a világhíres 
dán hölgy úszó Hweger által1 nemrég az 
5ŰŰ méteres gyorsúszásban felállított fi:34.3 
mp-es világcsúcsát közel 6 rap-cal meg
javította.

A  világcsúcsot Caroen kisasszony az 
ostendei Basin Therrnal uszodájában 
úszta. Részideje! is igen kitűnőek és egy 
pillanatig sem volt kétséges, hogy Hwager 
világcsúcsát megjavítja Részi ttejel a 
következők voltak: 50 m 33 mp,. loa m 
1:11.1 mp, 200 m 2:30.2 mp, 300 m 3:51 rnp 
400 m 5:11.2 mp. 500 m 6:28.4 mp. Különö
sen jó a 400 méteres részidő, melyet sok 
férfi versenyző sem tud döfni.

Érdekességként megemlítjük, hocy jj0[. 
giumban 500 méterért a férfiak között az 
országos csúcsot Gulllinl 6:44.4 mp-es idő 
vei tartja.

A  verseny után Caroen edzője kijelen
tene, hogy az új belga csillag olyan erőn
léttel bir, hogy a közeljövőben Hweger 
i®0;,?? , világcsúcsát fogja megjavítani. 
Különben is az a szándéka, hogy az össze® 
női világcsúcsokat Belgiumnak sterezze 
meg

Újabb mérkőzéseket 
kötött le az FTC ko
rongcsapata

Bukarest, január 10.
Az FTC Romániában portyázó 

jégkorongesapata újabb meghíváso
kat kapott. A  csapat a szerda 
éjjeli bukaresti mérkőzése után 
Csernoviczba utazik. Ott csütörtö
kön a Dragos Voda, pénteken meg 
a városi válogatott csapatával, ját
szik. Vasárnap Kolozsvárott Kolozs
vár 6s Marosvásárhely válogatott 
csapata lesz a zöld-fehérek ellenfele. 
Az FTC hétfőn érkezik Budapestre.

Itt már azt hirdetik, hogy január 
24-én Magyarország—Románia jég
korong mérkőzés lesz Bukarestben. 
Az itteni hírek szerint Magyarorszá
got a BKE képviseli.

S.

.- JÉG

wr-T, k o r o n g c s a p a t a
BUKARESTBEN 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)-KE 

GYŐZÖTT A MEGERŐSÍTETT 
TC RAPID ELLEN

Az FTC korongcsapata, mint már meg
írtuk, 7-én utazott el nagy romániai por
tyájára.

Első mérkőzését kedden este játszotta 
Bukarestben a lengyel játékosokkal meg* 
erősített TC Rapid ellen. A TC Rapid 
egy teljes hetet töltött itt nálunk Buda
pesten, a BKE-vel és az FTC-vel ját. 
szott. Mind a két mérkőzésen kikaptak 
de úgy látszik, használt nekik ez a hét., 
mert most az FTC-nek komoly munkát 
adtak és a hazai közönség előtt kétessé 
tudták tenni ezt a mérkőzést. A nagy hi
deg miatt kevés néző nézte végig a 
meccset. Az FTC Így állt fel: Kneusel 
— Senyey. Fenessy dr. — Gergely II., 
Blazsejovszky dr., Forda. Cseresor: Ger
gely T.. Bartos, Erdődy. A visszavágó 
mérkőzésre előreláthatólag ma kerül sor. 
/asárnap az FTC Kolozsváron játszik 
egy helyi vegyesccapet ellen*

Budapest 
jégkorong váloga
tóit |a vasárnap  
Kassán szerepel

A .1 égkorongszövétség a kassaiak tá
mogatására vasárnap délután válogatott 
mérkőzést rendez Kassán. Budapest vá
logatott csapata játszik Kassa váloga
tottjai ellen.

csaPatát az addig hazaérkező 
•wt legénységéből és a BBTE játéko

saiból állították össze. A  csapat a követ
kező: Csák dr. — Jeney, Barcza dr. — 
Uosztonyi, Miklós, Margó dr. Csere: Sza
mosi, Háray, Helmeczy.

A kassaiak is Összállították már válo
gatottjukat: Fricsovszky — Zsölczer,
Burtovfizky — Forgács, Hcrdiczey, Vá_
I. vik. Csere: Kiss, Badacsonyi, Stempel
II. Ezek a játékosok Badacsonyi (FTC)
kivételével valamennyien KAC-isták. 
Hogy azonban a KSC játékosai is szó
hoz jussanak, még egy cseresort állí
tottak össze: Bartók, Stempel I., Ban
dák, Pásztor.

—»s e ö g e s s e » «—

Készülnek a „rnűzők11
A tegnapi remek verőfényes időben 

majdnem minden számításba jövő műkor
csolyázónk edzést tartott és nagy szorga
lommal végezték gyakorlataikat. Hja 
közel van már a bajnoki küzdelmek rajt- 

•• mökorcsolyázó bajnokságokat a 
szövetség szombaton és vasárnap tárná 

Kállay Kristóf, a férfi műkorcso
lyázó bajnokság esélyese szülői felügye
let mellett többször ia lefutotta az ötper
ces szabadon választott gyakorlatait. Ki-
™]y bde a rossz nyelvek szerint 

Cŝ y ese a bajnokságnak ö nem 
, edfl's ' munkabeosztásán a

bajnokság kedvéért sem. Mint mindig

tótSta 'nvi?6-5®1 íé‘ 7' tő‘ 8Jff tartJa 6d̂  
Ián ezért leü0sa!ásr ki? fr??a melüctt... Ta- lan ezeit von olyan jó híre, mert ilven
lányokba3'l e /  höl* yek közül a Botond- 
zésf szűnj SlZ,?reaIn,a3abba!í- Fényképe- n f  « t e l  reggeltől délig a meg-
A  többiek k«e maP1 , edzésüket. végezték, 
tök m éíknk ZÜ! csak SzAhy Ágnest, lát- 
két Í 4rf<m^S>’°n szorgalmasnak. Mind-
n a L  sTe,™1; a2 ®sti S íkban  készültek 

8 ?mma) Bülinger edző fel- 
n ^ . ^ elle! L A  . Szekrényessy-testvé. 

