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d C N Z C j y A B V S C  fellebbez!
A  vasutasok nem nyugszanak bele 

az ökölvívó CsB-n történtekbe. Sé* 
relmesnek tartják a szövetségi kép
viselő döntését és megfellebbezik azt.

.—  Nem tartjuk igazságosnak a 
szárítóban elért eredmény megvál
toztatását —  mondotta Sulkó Béla 
szakosztályvezető. -— Artner meg
nyerte a mérkőzést, ez nem vitás. 
Két -meneten-át jobb volt, mint Hor
váth. Nem hogy juh annyiban a dol
got, fellebbezünk. • 1

A  fellebbezést szerdán este tár
gyalja a Mö'Sz szakbizottsága.

"Végleges s 
F e b ru á r  18-án k e z 
d ő d ik  a z  MB
ta v a s z i id é n y e
Mégsem húsvétkor játszunk
cr németekkel

Az NB tavaszi, sorsolását tíz nap
i t '  . ezelott ejtették meg. Akkor 
azonban a sorsolás még feltételes 
'Olt ,s aa MLSz-bsn azt mondták, 

a. végleges határnapok attól 
raggének, -hogy mit határoznak, a 
. _ apfisten tartandó nemzetközi láb- 
aai'ugy értekezleten.

Hétfőn az MLSz-ben aziránt ér- 
aekjodtünk, hogy miként alakul 
most a sorsolás. A  következő felvi
lágosításokat kaptuk:

a) Végleges az, hogy az NB ta
vaszi idénye- február 18-án kezdő
dik.

hl A  németek meghívták a ma
gyar válogatottat Berlinbe, még- 

’ P<Jdig június 9-i-e. Az MLSz erre 
azt válaszolta, hogy inkább hús
vétkor küldené el a csapatát. Most 
viszqnt jelentkeztek a magyar 
egyesületek s kérik, hogy az MLSz 
húsvétrá ne vállaljon , válogatott

mérkőzést, mert akkor ők por- 
tyáZnj akarnak. Az MLSz ennek 
értelmében kéri a németeket, hogy 
mégsem húsvétkor legyen a mér
kőzés, hanem a német szövetség 
válasszon ki egy napot. Ha a né
metek megmaradnak a június 9. 
mellett, akkor minden rendben 
van, mert az MLSz ezt a napot 
szabadnapnak jelölte, illetve fenn
tartotta a magyar-jugoszláv mér
kőzés számára, márpedig az ér
tekezlet kapcsán a magyar-jugo- 
szláv mérkőzést szeptember 29-re 
tűzték ki. Ha a németek nem jtf- 
nlus 9-et választják, hanem egy 
másik napot, akkor azokat a baj- 

1 noki mérkőzéseket, amelyek erre 
a napra, kerültek, az MLSz június 
9-re teszi át.
A  tavaszi műsor véglegesítése te

hát még a németek válaszától'függ, 
a február 18-i rajt azonban végle
ges! ■

„A  sport gondolata a nemzeti 
erőt, egyben pedig a nemze
tek közötti békét jelenti"

— mondta ifj. Horthy Miklós 
brazíliai követünk a vasárnap* 
esti díszvacsorán
Hómati Bálint kultuszminiszter ünnepi 
vacsorát adott a középeurópai labdarúgó 
értekezlet külföldi vendégeinek tiszteletére

A Középeurópa Kupa, továbbá az 
■Európa Kupa ügyének raegbeszélé- 
ffF® Budapesten egybegyült külföldi 
■láöűarúgó vezetőket vasárnap este 
ünnepi vacsorán látta vendégül a 
gellert-szállóban. Sámán , Bálint vál
ás- és közoktatásügyi miniszter. A  

vacsorán a külföldi vendégek közül 
Agjelent; Olaszország részéről 

4r Aielnők és ’Ooppola .alelnök, 
nöir'C 1reszei’^1 Eicher szövetségi el- 
i’íitni , ugoszlávi& részéröl Popovics 

. Románia részéről. Juga 
mór,- SCg'1 aleíuük. végül a cseh- 

Ve<inöksé§' > észéről Valausek 
ország T,Ja ‘ titkár. Német-
bivht-i ííéPviselöje, IAnnemann szak- 

, kimentette magát,
Hómat n iUff n el kellett ,ltasnia- 

Óvnia \ - Bálint minisztert Wlassics
akinek vitéz' ^ iamütkár kf-pviselte, 
mán miniK-.*’ . arcss(íV-H élteidés Ro- 
seeítsétférm .  \ ?sztályfönök volt a 
«ek "t'fiesitél -,ká-aiSa2dai kötelessé-

ha!..!mázott m k  , ■ »
vetünk, mint a Nemzőik"*^/™1 ko* 
Bizottság egyik f  Olimpiai
voltak az OTT. vetítői || fÍa'5J,ü en

titkár üdvözölte igen hatásos ír™  
Oanyeivü beszédében, amelyben 
vsziníe örömények adott kifeW í.,* 
•föjött, hogy a külföldi labdaru^. 
kezelőket fővárosunkban vendégünk
ként láthatja. A  külföldiek nevében 
ffauro dr milánói ügyvéd, az olasz 
Abdárugószövetség ügyvezetője 

jpüüott köszönetét a rendkívül me- 
vendéglátásért. Külön köszönte 

,Íu :-a siheres nemzetközi értekezlet 
gl? ke®^Üését és rendkívül meleg 
mat-v b&® hangsúlyozta az olasz- 
vajpi%  ^ a5'ütságt>t. Mauro dr ssa- 

tobbízben szakította meg a taps

Mégis játszik 
Nagybecske- 
reken
a Ferencváros
Mas lesz a mérkőzés, 
szerdán délután 
érkeznek haza 
a zöld-fehérek

A Ferencvárost keddre Nagybecskerek- 
re hívta rneg a Borac. A zöld-fehérek 
csapata már fáradt s ezért a Fradi nem 
akarta lekötni ezt a mérkőzést. Később 
mégis lekötötték. Vasárnap egy kis 
zayar volt s már úgy látszott, hogy a 
mérkőzés elmarad. Hétfőn azonban a 
Ferencváros Zorriborból nem Budapest, 
hanem Nagybecskerelc felé vette útját.