„ “f 5 on szépen futottak, habár még 
dzífesL vannak legjobb formájuktól. A 
fd 2 /íy'7 Kertósz pár TT’ost tartotta első
befSáése2ótöf7 KadlnU i8“ ! *2 ^ ^ “

ASZTAÉI-TENISZ

Biikarasf^era s
Budapest csapata 
5:1 arányban

Bukarest
csapatát

A  magyar asztali teniszezők a 
román bajnokságok keretében Bu
dapest—Bukarest hármas asztali
tenisz csapatmérkőzést játszottak 
Bukarestben. A  mérkőzés nagy ma
gyar sikert hozott. A  jó formában, 
lévő Sós, Schmidl és Tül 5:1 arány
ban győzte le a legjobb román erő
ket felvonultató bukaresti csapatot. 
A  verseny részletes eiedménye:

S chmidl (Budapest) —Hagivasilu
(Bukarest) 21:13, 21:15, Schmidl 
simán győz. —• Sós (Budapest) — 
Náumesecu (Bukarest) 17:21,21:16, 
21:15, a román játékos kitünően 
játszott és Sós csak nagyobb nyu
godtságának köszönheti győzelmét. 
— Schapira (Bukarest)— Till (Bu
dapest) 21:18, 23:21, Schapira gyö
nyörűen játszott, Till nagyon elfo- 
gódott volt, ez a bukarestiek egyet
len győzelme. —  Sós—Hagivasilu 
21:18, 21:18, a magyar játékos sok
szor ragadtatta tapsra a nagyszá
mú nézősereget. —  Schmidl—Scha- 
pira 21:18, 21:18, Schmidl. hamar 
visszavágott .Till vereségéért. —- 
Till—Náumesecu 21:18, 21:19, Till 
most már bátran játszotta szokott 
támadójátékát és biztosan győzött., 

A. magyar játékosok nagy sikert 
arattak. A  legjobban Sós tetszett, 
aki most jobbam játszott; mint mi
kor legutóbb Bukarestben volt. 
Schmidinek pedig az a dicsérete, 
hogy alig' maradt el valamivel Sós 
mögött. Till. a kezdeti idegesség 
után jól játszott és támadó játéka 
nem nagyon tetszett a román já
tékosoknak.

KÉZILABDA

Isis helyzetkép
a Síi. forduló ySáw

Az I. osztály, sóldobólistáján eddig Mát- 
tyassi MAFC vezetett. A kitűnő Árpit 
vasárnap kiállították. így nem volt al
kalma javítani. Most kettős holtversen-.' 
van az élen, de a mezőny oly szoros, 
hogy a vasárnapi forduló minden bizony- 
nyál újabb változást hoz.

20 gólos: Salgó VÁC, Cséfay ETE ™ 
19: Fodor ETE. — 18: Jávor BSzKlíT.
— 17: Mátyásai MAFC. — 15: Rózsa
MTE. — 14: Tichy X. BTC. — 11: Dobos. 
Németh BSzKílT. Steiner,. JJelk MTE. — 
30: Seress, Forral VÁC. — 8: Krausz 1. 
VÁC. — T: Bfrtalán ETE, HolcZtnger 
BTC. Nagy I., Sidó MAFC. — 6: Tiehv 
II. BTC. — 5: Varga ETE.

W
A JT. OSZTÁLYÚ K0R3IÉHKÖ25Í5S 

ÁLLASA i
1. BTK 3 3 — .— 40’I l
2. Kistex 3 3 _35 ij í
3. KAOK 4 3 — 1 S ': í í
í '  w éCí enyÍ 3 1 — 2 17:335. Wacker 4 1 — 3 21:44
ü- Hungária 5 ------5 1:13 —

*  U - hatály góldobót: 18 gólos: Bére® 
— 14: Brizsák BTK — 13: Engel 

i t , — t i :  Lengyel (Kistex), Ludwlg 
KAOE — 9; Jellinek (Széchenyi), Sze
der, John (Kistex) — 8: Mayer (Wacker,
— 7: Kovács (Széchenyi) — ó; Heynr 
(Wacker). — 5: Takács KAOE.

*
A irr. OSZTÁLYT) KÖRMÉRKŐZÉS 

4 IIA S A  r

G
6
6
3
3

1. MAFC
2. Elektromos
3. MTE
4. VÁC
5. BTC
6. BSzKRT

C 'tesrs,; "sssssni
?s;“k

mn futnak. Indulnak af j  * T l I ™ ! '
&1L M i,ik kC2íu S

3 3 - 44:3? 6
3 2 — 1 71:28 4
3 2 — 1 37:24 4 
3 1 — 2 35:31 2
3 1 — 2 21:53 2
3 ------ 3 15:52 —

A Jíí; osztály góldobói: 25 gólos- Per 
f? rt 19; Takicí) H. MAFC — 16*Matykó MTE — 15: Levin ETE — 12-
Szűcs ETE — 11: Knöpfler VÁC __ n-
Petus MAFC. Krausz I. VÁC — 8- Ble- 
yer Rosenbaum VÁC — 7: Végh BSzKRT 
— 6: Vass, Varga ETE, Bollner MAFC. 
Schuller MTE. Kovács, Horváth BTC — 
5: Pataky BSzKRT.

A SZÖVETSÉGí-DJJ ALT.ASA:
2 2 ------  26:15 4
2 2 ------  24:19 4
1 1 -------24:12 2
2 1 — 1 29:21 2
2 1 — 1 31:33 2
3 1 — 2 30:31 2 
3 1 — 2 31:45 2

1. MTE
2. MAFC
3. Elektromos
4. KAOE 

5-6. BTK 
5-6. Széchenyi
7. M- Posztó
8. Kistex

A Szövetségi-díj
3 ------3 21:41 —

~  --------- - góldobói: 24: Galam
bos KAOE, Várady MPSE — 14; stelker
(Széchenyi) — 13: Kovacsóczy BTK __
9: Kamancza (Széchenyi), Balogh MAFC 
— 8: Nemes ETE — 7: Kulcsár, SzUca 
ETE. ördöfrh, Steiner I., stetner XV. 
MTE. Hantzmann MAFC -  (j: Sarang I. 
(Kistex), Kiss B 1K  — t0: saraug IX., 
Iván (Kistex).

könnyebhen megsérült a
vasárnapi mérkőzésen. Sérülése utólag 
ujjtőrésnek bizonyult.

»toíílwofZcl?"!rníol-yarn keretében ma, 
,P obler Antal tart. előadást 

,.A játékvezető a pálj-án és az öltözőben1*címmel.

Va s á r n a p i  k  ez il a b d a m c s o r
(Nemzeti Tornansai-nok)

Női köirmérkőzés:
M. Posztó—Koszorú XIII. (1. 

osztály), fl.25: M. Posztó—Koszorú XIíL 
vr' .8S2tá|y)- Ö.50: Ko. Brust—Koszorú
KI. (I. osztály). 10.15: Ko. Bruat—Ko
szorú XI. (II. osztály). 10.40: MTE— 
Standard SC (II. osztály).