A zöld-fehérek tizenegyedik mérkőzése 
ma délután kerül sorra. Nagybecskereken 
á jelek szerint könnyű dolga lesz a 
Ferencvárosnak, hiszen a becskerekiek 
már hetek óta nem játszanak.

A Ferencváros a becskereki mérkőzés 
után hazafelé veszi az útját. A zöld
fehérek Szabadkánál, illetve Kelebiánál 
lépik át a határt s szerdán délután 
három órakor a Keletin érkeznek meg.

■Tggi Q-4Ü*

es a beszéd végével a jelenlévők 
melegen ünnepelték az olasz küldött
ség vezetőjét.

A  vacsora további során ifj. 
Horthy Miklós brazillal követünk 
emelkedett szólásra, hogy -mint a 
Nemzetközi Olimpia Bizottság egyik 
magyar tagja üdvözölje a vendége
ket. Ifj. Horthy Miklós beszéde ez
úttal is — mint mindig —  rövid, de 
tartalmas és frappáns volt. Miután 
a vendégeket üdvözölte és az ifjúság 
testi kultúrájának fontosságát hang
súlyozta, a következőképpen foly
tatta:

— Emelem poharamat o sport j 
gondolatára, amely nemzeti szem
pontból testileg és lelkileg erős ifjú
ságot jelent, nemzetközi szempont
ból pedig a barátsági alapon váló 
kölcsönös megbecsülést és békét je 
lenti.

A  vacsora résztvevői ezután még 
éjfélig maradtak együtt kellemes és 
barátságos beszélgetés mellett.

----------- - < ♦ > — - ------

Mi (esz a Hungáriával ?
Preisem anp József mondja:
— A tervezett három istanbuK mérkő

zésről kedden délelőtt várjuk a kötlevelet. 
Ha es megérkezik, akkor húszadikán, 
huszonegyedikén és hiiszohtiarmadikán 
játszunk latanbulbun.

Az FTC korongcsapata tegnap későn 
aste már meg is érkezett romániai por
tyájáról, Hét mérkőzést játszottak és 
mindegyiket megnyerték. Az FTC a 
Kővetkezőképpen állt fel a legtöbb mér
kőzésére ; Kneusel - - Socyey. Fenéssy dr 
"7 Gergely XI., Blazsejorszky dr. Főtök. 
Cseresor: Gergely L, Brdödy. Bar fos.

Román—magyar válogatott koróng- 
mérkőzés lesz január 24-én Bukarestben, 
a r°51f no!c nagy előkészületeket tesznek 
’ .P.Vközésre. Egyhetes közös edzésre 

hehívják majd a legjobb 12 játékosu- 
hrotf* * * *  közül majd 22-én jelölik ki 
színeketaklk kípyifTlci fogják. & román

M iki még egyszer 
nekifogott az edzés
nek, de kiufult 
az 6szi lábsérülése 
*—  nem mehet 
Amerikába

Helsiuld, január 9.
Felsőbb rendeletre újra hazaiért a 

frontról Taisto. Maki és Nurmt társasű- 
gában nekilátott ár, cdzés'iiek. A finn 
kormánynak ugyanis határozott kíván
sága volt, hogy Maki másítsa meg el
határozását és Nurmi kíséretében men
jen át Airlórikábá és vegyen részt a 
féöettpályavérsényeken. A tervek szerint 
Nurmi is elindult volna egy-egy old boy 
versenyen.

Maki katonásan engedelmeskedett, de 
néhány napi próbálkozás után bejelen
tető, hogy mégsem tud menni.

— ..Őszi lábsérülésem (nem harctéri 
sebesülés) annyira akadályoz még mindig 
a futásban, hogy nem tudok komoly 
edzést tartani. Annak pedig semmi értel
me sincs, hogy közepes formában men
jek ki Amerikába és ott esetleg kudarcot 
vallják. Bejelentettem, hogy végképpen 
lemondok nz amerikai útról és kértem, 
hogy újra küldjenek ki a frontra.

S. TT.

—  J le iu ú H d d á scá t 

Uallottav* $%cckts<zt<í úc -
—  Ki tetle ezt vájjon?
— Az ügyvezető^ alelnök írta meg az 

elnöknek, hogy nem óhajt tovább mű
ködni. Azt mondják összekoccant a szö
vetség másik lendítő kerekével.

— No niajd csak elsimítja ezt is az 
elnök. Hiszen ő olyan nagy simító.

254-@n neveitek
a női ifjúsági tor
nász jelvényszer
zőre !

A férfi ifjúsági jelvényszerzők mintá
jára az idén a MOTESz női bizottsági 
nők részére is rendezett ifjúsági jelvény
szerzőket. Az elsőízben kiirt verseny iráht 
igen nagy az érdeklődés. Budapesten 
vasárnap rendezik az első. ilyesfajta ver
senyt a Nemzeti Tornacsarnokban 
délelőtt 9 órakor. Erre a jelvényszerzőre 
nem kevesebb, mint 223 liöigytornászt 
neveztek be. .Az óriási érdeklődésre való 
tekintettel a tomaszövetségben biztosra 
veszik, hogy a második budapesti jel
vényszerzőn kétszerennyien fognak részt- 
venui ’

Kanada korongcsapáta j aá idén nem 
látogatott P l  Európába. Helyette Kanada 
akar vendégül látni egy európai váloga
tott csapatot, lehetőleg Svájcot.

Sí, JÉG HOKI, 
SCOHCSOLYA
r ti h á z «  .1 é« ! f l l  ( z e r e i  é#

SKffiSA ÉS PLAlSg.
fíuortáruhá̂ aiban. VI.. Vilmos
át 3Ü. és IV., Václ-a, |(j. nxátu.