Férfi körmérkőzés:
2.30: M. Posztó-—BTK (Szöv.-díj). 8.05* 

BTK—Széchenyi (II. osztály). 3.40: Szé̂  
chenyl—MAFC (Szöv.-díj). 4.15: MAFC— 
BTC (I. osztály). 4.55: BTC—MAFC (HL 
osztály). 5.30: Kistex—KÁOK (II. ősz, 
táb-). 6.05: KAOE—Kistex (Szöv.-dij). 
6-‘Í9jr osztály). 7.15:
MTE—BSzKRT (I. osztály). 7.50: Elek- 

(Szöv.-dlj). 8.25: VAC-
<1- osztály). 9.00: Elektromo*

—VÁC (III, osztály).
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Ilyen még nem voltl
B V S C - B S z K f t ?  é s  B T  IC— F T C  k e t t ő s  

i r o n g s i c l é  l e s z  v a s á r n a p  s í  - Ö k ö l 

v í v ó  C s B - n

Az ökölvívó csapatbajnokság 
piano dik fordulójára vasárnap dél
előtt fél ll-lior kerül sor a Városi 
Színházban. Az első forduló is sok 
Izgalmat hozott, ez a második for
duló azonban messze tűi tesz az el
sőn is. Ezúttal ugyanis mindkét 
sorrakerülö mérkőzés rangadószám
ba megy. Az évek óta a legjobbnak 
bizonyult négy együttes, a B TK ,1 
FTC, BVSC és BSzKXlT csapata 
ütközik meg egymással!

Mit várhatunk ettől a kettős 
rangadótól ? Remek összecsapáso
kat, irgalmas, véres csatákat, re
pedésig zsúfolt nézőteret, lelkes, 
magasssínvonalú öklözést.

TjVt^3P3Ji 15r3.it
a sí jiö'l^ra'ii
A  kettős rangadóra természetesen 

az ököl,ivó szövetség, a CsB ren
dezője is alaposan felkészül, Á  ren
dezősereg vesére, Krsísz László dr. 
szerint minden előkészület megtör
tént a nagy mérkőzésekre.

— minden vonalon a lógnagyobb 
szigorúság fog uralkodni, — mon
dotta Kreisz tír. -— A verseny részt
vevői kötelesek a legnagyobb pon
tossággal betartani a szakbizottság 
határozatait. Erre kínosan ügye
lünk. A színpadra illetéktelenek 
nem tehetik bű lábukat. Rendzava
rás tehát nem történhet. Ha a néző
téren tüntetés lenne, felgyujtatjvk 
® lámpákat és a titkosrendőrök 
majd, elintézik a többit.

(Erre aligha kerül sor, hiszen a 
pontozás és mérleözésvezetés körül 
nemigen lesz hibái A  külföldi és a 
vidéki semleges pontozók mindenki 
teljes megelégedésére dolgoztak az 
elmúlt vasárnapon is.)

Jd a
—  Hála Istennek, nagyszerűen 

működtek a semleges pontozók. Va
lamikor régen azt óhajtották az 
egyesületek, hogy külföldről, mécs
ből, vagy Pozsonyból, esetleg Prágá
ból hozassunk serr.leges -pontazó-

----------  Ex. v e g y e
aonasem  fog  mánf használniS

kai. Most sikerült megvalósítanunk
® ,rÍ f  6h f '̂-A EgU ..Jenővel és két 
vidéki pontozó működik cl mérkőzé
seken. Még hozzá kiválóan. Csak 
így ez maradjon az elkövetkezendő 
fordulókon is.

— A mérkőzésvezetésben csak
egyetlen hiba akadt: a lényegtelen
fülsérülést szenvedett Gárdonyi le
léptetése.. A jövőben ez sem fog 
előfordulni, A mérkőzésvezetök min
den vitás vagy kétes esetben kiké
rik majd a szövetségi orvos véle
ményét is. Mint érdekességet emlí
tem meg, hogy a W M TK  a lelépte
tés miatt vétót emelt Tokaji ve- 
setőbiró ellen. De az FTO sem volt 
megelégedve vele. Főleg Mándi le
léptetését kifogásolták.

—  Ebben a fordulóban gondos
kodunk az ökölvívók elhelyezéséről 
is. Lehetetlenség és nem is méltá
nyos, hogy ismert ökölvívók ne lát
hassák a csapatbajnokságot, mert 
nincs pénzük jegyet váltani! Elha
tároztuk, hogy az arra érdemes 
ökölvívókat beengedjük a színházba 
és a zenekar részére elkerített 
helyről nézhetik a küzdelmeket.

mond
a in té z ő !

m í?*?  ,. érdekességet, hallgassuk 
nnténai/asá'rriaP1 forduló négy csa-
P“ t; ^ k°.sztályve2etöit
nők E T s  L a S ,  a taf«alyÍ ka.j '  
vetkezőket m0n °^ taIyvezetöje a k0’

, ~Z MJ v nn 3m tlCn évben sem áíl-

vívót össze tudok szedni vasárnap.

(FTC vigyázat! Mikor a BTK a
legjobban sír, akkor a legveszélye
sebb.)

Az FTC szakosztályvezetője, Sal-
gó Ferenc tisztában van a vasár
napi feladat nehézségével.

— Nem bizakodunk él —  jelen
tette ki Salgó — , bárhogyan sírnak 
is a magdolnavárosiak. Torma. 
Monfera, Kaltene-'Ker, Oláh és más 
nagyságokkal rendelkező csapat el
len nem mehetünk biztosra. Még 
qkhor sem, ha hagyományos sike
rünk is van a BTK  éllen!

A  vlllamosiak javítani akarnak 
vasárnap.

>—• Az M PSE ellen kényszerből 
forgattuk fel a csapatot, — állítja 
vitéz Marosvölgyi Károly szakosz
tályvezető. — Vasárnap azonban 
ilyesmi nem jog előfordulni Nagyon 
belefekszünk a BV8C ellen. Nem 
akarunk kiesni!

Persze a BVSC sem akar erre a 
sorsra jutni. El lehet képzelni, hogy 
milyen harc lesz vasárnap a két 
„jármüves" csapat között!

—  Tán csak sikerül egy tisztes
séges csapatot összeállítanunk va
sárnapra, — szerénykedik Sulká 
Béla. — Nagy vereséget semmieset
re sem szenvedünk.

Szegény BV3C! „Csak" ilyen 
ökölvívók állnak rendelkezésére: Po- 
dány, Vojnovics, Mittcrer, Bene, 
Szabó J., Farkas XV., Nagy!

©
Akinek a vasárnapi forduló nem

lesz elég IzgE.lmas, sürgősen vizs
gáltassa meg az idegeit.

* Jegyek az ökölvívó csapatbaj- 
nakságokra elővételben a következő 
helyeken kaphatók: A  Pest kiadó- 
hivatala, Erzsőbet-körút 18—30, a 
Függetlenség és az Esti Újság 
kiadóhivatala, Józscf-körűt 5, Arató 
hirdetőiroda, Erzsébct-körút 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kál- 
mán-tér, a 8 órai Újság jegyirodá
ja, Andrássy-űt IS. Központi jegy
iroda, Teréz-körút 7 és Teréz- 
körút 50.

BönsSi cssk |ü̂ £p@ 
in d u lh a t a CsB-n  
a  W f ^ T í C - b a n

—  Hát ezt honnan veszi, Terefere 
úr?

— Tudom, amit tudok. . .
— M it tud maga sötétben buj

káló? Hiszen a szakbizottság a múlt 
héten már tárgyalta volna az 
átigazolási ügyet, ha a csepeliek 
benyújtják az átigazolási lapot! '

—  Akkor talán igen, de most már 
:nem. Közben ugyanis a MöSz- 
vezérkar összeült és határozott az 
ügyben. Azt határozta, hogy — nem 
engedi azonnal átigazolni a kitűnő 
harmatsúlyút.

•— Bs mi van az alapszabállyal? 
A vasutasok alapszabálya 'szerint a 
vitatott versenyző már nem is tag
ja a BVSG-nek.

— Az lehet. Ám az elnökök meg
beszélése szerint ez az alapszabály 
nem mértékadó a MöSz-re. Bondi 
csak az átigazolás benyújtásától 
számított egy év múlva indulhat a 
Piros-kékeknél. Nyugodtan saomor- 
kodhatnák Csepelen . . .

Érdekes. Főleg, ha igaz.

t ö r  l e  b e n n ü n k e t
A VERESÉG

U o m T  S g ”\ “  FaTCBTlHlleanS
nagyobb szerencsével harcolnak 
ökölvívóink. Ha nem sikerülne bennma
radnunk az első osztályban, akkor !Sm 
ősziünk fel. Dolgozunk tovább szorglb 
másán és jövőre újból megpróbáljuk Ta- 
Ián sok is lenne a szakosztály egyévi 
fennállása után mindjárt az első osztály
ban maradni! Dolgozunk, sportolunk to 
vább^bárhogyan végződjék is a csV aL

Kiss január 28-án indulhat már a
W MTK színeiben. A  szakbizottság leg
utóbbi ülésén döntött í?y. A  háromszor 
átigazolt Kiss tehát január 28-án már 
vegleg a W MTK ökölvívója lesz.

A* olasz ökölvívó válogatott januárban 
a jugoszlávok e'Ien viv nemzetek közötti 
viadalt. Februárban a németek elleni 
visszavágó mérkőzés kerül sorra Berlin
ben. Ugyancsak februárban ellátogatnak 
Prágába is az olaszok és a eeeh-morva 
válogatottal mérik össze az erejüket.

A „bolo-ütés”  ismét sikert hozott Gar 
piának. A newyorki ökö'vívó szövetség 
középsúlyú világbajnoka. Gien Lee ellen 
mérkőzött. A barnabflrű Ceferino Gar
da a 4. menetben kiütéssel győzött. A 
mérkőzést Jáck Derr.psey vezette. * II.

ÜOSARLABDA

A kosárlabdábajnoksóg mai műsora
A  Műegyetem tornatermében ma este a 

következő mérkőzés :k kerülnek eldön
tésre:

II. osztályú bajnokság: 7.10: MAFC 11. 
—BSzKRT II. (Udvaréi és Farkas.. 8.10: 
BBTE II.'—PzIHf! (Mátyási és Kardos:. 
9.10: BEAC I I .—VÁC II. (Velkey és Sza
mosi). — IV. osztályú bajnokság: 6.10: 
MRTSE—BSB (Jánosházi és Bácsalmási 
d r ).

A H í. osztóivá bajnoki mérkőzóneket
ezentúl nem a MOVE tornatermében, ha
nem a Műegyetemen játszák le a csapa
tok.

A Testnevelés! FöGlmla kosárlabdacsa
ppá csak a következő fordulóban kapeso- 
iodlk be a bajnoksás: küzdelmeibe.

MOZI

€ @ H S Ö !

Trópus! szerelem
Kezdjük azzal, hogy Hedy Kiss

iért nera szabad összehasonlítani 
Hedy Lamarral. Kiesler meghalt, 
Lamarr megszületett. Ez a film is 
azt bizonyltja, hogy mennyire más 
lesz valaki, ha Hollywoodban el
határozzák, hogy filmcsillagot fát
rágnák belőle.

Hedy Kiesler annakidején filmen 
semmiesetre sem volt divatcégek 
csalogatója, ma viszont, amikor 
Lamarr a neve, bármelyik világ
hírű cég díszhelyre tehetné azokat 
a ruhákat, amelyeket Lamarr visel 
ebben a filmben. Mert Hedy La- 
marrt felöltöztették, de ha olyas
valakit kell felöltöztetni, aki azelőtt 
Hedy Kiesler néven a „paradicsom- 
beli divatot1‘ elevenítette fel — ak
kor az öltöztetőknsk ki kellett ten- 
niök magukért. Hát ki Is tettek! 
Andrian mester, a Metró és Holly
wood elsőszámú és teljhatalmú di
vatparancsnoka olyan ruhákat köl
tött Hedy Lamarr számára, hogy 
— őszintén mondjuk! — nekünk a 
felöltöztetett Lamarr jobban tet
szett, mint a ruhanélküli Kiesler.

De nem is a ruhán van a hang
súly. Lamarr kisasszony valóban 
mindenben új. Játéka is egészen át
alakult. U j csillag futott fel a fehér 
vászonra.

Róbert Taylort nem kell bemu
tatni. Ez a „nemcsak szépfiú" ki
tűnő színész még tovább fejlődött. 
Van a filmben egy színész, aki 
Taylornál is gyakorlottabban mo
zog a színen, aki a „régi gárda" 
tagja és ez az ember Joseph Schild- 
kraut. Furcsaczemü félvért alakít. 
Ellenszenves szerep jutott neki, de 
művészete így talán még jobban 
érvényesül.

A  mese? Érdekes. Különösen a 
szokatlan távolkeletl környezet te
szi színessé. (Mellékesen szólva: a 
mai Időkhöz az hozza közel, hogy 
Itt ugyanolyan űtlevélnehézség van, 
mint amilyen napjainkban gyakran 
fordul elő...)

Kitűnő a filmnek a zenéje s min
den kockán meglátszik Jack Con- 
vicv, a mesteri rendező keze.

Budapest tódul a moziba.

OZ.
Ez a kél betű rrúr negyven éve neveze

te'"* Amerikában. Oz ai az ország. amdv- 
rcl a mrgyar k“ znyeiv azt mondja: Túl 
az Oporemván. Aloroorszá”:, ahol beszélő 
fák, repülő : ímaiinak' cmhcrnoTyfágú 
liliomok rópasítik be a fűidet és ahol 
csupa mosoly, csupa vidámság tölti mai a 
levegőt Erről az országról szól a The 
Wiz-.rd őf Oz círnő gyönyörű mesekonyv, 
amely tízmillió példányban jelent mert és 
nyolcvanmill’ó ember olvasta el. I-bböl a 
ma is aktuális köhvvből-most a Metró a 
könyv népszerűségének és a bemno levő 
gondolatok értékének megfelelő nagy 
apparátussal sok millió dolláros befekte
téssel hatalmas színes filmet csinált.

A T L É T IK A

E G Y E S Ü L E T I H ÍR E K
A MOVE Labdarúgók Alszövetségre f  

hú 20-án este fél 9 órai kezdettel soort 
bált rendez a MOVE székháziban (Fod- 
maniczky-u. 45.).