Vegyes rendszer sze
rint 1942-ig évente 
egy, vagy kétfor
dulóskörmérkőzést 
játszik az olasz, 
magyar és a jugo
szláv teniszcsapat ,

Megvan  a megegyezés ~ Az olasz
országi világkiállítás díjáéit 
folyik a küzdelem

A  magyar válogatott teniszcsapat 
olaszországi portyája nagyszabású 
teniszértekezlettel volt egybekötve. 
Olaszország a milánói olasz-magyar 
meccs idejére meghívta a magyar és 
jugoszláv teniszszövetség képvise
lőit, hogy

a megszűnt KK és a bizonytalan 
Davis Cup helyett valamilyen 
tormában hivatalos országok 
közötti mérkőzéseket üssenek 

nyélbe.
Milánóban nem. sikerült a megegye
zés, mint azt már korábban meg is 
írtuk. Elvi ellentét merült, fél a já
tékrendszer körül. Ml és az olaszok 
több játékost, a jugoszlávok viszont 
kevesebbet akartak szerepeltetni az 
összecsapásokon. - Természetesen 
egyik fél sem engedett a huszon
egyből. físop dr, a jugoszláv szövet
ség elnöke ki is jelentette, hogy 
noha öt leszavazták, mégsem fogad
hatja el az olasz-magyar javaslatot, 
mert neki erre nincs a szövetségtől 
meghatalmazása.

SürgönyŰeg kért választ Zág
rábból.

Amíg a magyar csapat és a te
niszszövetség megbízottja, Tóth 
László dr Torinóba a visszavágó 
mérkőzésre utazott, addig a jugo
szláv teniszszövetség a magyar-olasz 
javaslattal foglalkozott. Az újabb 
jugoszláv javaslatot szombaton este 
kapta meg Csap dr Torinóba. Azon
nal közölte is Tóth László dr és az 
olasz megbízottal.

A  jugoszlávok javaslata a kö
vetkező:

örömmel vesznek részt a három- 
ország mérkőzéseken. A  KK-rend- 
szert (rangsor szerint, négy egyes, 
két párosmérközés) azonban nem 
fogadhatják él. Legalábbis akkor, 
amikor ök a pályaválasztók — nem. 
Otthon a Davis, Cup, szabályai sze
rint szerelnének játszani, Akkor 
azonban, ha nekik kell Olaszhonba, 
vagy Magyarországba utazniok, szí
vesen küldenek négyes csapatot is.

A  torinói értekezleten bizonyos 
további bővítéssel el is fogadták ezt 
a javaslatot.

Megállapodtak tehát abban, hogy 
még ez év májusában megindulnak 
a küzdelmek

A  pályaválasztó országnak kell 
majd eldöntenie, hogy milyen 
rendszer szerint akarja leját

szani a kisorsolt mérkőzést.

Ezek az országok közötti mérkő
zések tulajdonképpen rövid lélegze- 
tüek.. Tulajdonképpen csak három 
évre szól a megegyezés és a le
kötés. Legfeljebb az 1942-es olasz- 
országi világkiállításig tarthat a 
torna. A  körmérkőzéseket ugyanis 
eddig még meg nem állapított terv 
szerint pontoznák s amelyik ország 
a világkiállításig a legtöbb pontot 
szerzi, az

a vllágiállítás tiszteletdíját fogja 
megnyerni.

Ha a Davis Cup .is elmarad, ak
kor évente kétfordulós, ellenkező

esetben csak egyfordulós lesz a küz
delem. A  részlétkérdésekét a közel-- 
jövőben fogják kidolgozni.

........ .

A  JT kötelezővé
tette a fátékveze* 
tők részére a téli 
tornatermi edzé
seket

Arról értesülünk, hogy i? JT a tarasxi 
idénykezdet előtt a működő játékvezetők 
ré 3üére rendszeres tornatér ni) edzéseket 
tart. Az edzések január 20-a körül kez
dődnek és február 13. napjáig tartanak 
hetenként két alkalommal. A könnyű 
mozgási gyakorlatokból álló edzéseket 
Molnár Ignác szövetségi edző vezeti 
majd. *

Az edzéseken való részvétel kötelező 
minden olyan játékvezetőre, aki a tavaszi- 
idényben működni óhajt.

örömmel üdvözöljük a JT elhátározá-. 
sál. Már régen szükség lett volna erre 
s remélhetőleg a jövőben minden idény
kezdet • előtt sor kerül az edzésekre. 
A szakemberek már régen tisztában 
vannak azzal, hogy a jó játékvezetőnek 
is éppen úgy fel kell készülnie az idény
re, minit a játékosoknak. Eltunyujt * tést- 
tel. elpuhult izmokkal nem lehet, kétszer 
negyvenöt percen keresztül lelkiismere
tesen követni a játékot. Sajnos, nálunk 
eddig még csak igen kevés játékvezető 
edzett s helyesen járt el a JT, amikor 
most az összes működő játékvezetők 
részére kötelezővé teszi a rendszeres 
edzéseket.

Kovák 1:24 6»ot úszott 
190 méteres hát- 
úszásban a MUSz
hSIgyúszóver-
ssnfén

Hétfőn este a válogatott hölffy úszótc 
eüső óráján nóp&s* mezőnyükkel szép 
liiilgyversenyt rendezett a szövetség. A 
verseny rrcdméíiyei a következők:

193 ni I. osztályú hát: 1. Kovák MŰK 
1:21.6, 2. Sándor FTC 1:29, 3. Haszfi
MŰÉ 1:33.6.

109 ifj. hál:' 1. Tóth MUE 2.
Fjilőp MUE 1:49.6.

68!/s í-ycrmelí mell: 1- frábori ysö
1:05.?, 2. Tóth MUE 1:03.6, 3. Neumann 
NSC 1:19.8.

209 méteres ifjúsági mell: 1. Bársony 
K8C 3:39.4, 2. Púlffi FTC 3:40.4, 3. Hol
tai ÜTK 3:4!.

180 méteres I. osztályú mell: 1. Felhős 
MUE 1:29.8, 2. Sajgó FTC 1:30-4, £. Vár- 
kony\ FTC 1:36.6.

|09 méteres ifjúsági gyors: 1. borsodi 
FTC 1:27.4. 2: Ffilőp MUE 1:30. 3. Bár
sony NSC 1:55.6.

66-i gyermek gyors: 1. Tuaser MUE
1:01.4. 2. Tóth MUE 1:09.8.

109 m J. osztályú gyors: 1. Ács MAC
1:16 4. 2 Sándor FTC 1:33-4, 3. Liúharőt 
FTC 1:36.

3*65‘/i méteres gyermek mel! váltó; 1.
HSC A) (Krsmmer, Sípkéri, Gábort 
4:05.8. 2. NSC C) 4:17.2. 3. NSC B) 4:17.8. 

3x6SV« méteres ifjúsági vegyes váHó:
1. FTO (ZsáíjoJ. Pálffi. Borsodi) 8:92.6,'
2. MUE 3:04.6.

.1x100 m I. osztályú gyorsmütö: 1. FTC 
al (Bahgh. Lhihardt, Sáaöor) 4:04.6, 2. 
MUE 4:03. 3, FTC b) 4:19.6.

SS egyharmad újonc gyors: T. Albacli 
FTC 23.2,-2. Papp FTC 28/3. Bartha FTC 
26.4.

33 ehyhaimad i!onc mell: 1. Balogh 
FTC 34.4, 2. Fehér FTC 34.S.

33 egy harmad Hágni hát: 1 Molnár FTC 
32.8, 2. Stuber NSC 40,0.

Pozsonyban a szlovák v.Uo^atotf léfr- 
k. irojigesapat vasárnap 7:1 f3:b. 3:1, 5:01 
arányban verte a B) válogatottat.
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BTK-W M TK (öfeöívfr&ií o,o.»8..»0o8 

BV5C—M Poszté (ökom)

Genova—Fi&rentiaa oo ....« . ‘ »9

Milano—Torino .O.„.00-0g 

Lazio—Modena .00<.»««-00 

Novara—Tricstina o0.o»o 

Bologna—Roma - ..-..o 

Jovenras—Ambrosiaua

Pótverseny s A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül
számításba. egyébként csak holt* 

versenyt dönt el.

Veneaia — Liguria . .o

Napolt—Bari 00o0.0.0. »00 

A pályázó neve és elme:

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban Levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyea

ide keresztet, vágj- csillagot

F É L I D Ő  A 2 N B - B E N
5.

A Ferencváros
fő le g  re tid s s e r le le iis é g é is e ls  kÖ s^S m lte lI © fö d ik  h e l y é i
Az ötödik hely dicsőség a Hala

dásnak, vagy a Taxinak, de nem di
csőség1 a Ferencvá .'osnak. Ha tekin
tetbe is vesszük a mezőny örvendete
ti m  fejlődő tömör légét, a Ferencvá
ros igazi helye mégsem az ötödik. 
A  Ferencváros j itékos-anyagában 
még most is olyan.

Ilii?s$ még döntés 
a BLfiS? 1340-41. évi 
bajnoki beosztása 
ü j f á b a n

$4ársms Meztíősfnek
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lehetőségek:
vannak, hogy az ötödik hely fölött 
joggal lehet szomorú a lelkes fe
rencvárosi szurkoló.

Az „ő ‘-ös szám egyben a veresé
gek számát is jelenti, ötször szenve
dett vereséget a Ferencváros. Csúcs- 
eredmény az élen, — már ameny- 
nvire a Ferencvárost az élhez lehet 
számítani. Az Újpest csak egyszer, 
a Kispest és a Hungária csak két
szer, a Szeged háromszor kapott ki. 
Kőt a hatodik helyen, a, Ferencváros 
mögött álló Elektromos is csak 
négyszer kapott ki. Döntetlenre nem 
is játszott a Ferencváros. A döntet 
lenre álló mérkőzéseket elveszítette. 
16 pontja van a Ferencvárosnak, — 
négy ponttal áll az első helyezeti 
mögött.

Az első

Ismeretes az a terv, hogy az országot 
14 labdarúgó kerületre _ akarják osztani. 
Megszűnnének az alszovetségek és az 
ószövetségi Szervezetek. Ezek szerint a 
BLASz eddigi szervezete _és beosztása is 
teljesen megszűnnék. Arról is beszélnek, 
hogy jövőre háromcsoportos első, hat- 
csoportos második. tizenkétcsoportos 
harmadik osztály stb. lenné a BLASz 
jelenlegi területén. Felvilágosításért for
dultunk Tiaresa y Jánoshoz, a BLASz 
Ügyvezetőjéhez.

— -Korai minden találgatás a BLASz 
1940—41. évre szóló bajnoki beosztása 
felől — mondta.. — .Döntés ebben a. kér
désben még nem történt, senki sem tud 
még bizonyosat. Nem tudjuk, hogy a 
BLASz eddigi szervezete megszünik-e és 
ka igen, akkor sem tudunk semmit tenni 
az új beosztás ügyében, mert nem tud
juk, hogy milyen lesz a területi beosztás. 
Bemélem, hogy hamarosan döntés tör
ténik ebben a fontos ügyben.-

— Mit szándékozik tenni? — kérdeztük 
Barcsaytól.

— Első dolgom az lesz, hogy J5v6 hétfő 
estére a BLASz-ba kéretem az amatőr- 
egyletek intézőit — felelte Barcsay. — 
Meg akarom hallgatni az intézők kíván
ságait, óhajait. Meg kell tárgyalnánk 
jól ezeket, hogy aztán, amikor döntésre 
berni a sor, mindent tudjak, amit az 
egyesületek kívánnak és szeretnének.

Elmondta rnég Barcsay János _ ügy
vezető azt is, hogy' a BLASz tavaszi sor
solásának munkájával elkészült. Ezek 
szerint az amacőrbajnokság küzdelmet 
március 3-án kezdődnek, de valószínűleg 
már egy héttel előbb lejátszanak néhány, 
Észről elmaradt bajnoki mérkőzést.

•• «  •*?> «  •

Háda és Kemény a leg
jobb tornász a Gammában

T o ld i Seél és fél kilót 
d o lg a ié it  f© őszi 
testsúlyából

A Gamma csapata minden héten 
háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken 
tornatermi edzéseket tart. Kivétel nélkül 
minden Gamma-játékos résztvesz ezeken 
& gyakorlatokon. Feltűnő az a nagy 
szorgalom, amellyel a játékosok a 
gyakorlatokat végzik.

— Mondhatom, hogy engem lepett meg 
lég jobban, hogy milyen kedvvel csinálják 
a fiúk a tornagyakorlatokat — mondta 
a tornagyakorlatokat vezető Sós edző. — 
De meg is látszik az eredmény! Toldi 
például kát és fél kilót fogyott eddig. 
Minden edzés két óra hosszat tart és az 
összes izomlazító, rnganyosító gyakor
latokat elvégezzük. Az edzések ntán 
minden játékosról patakokban ömlik a 
víz, de a fiúkon látszik, hogy szívesen 
végzik a nehéz munkát.

— Ki mozog legjobban a játékosok 
között?