RADIö

M a! m űsor
CSÜTÖRTÖK, jannár 11.

Buűacst I. (549.5 m). 6.45: Torna. H í
rek. Hanglemezek. — 10: Hírek. — 12.10: 
Sassy Iringó gordonkázilc, zongorakísé
rettel. — 12.40: Hírek. — 12.55: ,,Éneklő 
ifjúság” . Énekel a Veress Pálné-leány- 
gimnázium énekkara, Nagy Ilona vezény
lésével és a Rákoskeresztúri áll. polgári, 
iskola énekkara. Kutas Artúr vezénylésé
vel. Zongorán kísér Kutas Arturné, — 
13.30: Suki Tóni cigányzenekara. — 14.30: 
Hírek. — 16.15' Ruszin hallgatóinknak: 
Simonyiné Gróh Klára ruszin műr'eket 
hegedül zongorakísérettel. — Pereűacsa 
dlya podkarpatszkich szlusat.e'ej. Szkri- 
picsnij koncert Klári Sirnonyi Gróh szop- 
rovozsdeniji rojalya. — 17: Hírek szlovák 
és ruszin nyelven. — 17.15: , .Legeltetés! 
társulatok háztartása” . II. rész. A Föld- 
mívelésügyi Minisztérium rádiőelőadás- 
sorozata. — 17.45: A  Rádió Szalónzene-
kara. — 18.45: „A  franciák ÉszakaTperi- 
kában '. Baktay Ervin előadása. — 19.15: 
Hírek. — 19.25: , -Idegen népek zenéje 
hanglemezről.” . — 19.45: „A  peleskei nó
tárius*’. Énekes bohózat három felvonás
ban. Gvadányi József verses elbeszélése 
után írta: Gaál József. Kísérőzenéjét 
szerezte: Thern Károly. Ráűiószínpadra 
átdolgozta: Galamb Sándor dr. Rendező: 
Szilassy Gyula. — 21.40: Hírek, időjárás
jelentés. hírek szlovák és ruszin nyelven.

22.10: Finn zenekari hangverseny a 
Vigadóban. A finn vöröskereszt javára 
rendezi a Turáni Társaság „Magyar nép 
rokonsági Egyesülete', (a  hangverseny 
II.  részének közvetítése.) — 22.45- Oláh
Kálmán cigányzenekara muzsikál _
Közben: 23: Hírek német, olasz angol
francia és eszperantó nyelven. __ 00 05'
Hírek.

Budapest II.  (834.5 m .): 1715- 1 Mo
zart: A színigazgató — nyitány (Szimfo
nikus zenekar). 2. Mozart: Kis éji zene 
(K . 525). Berlini f ’ imharmonlkusók szó
listái) hanglemezről. _  lg.15; Angol
nyelvoktatás. J. W. Thompson előadása.
—  19.35: „Az Egyesült Államok nemzeti
egysége” . Irta: Ried! Béla. — Felolva
sás. — 20: Hírek, ügetőversenveredmé- 
nyek, hírek ez' óvak és ruszin nyelven. — 
20.20: Lovászi Ferenc cigányzenekara
muzsikál. -  21: A  Györi-trió műmra.
Tagjai: Hermám László (hegedű), Helé- 
nyl Gyula (gordonka). Hermann Lászlő- 
né (zongora). — 21.50: Idői árás jelentés.

Kassa (259.1 m.). 11.05: Szlovák halira. 
tóinknak: „Sárosi farsang” . ICalytcsuk
Vladimír előadása. Pre slovanskvch pos- 
luchácov: „Sarosské fasiangy'*. Pred-
náska Vladimira Kalytesuka. — 11.20:
OnerettrészJeíek hanglemezekről. — 11.40: 
Hírek magyar és szlovák nyelven. ,— 
15.25: Hangleme-ek. I. rész: T iszt: Tassa
—  szimfonikus költemény. Kocája a Bu
dapesti Hangverseny Zenekar, vezényel 
Ferencsik Jár.o*.

A vidéki egyesületi 
bajnokság határnapjait 
Is kitűzte

a MASz Intézőbizottsága
Keddi ülésén foglalkozott az in

tézőbizottság a vidéki egyesületi 
bajnokság megrendezésével és álta
lánosságban elfogadta az erre irá
nyuló javaslatot. Mindössze a pon
tos szövegezés van már hátra. Ez 
Farkas Lajos dr főtitkárra vár.

A  vidéki egyesületi bajnokság 
részben német és olasz minta alap
ján, a magyar szerényebb viszonyok 
figyelembevételével kerül kiírásra. 
Egyelőre

lsét osztályban
(az első évben becslés szerint osz
tanak be az első osztályba 15— 20 
egyesületet, a többi a másodikba 
kerül) a következő versenyszámok
ban mérik össze erejüket az egye
sületek: 1Ö0, 400, 800, 3000 m, 110 
m gát, magas-, távol- és rúdugrás, 
súlylökés, diszkoszvetés, 4x100 és 
4x400-as váltó. A  szokásos verseny- 
számok közül tehát kimarad az 1500 
és az 5000 (helyettük 3000 van), a 
400-as gát és a gerely*-etés. A  bi
zottságnak ugyanis az volt az állás
pontja, hogy

minél több egyesületnek kell le
hetővé tenni a vidéki egyesületi 

bajnokságban való indulást. 
Ezért az egyes versenyzők részvé
telét is csak annyiban korlátozták, 
hogy egy versenyző kettőnél több 
e g y é n i  futószámban nem vehet 
részt.

A  versenyeket a tízprőba-táblázat

3 : 4 ® ,
avagy Mosterl ábrán

dozik..*
A  belga atlétika büszkesége a 

karácsonyt é3 a kapcsolt ünnepe
ket Stockholmban töltötte. Komoly 
dologban volt elfoglalva: karácsony
kor tartotta az esküvőjét egy svéd 
leányzóval. A  svéd . sportújságírók 
természeteseit fölkeresték az elmúlt 
év egyik, legsikeresebb középtáv
futóját (800-on é3 1500-on aratott 
sorozatos győzelmeire a finn élgár
da legyőzésével és 8:19.4-es SOOO-es 
csúcsával tette fel a koronát) és 
érdeklődtek nála legközelebbi tervei 
felől.

—  Természetesen az olimpia 
1500-as futamára készülök elsősor
ban — volt a válasz — ha pedig 
olimpia nem lenne, Lovelock 3:47.8 
mp-es 1500-as világcsúcsát akarom 
megjavítani. Nem mondom, hogy 
nem jó idő, de már többen megkö
zelítették és ha nekem egyszer va
laki 3:Ö2-es 1200 métert vezet, a 
többit már nyugodtan rámbízhatják. 
Akkor 3:46 lesz az új világcsúcs. 
Ilyen próbára a stockholmi stadiont 
tartom a legalkalmasabbnak és bí
zom benne, hogy a csúcsjavítás még 
ebben a.z esztendőben sikerülni fog.