— Háda és Kemény akár versenyen is
indulhatna — felelte Sós edző. - De a 
többiek is sokat fejlődtek az első moz
gások óta. _

Az edzéseken minden alkalommal meg
jelenik a vezetőségből Thuróezy János, 
Keimcr János és Fiala Antal. Juhász 
István elnök is megtekinti az eazést, 
amikor csak teheti. Ezen a héten meg 
a tornateremben folyik a munka, de a 
jövő héten — ha az időjárás engedi 
már a szabgdhan 1^-znek az edzések.
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Kormost és Rápaí íiiajduem az egész 

Sszí idényben nélkülözte az FTC- 
A vezetőség most azon fáradozik, hogy 
át két játékost Budapestre helyeztesse,

A KISFEST
m& délután 3 órakor tartja második
tornatermi edzését. Erről csak Kalocsai' 
fog hiányozni. Neki ugyanis február 1-ig 
tart a tetegszabadsága.

három helyezettől ki
kapott,

a Kispesttől 2:l-re, az Újpesttől 
l:0-ra, a Hungáriától 3:0-ra. ötödik 
helyét tehát mindenképpen „kiérde- 
meite.“

22 játékost szerepeltetett a Fe
rencváros. Hz a „túlerő" éppen úgy 
nem vált be, mint ahogyan a Fe
rencváros , „ túlerő-támadásai" som 
szoktak beválni. Most, az őszi idény 
után, nézzük meg egy kicsit köze
lebbről a Tiradit, tegyük fel a reg) 
kérdést: mi a baj a Ferencváros
bán?

Blxfafó kaz#©?, 
m aró haírá

s z s -

A  Ferencváros —  már ami a? 
eredményeket illeti —  nem ráttolt 
rosszul, A z első négy fordulóban ve 
rétién volt, a játék azonban —  az 
egy szegedi győzelemtől eltekintve 
r—, nem, volt megnyugtató. A  „száz 
százalékos" első négy forduló után 
jött a Taxitól elszenvedett vereség 
Búkkor mondott le Ulavay György 
edző s a Ferencváros vezetősége É l
mény Lajost bízta meg az edzői 
tiszttel. Errei a körülményről r.em 
szabad megfeledkezni, egy csapa5 
mindig megérzi, ha idény közben 
van edzöváltozás. A  Ferencváros 
ekkor még megverte a Haladást és 
a Kassát, ettől kezdve azonban vég
leg lefelé hanyatlott a Fradi csillag
zata. Kikapott a Bocskaitok

A z utolsó hat mérkőzéséből né
gyet veszített el a Ferencváros

és csak kettőt nyert meg. így  kö
tött ki végül is az ötödik helyen.

ALYÁZATI ÜZENETEK
Többeknek: Ha ökölvívó CsB mérkö-
■s szerepel a tippszelvényen, akkor ezek
ppjeit ugyanúgy bíráljuk el, lúiníha 
hdarúgórnérkőzések eredményei lenné
nk. Ha Tehát például tz FTC 10:6-ra 
ltí a BTK-t, akkor csak az ér el teli- 
iá’atot, aki 10:6-ot tipppel. A gól- 
ilönbség számítás is megmarad, csak 
rmészetesen az ökölvívórnérkőzéseknét 
;m gól, hanem pontkülönbséget számi* 
iák. Bódogh-Nagy: Az óra átvehető.

Makacsság
Lassanként a Ferencváros lesz a 

magyar labdarúgásban az az „utolsó 
m o h ik á n amely nem törődik az 
idő szavával. A  Ferencvárosban dü
höng legjobban az „ösztön" — és 
„ihlet‘‘-elmélet. Ott a legnehezebb ta
nácsot adni egy játékosnak, ott a 
legnehezebb egy edzőnek elérnie azt, 
hogy az utasításait betartsák, vagy 
akár meg is hallgassák. Jó viccnek 
számított a játékosok közt, hogy

eldugták azt a fekete táblát,
amelyiken Dimény edző taktikai 
előadást akart tartani. Nincs az a 
ruganyosság, amely elég lenne a fe
rencvárosi játékosoknak. Felelőtlen
ség. rendszertelenség, összevisszaság, 
— ezek a Ferencváros játékának jel
lemzői. A  Ferencvárosé az NB leg
könnyelműbb védelme s a legpepe- 
cselőbb csatársora. A  Ferencváros 
alkalmas arra, hogy a világ minden 
csapatát beszorítsa s egyben alkalmas 
arra, hogy mindenkitől kikapjon, 
A  Ferencvárosban vált leginkább 
híressé a ,£zögfogás“  legendáj'a s 
a ferencvárosi támadósor a szélső 
nélküli játék egyik legjellemzőbb 
képviselője. Megboldogult Aszlányi 
Karcsi híres régi megállapítása vala
hogyan így hangzott annakidején: 
arA Ferencváros rájött arra, hogy 
szélsők nélkül nem lehet futbaUoz- 
nl, aztán elfelejtette, hogy rájött. 
Szerencséje néha rájön, hogy elfelej
tetted  Néha . . .  Általában, aki fi
gyelemmel kíséri a magyar labda
rúgás korszerűsítési mozgalmát, 
megtalálhatja a Ferencváros legtöbb 
mérkőzésén azt, ami ellen a kor
szerű játék hívei harcolnak. Megta
lálhatja a rendszertelenséget, a 
könnyelműségét, a szögfogást, a pe
pecselést, a tologatást, az egyoldalú 
belső játékot, az elkalandozást stb.

Hiába, — egy-két játékos nem hagy
ja magát meggyőzni, nekik beszél
het akárki, — jól kell futballozni...

Igyéis alapelvek
Jól kell futballozni, —  igen, ez a

szép jelszó a rendszertelenség leg
divatosabb takarója. Aki irtózik min
den rendszertől, tanácstól, utasítás
tól, az rendszerint ezzel intéz el min
dent: jó l kell futballozni. Gólt kell 
lőni, győzni kell, — ennyi az egész. 
Milyen egyszerű. Csak persze azt 
nem érti az ember, hogy miért nem 
futbállozik jól a Ferencváros? A  
makacs játékosok ezt az „ egyszerű“ 
utasítást sem hajlandók betartani?...

Másik ilyen alapelv: nem fontos a 
megbízható védekezés,

az a fő, hogy a csatársor mindig 
Itfjjön több gélt.

Dobjunk be mindent a támadásba, a 
két hátvédet kivéve, menjen minden
ki előre s így aztán a gólok özöne 
végül is megfullasztja az ellenfelet. 
Ez az elmélet.

A  gyakorlat valóban túlerő-táma
dást mutat, az ellenfél azonban a 
legkevésbé sem esik kétségbe. A  Fe
rencváros hiába dobja előre öt csa
tárát, három fedezetét, hiába van 
nagy zöld-fehér tolongás az ellenfél 
kapuja előtt, ebben a nagy „tömeg
lakásban" embertől emberbe pattog 
a labda, van ürügy mindig passzo- 
lásra, a felelősségtől való megszaba
dulásra. Sok az eszkimó és kevés a 
fóka. A  fölény néha percekig tart. 
A félpálya kiadó, a fölény „meg
semmisítő". Ejnye, ejnye, milyen u 
balszerencse, — gól még mindig nem 
esik. Aztán egy hosszú elöreadott 
labdát elcsíp, valamelyik előretolt 
ellenfél-csatár és csúnyán, - egysze
rűen, gyorsan berobog a kapuba és 
gólt lőtt. A  Ferencváros mindenkit 
az elsővonalba dobott be, hátul min
dent nyitva hagyott. Ez a ,rFradi- 
not“ -vonal, —  mint azt egy mérges 
fradísta elnevezte. A  terv tehát csak 
félig „sikerül": gólt kap a védelem, 
nem is egyet. A  csatársor azonban 
néni végzi el a rá kiszabott feláda- 
.tot; .nem lő többet, mint amennyit a 
Védelem1 bekap. Sokszor1 semmit sem 
lő. A  Hungária elleni mérkőzésen 
például a védelem kötelesség szerűen 
bekapta azt a három gólt, amely bi
zonyítja, hogy itt szó sincs holmi le
alázó védekesőszellemű játékról, — 
a csatársor' azonban nem lőtte be 
azt a négyet, amely ennek a játék
nak a. zseniális matematikusai sze
rint több, mint három. Sőt —  egyet 
sem lőttek.

gon. Ez a következménye aspak, ha 
például egyes játékosoknak az g  ki
váltságuk, hogy különféle címeken 
nem kell minden edzésen résztven- 
niök. Sok sérültje is volt a Fradi
nak: Tátrai, Jakab, Kíszely, Gyetvai, 
Lázár, Szoyka dr. és Pálinkás ko
moly sérülés, vagy betegség miatt 
esett ki. Bizonyos, hogy bármennyi
re is tehetségesek a Ferencváros 
fiataljai, túlságosan sok fiatalt egy
szerre nem ajánlatos bedobni. Saj
nos, egy dolog van, amibe hamar 
beleszokik csaknem minden fiatal: a 
kimaradás. Az egyik fiatal össze
kötőcsatár fontos mérkőzés előtt is 
éjszakázott. Sajnos, ez a beteges, 
sportszerűtlen szellem, amely a mu
latozásban, a sportszerűtlen életben 
virtust lát, még most sem tűnt el a 
Ferencvárosból.

Mentsége még az is a csapatnák, 
hogy a vezetőségben sincs meg a 
kellő összhang, különösen ami a 
rendszert illeti. Ebbe nem akarunk 
beleszólni, mi megmaradunk a sport
nál ■— mindössze annyit jegyzünk 
meg, hogy a megboldogult Springer 
Ferenc nagyon, de nagyon hiányzik...

A  sok Játékos
Ha az ember végignéz a 22 játéko

son, rengeteg tehetséges játékost 
lát, fiatalt, idősebbet egyaránt. Há
rom kapusa is van a Ferencváros
nak, mindegyik tehetséges, mégis 
mintha még mindig az elküldött 
Háda lenne a legjobb. A  hátvédek 
külön-külön pompásak. Egymás mel
lett kevésbé... Polgár játszotta a 
legjobb formát az egész idényben. 
Waldínger is tehetséges. A  fedezet
sorban Sárosi I I I  nagy tehetség, 
Hámori megbízható, Pósa lelkes, 
csak a helyét nem igen találja meg. 
Jó erő a fiatal Hagy I I  is. Lázár a 
betegsége miatt alig játszott. A  
szélsőt-fogó rendszerben ő sohasem 
válhat ki. Mint támadőszeílemü 
szélsőfedezet kiváló lenne. Tíz csatár 
szerepelt a Ferencvárosban... Egyedül. 
Sárosi dr szerepelt minden mérkőzé
sen. Képességei ma már nem a kö
zépcsatári posztra teszik alkalmas
sá. De 1 Kiszely sem való ide, mert 
egylábas-. A  szélsők közül csaknem 
mind tehetséges, de labda nélkül ezt 
bajosan tudják bebizonyítani. Az 
összekötö-jelöltek között is akadnak

T K  P& ly& zat
Beérkezési határidő I- déli 13 óra. 
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Genova—Fiorenima o.oaűo

Milano—Torino

Lazio—Modena .

Novara—Tricstina

Bologna—Roma

Ju ven tus—Ambrosiana

Pótverseny s A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt ék

Vejiezia—Liguria

N apó lí—Bari

A pályázó new és címe:

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő’ használatlan 1© filléres 
bélyeget kell mellékelni..-Mi hetenkint 
ötnél több szelvényt küld., az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot.

tehetségek a fiatalok között, Hor
váth I I  jó játékossá fejlődhet.

Egyénileg nem áll rosszul a Fe
rencváros. De ha ki is választja a 
tizenegy legjobbat ezek közül, . az 
még nem minden.

Tizenegy jó játékos még nem 
csapat.

Ahhoz korszerű játékfelfogás, rend
szer és taktikai iskolázottság is kelt 

Kedves ferencvárosi fiúk, az edzők 
testületé, a szaktestület, a szak
emberek gyülekezete kimondta, hogy 
rendszer kell, mert rendszer nélkül 
nem lehet futballozni. Nekik sem 
hiszik é l?

üégy pont
A  gólaránya már eléggé rossz a 

Ferencvárosnak, de —  mondhatják 
a szurkolók — négy pont különbség 
még nem a világ. Azt még be is lehet 
hozni tavasszal. Persze, hogy be.le
het hozni. De másképpen, mint 
ahogyan ezt a ponthátrányt meg
szerezte a Ferencváros.