Mostert önbizalomtól duzzadó ki
jelentéséhez sok hozzátenni való 
nincs. Az bizonyos, hogy a berlini 
olimpia, óta eltelt három és fél év 
alatt a 3:47.8-as idő sokat vesztett 
varázsából, de azért még mindig a 
legkomolyabb feladatok egyike a 
megjavítása. Abban igaza van Mos- 
tertnek, hogy megkönnyítené a dol
got, ha valaki 3:02-es 1200-at ve
zetne neki. Csakhogy olyan fiú ke
vés van a világon, aki erre képes és 
ha már képes, akkor nem bolond 
Mostert számára kikaparni a gesz
tenyét. Akkor bizony maga szeret
ne enni belőle. A z igazi nagy futó 
ott kezdődik, mikor nem lesipuská- 
zik valaki, nem bízza másra az 
iram dlktálását, hanem maga dik
tál olyan iramot, am it a többiek 
nem -bírhatnak. Ezek a bátor csúcs- 
futók, egy Shrubb, Nurmi, vagy 
Maki törnek Igazán új utat az at
létikának. Ha majd Mostert maga 
mer vezetni 3:02-es 1200-at és
utána lesz még ereje 44-es utolsó 
300-ra, akkor ö is méltó lesz a fen
tiek társaságára.

& PLTTR*I,IS SZAVAZATI JOG 
MÓDOSÍTÁSÁBÓL,

illetőleg' igazságosabb alapokra való he
lyezéséről tárgyal a közeljövőben a MASz 
elnöksége. Eddig ugyanis az volt a rend
szer, hogy 1—fi-ig annyi szavazata volt 
egy egyesületnek, ahányszor ötven tag 
után fizetett tagdíjat. Nem kellett annyi 
tagjának lenni, elég volt, ha pénze volt 
elesendő. A jelenlegi .elgondolás szerint 
csak a működő egyesületek rendelkez
nének szavazattal éspedig annál többel, 
minél több versenyzőt fog'alkoztatnak és 
minél jobb eredményeket érnek azok el. 
Kétségtelen, hogy ez az egyetlen igaz. 
ságos a'apja a plurális szavazati jog
nak." csak az a kérdés, hogy s‘kerül-e az 
elnökségnek olyan megoldást taiáln'a, 
amely minden érdemet megfelelően ju
talmaz.

alapján döntik el. Minden egyesület 
két versenyzőt indíthat számonként 
és mind a kellőnek az eredménye 
számít. Lehetőleg

két, vagy több, egy városban 
lövő egyesület mérkőzzön egy

mással
a szövetség elgondolása szerint, de 
ha ez lehetetlen (csak egy egyesü
let van t. károsban és a közelben 
sincsen másik), egyedül is megvív
hatja próbáját. A  szövetség minden 
egyes versenyre képviselőt küld ki, 
hogy az eredmények realitását biz
tosítsa.

Minden egyesület
két próbát

tesz. Az első tavasszal, a második 
ősszel lesz. A  kettőn elért pontok 
összege adja majd meg a sorrendet. 
Az intézőbizottság mindjárt a pon
tos határnapot is kitűzte:

a tavaszi forduló május harma
dik, az. ősz! október első vasár

napján lesz.

A  versenyeket nem lehet elhalasz
tani és a szövetség gondoskodni 
kíván arról Is, hogy minél több 
egyesület számára tegye kívána
tossá a versenyen való elindulást.

A  vidéki egyesületi bajnokságban 
' — éppen úgy, mint a fővárosi pá- 
I rosversenyeken — indulhatnak ifjú- 
1 ságiak, sőt serdülök is.

Fumaliistik is
elolvashatták!

A  MASz által kiadott „Atlétikai 
vezérfonál" bevezetésében olvassuk:

A legújabb irányelv az atlétílta 
edzésiben és mozgásmódjában két 
szóval tökéletesen kifejezhető: tö
retlen lendület.

A z atlétika őskorában a verseny
ző télen lustálkodott, lendülete dur
va megtörést szenvedett. A  leözeb 
múltban: . tornaterembe vonult és 
amellett a távfutó meseizett, lendü
lete már valamivel kevésbé kárté
konyán lassult. Ma a versenyző télen 
sem távolodik el messze idénybeli 
munkájától: táv futó szinte ugyan
úgy dolgozik, mint nyáron.

. . .  Az erős edzés is megfelel a 
töretlen lendület elvének: állandó
munkakészségi állapotban kell tar
tani a versenyző szervezetét.

Ugyancsak a töretlen lendület el
vén alapul a bemelegítés erősen fo
kozódó használata gyakorlás és ver
seny előtt, közben és utána. A. be- 
melegítetlen motor és a jó lendületű 
motor közti különbség ju t itt kife
jezésre.

MÁRCIUS 15-É.N
megkezdődik a KISOK atlétakereteinek 
működése. Az idén a diákatléták hama
rabb formában lesznek, mint más esz
tendőkben.

KELLEMETLEN LÁBSÉRÜLÉSE
volt Gáspár Jánosnak, a MAVAG tavaly 
feltűnt ifjúsági magasugróiának (185!)- 
Mbst már rendbejött és szorgalmasan lá
togatja a szövetségi edzéseket.

SIMON MEGINT BETEGESKEDETT
és ki kellett hagynia edzésében néhány 
hetet. Ez természetesen nem lelkesítette 
túlságosan a BSzKRT hosszútAvfu‘ óit 
Most azonban már Esztergomi is lesze
relt, edzésbe kezdett és a sárgák kitűnő 
gárdája újra együtt van.

KÉTHETES TANFOLYAMOT TART
a pécsi testnevelési felügyelőség felkéré
sére a Körzeti leventeoktatők részére Kis., 
martony dr. A tanfolyamon a MASz ok
tatófilmjeit is bemutatják.

AUTONEN MEGSEBESÜLT
76.36-os gerelyvetésével az elmúlt esz

tendő egyik legkiválóbb eredményét ér
te el Autonen. a munkássziivetrígböl át
lépett nagyszerű gerelyvető. (Tavaly 
csak Jűrvinen dobott nála néhány centi
vel nagyobbat, de ezenkívül is c-ak 
Nikkanen két év előtti világcsúcsa előzi 
meg ezt az eredményt.) Mint most Hel
sinkiből jelentik, Autonen a legutóbbi 
harcokban balkarján megsebesült. Sze
rencsére a finn dobó jobbkezes és to
vábbi sikeres szereplését ez a különben 
is könnyebb sebesülés aligha akadá
lyozza.