Be is hozhatja ezt a hátrányt a 
Fradi, de meg- is növelheti. Ahhoz, 
hogy behozza a hátrányt — jói!
kell futballoznia, De mjkor gondol
nak már a tehetséges tereim* 
városi fiúk arra, hogy —  hogyant.

I

Elégedett-e ö n  ?
R endszer hol v a g y l
Hát milyen a Fradi rendszere? 

Nehéz kérdés. Ha arról kellene írni, 
hogy milyen rendszert nem játszik a 
Ferencváros, arról oldalakat lehetne 
írni. így  csak azt lehet mondani, 
hogy a Ferencváros rendszere — 
semilyen. A  csatársora W-alakzat- 
ban játszik. Érdekes, hogy az össze
kötők építő, hátra is húzódó szerepe 
a Ferencvárosban is megvan. sok 
pepecselés, gólképtelenség, lövés
iszony tehát nem a helytelen felállás
ban keresendő. Nem minden a rend
szer, azaz: a rendssteren belül fut
ballozni is kell tudni. A ferencvárosi 
csatársor általában olyan alakzat
ban játszik, mint akármelyik másik 
csatársor, csak éppen nem igen sze
repelteti a szélsőit, a támadások szö
vése lassú, sablonos, eredeti, meg
lepő helycseréket nem látni, közép
csatára nincs... A  fedezetsorban is 
eléggé zilált a helyzet. A  Ferencvá
ros — ha játszana valamilyen rend
szert — az olaszhoz lenne hasonla
tos. Tehát a szélsőfedezeteknek kel
lene fogniok a szélsőket. Hát fog
ják? Hámori fogja. De Pósa például 
nem fogja. Béki a megmondhatója... 
Pósa elöreáll, a szöget fogja. Sárosi 
111., aki mint kullancs-középfedezet 
a ferencvárosi védelem legerősebb 
.oszlopa lehetne, a csatárokkal ver-f 
seng, előrekalandozik és megittasul 
hatalmas, messziről küldött lövései
től.

Hátvédek... Egek, micsoda pompás 
atléták, gyorsak, energikusak, ha
talmas rűgótechnikával.1 Csak éppen 
rossz helyen állnak...

Nincs rendszer a csapatban, —- 
ezen kesereg az „önöké a szó" című 
rovatban minden bús fradista. Nincs 
bizony.

Hogyan felelnek a kérdésié 
a nemzetek kiküldöttel

Sérülések
Varrnak mentségei Is a Ferencvá

rosnak. Az edzőváltozás is bizonyos 
zökkenőkkel jár. Dimény edző erő
sebben megtornáztátta a játékosokat 
s egyik-másik bizony az idény köze
pén ment keresztül alapos lzomlá-

Az MLSz nemzetközi értekezleté
nek az OTT kis tanácstermében le
zajlott utolsó hivatalos mozzanata 
után körkérdést intéztünk az egyes 
országok kiküldötteihez. A  kérdés 
ez volt: Elégedett-e ön a megbeszé
lések eredményeivel?

A. válaszok így hangzottak:

Mauro ( Olaszország):
■— örülök, hogy feltette est a kér

dést, mert így alkalmam van, hogy 
mégegyszer köszönetemet nyílvánít
sam, a, vezető magyar sportláp útján 
az értekezlet többi résztvevője^ ne
vében is azért a páratlanul szívélyes 
fogadtatásért, amelyben bennünket 
az MLSz és főként Gidófalvy Pál dr 
miniszteri biztos részesített. Nagyon 
kellemes volt a budapesti tartózko
dás, csak az a kár, hogy rövid volt.

— Az értekezleten nem könnyű 
problémákat vettünk tárgyalás alá. 
Különösen a mostani nemzetközi 
helyzet okozott sok nehézséget. Hála 
annak a sportszerű, megértő és hozzá
értő szellemnek, amely az értekezlet 
minden tagját áthatotta, igen érté
kes döntéseket hozhattunk. Az a 
magvető munka, amely az értekezle
tet megelőzte, biztosíték arra, hogy 
az EK és a KK márciusra össze
hívott közgyűlése eredményes lesz.

—  Ilyen kedves, baráti körben 
könnyű, mondhatnám élvezetes el
nökölni. Végeredményben azt hiszem, 
hogy a nemzetközi labdarúgás terü
letén jelentékeny mértékben vittük 
élőre a sport ügyét.

(Ehhez még csak annyit, hogy 
Mauro, az óvatos diplomata fentebbi 
nyilatkozatát nem élőszóval mondta. 
Sajátkezlüeg írta le...)

Coppola (Olaszország):
— A  körülményekhez képest elé

gedettnek kell lennünk. Mi is érez
zük, hogy sok részletkérdés elinté
zetlenül maradt, ennek oka azonban 
csupán a mai viszonyok bizonytalan
ságában rejlik.

Juga dr (Románia,); . - 
— ím  nagyon elégedett vagyok, 

mert meggyőződésem, hogy az újon
nan alapított Duna Kupa nagy lökést 
fog adni mindhárom ország labda
rugósportjának. A bizonytalan sorsú 
EK és K K  mellett a Duna, Kupa, 
kézzel fogható eredménye az érte
kezletnek. , ’

Popovics (Jugoszlávia):
—  Már csak a Duna Kupáért is 

érdemes volt Budapestre jönni. Éz a 
gyönyörű díj meg fogja mozgatni az 
érdekelt országolt labdarugóinak 
mindhárom rétegét, a már befutott 
játékosokat, a közvetlen utánpótlást 
és a jövő remények letéteményeseik 
az Ifjúságot is.

Eicner (Svá jc):
— Ilyen bizonytalan időben — 

sajnos — nehéz előrenézni és' távoli 
terveket szőni. Többek között , már 
csak azért is érdemes volt eljönnünk, 
hogy megismerjük az MLSz új ve
zetőségét.
Valousek (Cvrh-morva védnökség):

— Véleményem szerint. szükséges 
és eredményes is volt a budapesti 
tanácskozás, mert megismertük azo
kat az akadályokat, amelyek az EK  
és a KK megrendezése elé tornyosul
nak és így -  őst már tudjuk, hogy 
milyen akadályokat kell elháríta
nunk az útból. Nagyon helyesnek 
tartom Mauro ama indítványát, hogy 
az érdekelt országok a kibocsátott 
kérdőíveken rövid, időn belül írásban 
nyilatkozzanak: részt akarnak-s
venni az E K  és a KK  küzdelmeiben 
és hogy véleményük szerint milyen 
rendszer felelne meg legjobban á
mai viszony óknak. ..