TÍZ VÁLOGATOTT VIADALT
vívott az elmúlt évben Németország és 
valamennyit hatalma? fölénnyel nyerte 
meg, — pedig a gyengébb ellenfelek 
ellen b) és c) csapatát is kiállította. Te. 
hette is bátran, mert nemcsak kiváló 
egyénekkel, hanem nagyszérű tömegekkel 
is rendelkezett. A  német atléták hatal
mas lendületét mutatja, hogy az e'mult 
évben 50 blrodahni és kerületi csűc-ot 
javítottak meg. Egyetlen válogatott via
dalon szenvedtek vereséget: gyaloglóik
nem bírtak a svédekkel. De ezt valahogy 
kibírják.

A 10 KM-ES GYALOGLÓD ÓJNOKSÍGOT
ebben az évben már feltétlenül kiírja s
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IFJÚSÁGI SÍ-VALTó
1gS55 szombaton délután a Svábhegyen 
3x6 kjn-es távon. A versenyt az MSSz if
júsági bizottsága rendezi a ,,Liber-ván~ 
dordíjért". A váltóban csalt 1922 és 19.25 
között született fiúk vehetnek részt.. A 
nevezés pénteken este lesz a szövetség
ben.

M O ZIK  M Ű SO R A :
RÖVIDÍTÉSEK: Sz szombat, V — v&»4r-

nap, n -  x/4, f  =  i/t, h -  %.

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Margil-körút 55. Tel.: 153-034. 
í*6. f8, f'10. Sz. V.: fl-kor ie. Bercsényi hu
szárok. 2-ik liét!
CITY Vilmos esászár-út. SS. T: 111140. h6, 
h8, hlO. Sz. V.: í'í-kor is. Vihar Azs;a 
feleit. 2-ik hói!
CORSO. Váei-u. 9- T :  182-818. :i6, nS. nlO. 
Sz. V .: nl-kor is. Trópusi mámor. V. de. 
n!2 r Debussy—Ravel—Fauré-matiné. 
BÉCSI- Terőz-körnt 2S. T-: 125-952. 6. 8, 
30. Sz. V.: 4-kor is- Csapda. 4-ik hét! 
FÓRUM. Kossuth L.-u 18. 1 1S9-543.
n6, f8. h 10- Sz. V.: n4-kor is*. Halálos ta
vasz. 4-ik hét!
RIRÁDO FILMSZÍNHÁZ. Erzsélirt-krt 13. 
T-: 222499. 4 híradó, legújabb fölvételek a 
finn győzőimékről s-tb.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5. n8, 
fH). Sz. V.: 4. 6, 8, 10. Bercsényi huszárok. 
2-ik. hét! j
BAD1US. Nagymező-utca 22. T-: 122-098. j 
f6, h8. hlO, Sz. V-: f4-kor is. Da! a sza- ( 
Vadságról.
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. n6, £8, hlO. Sz. és V: 4, 6, 8. 10. 
Az első csók.
SQALA. Tcróz-körút 60. T.: 114-411. h5, f8, 
hlO. Sz. V.: Í3. 5. fS. 10. A négy toll. 
URÁNIA. Rákóczi-úf 2!. T-: 146 046. 5, n8, 
130. Sz. V .: h3-kor is. Házasság kizárva. 
V. d. e. 11; Tagan Gaiimdsan dr.; Tö
rökország.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-kŐrút S. T .: 144-212. 
öé, £6, h8, 10, Sz. V.; 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr!
CAPtTOL. Baross tér SZ Te!.: 134-337.
3,. n6, f8, hlO. V .: fll-kor, hl-kor is. A 
holnap hősei. 3-ik hét!
CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102, £6, £3, 
£10. Sz. V.: f4-kor is. Pygmalion.
CORVIN Üllői-út 40. T : 1389S8. £4, f  6. 
ÍS. Í10. V .: f2-kor is. A Mikádó. V. d. e. 
fi 1: Csodák csodája.
E L IT  Szent István körút 16. T : 414502.
4. 6, S, io. V •; 2-ior is- 6 hét boldogság- 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T : 14246a. 
£4, f6, fS, f 10. V.: f2-kor is. A mikádó. 
V. d. e. f i i :  Kékszakái.! 8. felesége- 
KAMARA. Dohány utca 42. T-: J41-027* 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Gibraltár. 4-ik hét! 
LLOYD Holtán-utca 7/a. T.: 111994- 
4. 6, 8, 10- V.: 2-kor is. A  mikádó. V. 
d. e. 11: Alcxander's Ragtime Bánd. 
PALACK. Erzsébet-krt 8. T .: 221-222. 11,
2, 4, 6. 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
4-ík hét!
SAVOY, Üllői-út 4. T.: 146040. f4. f6, f8, 
£10. V .: f2-kor is. Mazurka. V. d. e. f i i :
A lázadó hős.
SíMPLON Horthy Miklós út 62- T.: 268999 
£4, f6, f8. flO. V.: f2-kor is. Alom
sárkány. V. d. e. 11: Tengeri titánok.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T*r 14Ö-810. lí,  t  
4, 6, 8, 10. A gorilla.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T.: 355374. 
Ii4. n6, n8. nlO. V.: n2-kor is. Hölgyek 
©lényben* V. d. e. • !: Nagyváros. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384563.
4, 6, 8. 10. V: 2, 3. 4. 5 6. 7 8. 9. 10. 
Két lány az utcán. V. d. e. f i i ,  12; Café 
Metropole.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T* 351500. 
f5, h7 9* V.: f2, f4, ffi, f8, flO. Két lány 
az utcán. A 17-cs riadóautó. V. d. e. f i i :  
Flotta a víz alatt.
ELDORADO Népszínház-utca 31. T : 133171.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. A  meghélyeg
zelt asszony. V. d. e. 10, fl2: Pesti 
mese.
HOMEROS. Hermina-u 7. T .: 296178.
hí>, 7, nlO. V.: f2-toI. Szívek muzsikája. 
IPO LY Csáky-utca 65. T : 292626. f4, fö 
£8, flO. V. f2-kor is. Riadó Indiában. V.
d. e. f i i :  A szerelem gyöngyei.
JÓZSEFVÁROSI- Kálvária-tér 7. T.: 134- 
644. Í4, fö. f8, flO. V.: f2-kor is. Két
lány az utcán. A 17-es riadóautó. V. d. e. 
£10, fl2: A 3 betyár.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T : 342947.
11, 2, 4. 6, 8. 10. Mámor.
OTTHON Ben.czky-ntca 3 .T.t 146—447.
H4, nö. n8, nlO. V .: n2-kor is. Mámor. V. 
ű. e. 10, f 12; Malakkai nő.
PÁTRIA. Népszínház-utca 13. T-: 145-673.
4, 6. 8, 10. V .: 2_kor is. Mazurka. V. d.
e. f i i :  A  lázadó hős.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T : 144454. 11, 1,
3, 5, n8, Í10. Kaukázusi brigád.
RIALTO. Rákóczi-út 70. T.: 139-497. fii,
£1, h3. 5. n8. fio. V.: 10 12. 2 4, 6. 8 10.
A  17. számú riadó autó. Két lány az ut
cán.

KEMZETI SPORT
szerda é& szombat kivéte?é- 

Jrel minden nap. Szerkesztőség és kiadó** 
luvaíal Bp. Vili., Rökk Szilárd-utca 4. 
“7 Telefon 132—199 és 133—977, LsvéU 
esni: Bnd-apest 72, Postafiók 42.

Fősserkeeztő: Dr. Vadas Gyula. — F©* 
leiős szerkesztő: Hoppé László. — Felê  
lős kiadó: Knltsár István.

EIŐ?iretes5 díj: Belföldre egy hóra P 
t A m e r külföldre S. ~

Nyomatott m Stádium Rt. körforgóié- 
Felelés; Győry Aladár Igaagaté*

Erdély legfrissebb hírei! 
az 53 eves

A radi Közlöny
hasábjairól olvashatja.
Ffeaeei a mié az

Aradi KSziiny-re
f M m s e n  az

Aradi Közlöny-ben

Csütörtök, 1940 január TL

Pehely bői ólom, ólomból pehely
A v a g y

Az ökölvívó bajnokság kulisszatitkaiból

Csak egyél fiam, légsúlyú versenyzőnk van, de nehézsúlyúnk 
nincs. De ha egy hét alatt fölszeded azt a harminc kilót, akkor

lesz!
Fól a fejjel, öregem! Még néhány nap és te leszel a világ 

legjobb légsúlyú versenyzője. A nehézsúlyban úgyis nagy volt a
tolongás .tolongás . . .

S o k  f e l e j t e n i  v a l ó j a  

v a n  a  F e r e n c v á r o s n a k
M i t  í r ó  t ö r ö k  s a j t ó ?

Megírtuk, hogy a Ferencváros nem 
aratott átütő sikert Törökországban. 
Hogy miért nem ? Erre ad választ az

.A li Ben Dugó“
című sportláp:

,A Ferencvárosnak nincs tanulni- 
valója“  —  ezt mondta az egyik zöld

fehér játékos. „Mi felejteni jöttünk 
ide!“  —  folytatta ugyanez a játékos. 
Kiderült ugyanis, hogy a portyán 
akarták elfelejteni rossz helyezésü
ket az NB-ben.

Régi török őszinteséggel ki kell 
jelentenünk, hogy az illető játékos
nak igaza van. A  Ferencvárosnak

nincs mit tanulnia ahhoz, hogy fej
lődjék. Ahhoz, hogy fejlődjék

felejtenie kell.
Szorgalmas munkával, kitartó ed

zéssel, rendszeres oktatással elérhe
tik a ferencvárosiak az alábbiak el
felejtését:

1. Ultrarövid ibolyántúli passzok.
2. Oldaltpasszolás 0 egész 000 ez- 

redméter térnyereséggel
3. önálló töprengés a kapa előtt, 

esetleg heti probléma, hogy mit kell 
a kapu előtt csinálni.

i .  Uabdapörgetés orrhegyen, fül 
elmpán, kisujjon.

5. Első feladat: gólt kapnil
Ha mindezeket sikerül

hangyaszorgalommal,
éjt nappallá téúe elfelejtenie í_ 
Fradí-játékosoknak, akkor nagy ha- 
ladásról tehetnek tanúbizonyságot. 
Az a baj, sajnos, hogy átkozottul jó
memóriájuk van!

H ajnali hum or
Egyik gyorskorcsolyázó mondja a 

másiknak.
—  Korábban kelj fel, ha engem 

meg akarsz verni!

Ökölvívó
Azt mondja az ökölvívó a szabó

jának:
—  Szabja szükebbre! Egy hét 

múlva úgyis le kell adnom nyolc 
kilót.

.  “ i -r-iariaLrLr\rt.i-LrxjxA_l»

J ó l kell. p ihenni!
L a f e d a r ú g ó i n k  t é l i  e d z é s e

1. Erősiramú gyaloglás —  «  korsón. 2. Gimnasztika. Egyre a jobbkart fölemelni, kettőre a kézbe
fogott kártyalappal együtt élesen levágni az asztalra. S. Erőgyűjtés. . .  4. Izomlazító gyakorlatok.

A Ferencváros 
a tőrök hódoltság korában

A BÖK tö r t én e l em k ön y v e
Az istanbuli vész előtt meg hason- 

lottak a .ferencvárosi hadak. A csa
tában kezdetben ők támadtak, né
hány ferencvárosi nagyúr azonban 
lekésett az akciókról s később ki
domborodott a törökök nagyobb 
gyorsasága és lövőképessége. A fe
rencvárosi hadnak hiányosak vol
tak a védöfegyverei a törökök 
nagyágyúival szemben. Az egész 
Ferencváros kénytelen volt meg
hódolni.

A törökök sokat basáskodtak a 
F  erencváros lakosságával. V ala- 
mennyit elhurcolták az ország bel
sejébe. Kiszelyböl janicsárt akartak 
csinálni, a janicsárok azonban ab
szolút kétlábasok s így Kiszely 
egyelőre csak tartalék. Polgár há- 
remfelügyelö szeretett volna lenni, 
egyelőre azonban még nem szerezte 
meg az erkölcsi bizonyítványát. 
Pálinkásból egy basa íródeákja lett, 
Sárosi I I I  pedig testőr, azzal a meg
szorítással, hogy nem szabad elka
landoznia. Pósát a török földtani 
intézet szerződtette szögmérésre, 
Gyetvai Mongóliába ment le kém
nek. Sárosi dr egy vízililiom-kerté
szetben nyert elhelyezést, míg Hor
váth I I  és Jakab egy török fátyol
szövő üzemben dolgozik igen szor
galmasan.

Dimény edző elvállalta egy ki
sebb bajadéregyüties edzését.

Mit fogyaszt 
a fogyasztóközön
s é g ?
(Azaz:
a fogyasztó ökölvívó

A  BÖK fürge szerkesztőségének 
módjábán van leközölni Háj Henrik 
hízásra hajlamos kisnehézsúlyű 
Ökölvívójának a mérkőzés előtti 
ebédjét. A  következő volt:

Eröleves — tojás, erő és leves nél
kül.

Mély lélegzet.
Keserűvíz olasz módra. 
Térdhajlitás Kerezsi módra, pá

colva.
Szkippelés feltéttel.
Akinek ez nem elég, az uzsonnát 

is kap. Az uzsonna a következőkép
pen fest:

Fürdő és gyúrás habbal.
Térdkalácsgyakorlgtok.

-mi—ni

A z más
—  Mit szól, a Hungária megverte 

a görög válogatottat. Hol itt a 
Fradi ?

—  A Fradi ■ g ö rö g p ó tló s  . . .

M egtörtént
Az egyik ökölvívószurkoló az 

MPSE győzelmét fogadta. Az elvesz
tett fogadás után felsóhajtott:

— He‘ pénz, se‘ M. Posztó...

Heti problém a;
—  Már a más hazájában sem vasi, 

gyünk próféták?