Gidófalvy Pál dr (Magy,i-ország): 
~~ Igen elégedett vagyok. Nagy 

munkát végeztünk. A  Duna Kupa 
megalapítása Igen nagy jetentöe|gOÚ 
Az EK és a KK  ügyét is jelentős 
lépéssel vittük előre az értekezleten.1

m. xo.
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F E J E K ,
íycL az EK cs a KK sorsa fölött

töprengtél
CAü alábbiakban egy-teét karco

lattal megpróbáljuk bemutatni ol 
vasóinknak . a . labdarúgószövetség 
nemzetközi értekezletének érdeke
sebb szereplőit.)

■ M a p fc s
Kétségtelenül ö volt az' értekezlet 

vezéralakja., A  legrégibb ember, je
len pillanatban a labdarúgás nemzet
közi életben. Zömök, vállas; már- 
kánsarcú • bácsi. Ha egyenruhába 
bujtatnák, olyanformán festene, 
mint egy hajdani condottlert, kapi 
tány. Miközben pompás lendülettel 
hadarja a francia szavakat, senki 
sem gondolná, hogy nem született 
francia, íegföllebb akkor inogna meg 
az ember ebbeli hitében, amikor ola
szul hallja beszélni. Es hogy szeret 
beszélni! Nem akarunk túlozni, de 
bx értekezleten száz sző közül ki
lencven az ö szájából hangzott el. 
Ember lett légyen a talpán, aki mel
lette szóhoz tudott jutni, fis mindezt 
ugy.» detaálte, hogy szinte szünet 
nélkül szívta a jóféle Virginia sziva
rokat. Mesteri cselező. Amikör va
lamihez nem akart érdemlegesen 
Hozzászólni, ■ művésziesen mutatta 
oe, hogy hogyan,, lehet, sok,szóval 
keveset mondani...

Coppoía
. Alacsony, vékonypénzü emberke. 

Keskeny borotvált arcán állandóan 
kedves mosoly ül. Ha a szeméből 
néni sugároznék annyi értelem, senki 
sem. gondolná, hogy ö Mauro hadse- 
gréde. Pompásan beszél németül és 
franciául. Mindenkihez barátságos. 
Nem lehet hozzá olyan kérdést in
tézni, amire ne válaszolna. Ha mást 
üém mond, ezt mondja:

■— Talán ezt majd megmondja sig- 
Mor Mauro...

P e l i k á n
A  KK  jelenlegi elnöke öreges, ala

csony, tanáros megjelenésű úr. Aki 
■ iskolaigazgatónak nézné, nem téved
ne, mert válóban az. A  cseh-morva 
delegáció többi tagja: Gürtler, a szö- 

—vétség titkára könnyen összetéveszt
hető Szederrel, a Spanyolországot 
járt balszélsönkkel. A  szőke, vékony- 
arcú Tesar, á Sparta1 képviselője és 
Valousek, a Slavia zömök, vállas 
megbízottja szinte el sem képzelhető 
egymás nélkül. Ahogyan nem kép
zelhető el a Fradi Hungária nélkül. 
Mivel a KK  Is szóba került az érte
kezleten, mindkettő megjelent. Való
színűleg azért, nehogy felboruljon a 
prágai futballegyensúly.

Elciier
A  svájci szövetség és az EK elnö

ke hatalmas, lomhajárású, Victor 
Mac Laglenre emlékeztető figura, 
osak talán valamivel öregebb kiadás- 
ban. Morózusnak látszó arca ara
nyos kedélyt takar. Ez a kedély kü
lönösen akkor volt érzékelhető, mi
kor a jó magyar itőkákkal barátko
zott. a  vacsoránál megoldódott a 
nyelve és elriiondotta, hogy ö régi 
barátja a magyar italoknak. Berni 
Picéjében megtalálhatók a legkü- 
lonbözöbb évjáratú magyar borok és 
pálinkák. Hogy ezt némikép be isi 
£Í!C£ yltsa’ a vacsorán kivett a zse- 

kis ré^ebbi évjáratú kecs- 
"*étI barackös. „fütyülöt" és bele- 

■‘Jinnemannak, a német kikül- 
íhkk11®- a zsebébe. Eioher civilben. — 
többszörös milliomos.

Pojovles
s'áni ■’u£°szláv delegátus magas, ele
beszél Earna./ iatalember. Pompásan 
hágjon raJ“ 'lául- bár most valahogy
l e S t t T C  Aus . » l l

a hangját hallani.

Juga
j^eriTarátságo/trc8- kf5z|Ptermetü-
40 között, öt ra 'jz o ttL T ' , ° ra 30T  
rül a magyar vezetőd 
mert Juga dr, — f,1] ', .T a'ian azért’ 
külföldi kiküldöttel ?  tobbl
szél magyarul is. kitűnően be-

LlnneníaRn
A  német szövetség itiniM***. 

Mauro mellett kétségtelenig2 ® ?  
kesébb egyénisége volt az értekez
letnek. Eveinek száma már 60 körül 
járhat, ez azonban nem látszik mer- 
a mozgásán. Vékony, sovány alak
ján kitünően simul a ruha, kis kecs- 
keszakálla még jellegzetesebbé teszi 
^nágyis érdekes arcát. Az MLSz 
fzombatesti vacsoráján a miniszteri 
«tos  üdvözlő szavaira így vála

szolt;

5 órát késett. Amikor reggel 5-kor 
megérkeztem a Keletire, nem hittem, 
hogy valaki vár rám és már azon 
gondolkoztam., hogyan is , fogom 
megmagyarázni, hogy hova akarok 
kocsizni. Tudom jól, hogy az érkező 
vendégeket .várni szokás, , de nem 
akkor,, ha. 5 órát késnek. A z MLSz 
képviselője azonban mégis ott volt 
és mosolygós arccal mondott isten- 
hozottat hajnali 5 órakor. Szerencse, 
hogy nem valamelyik északi ország
ba utaztam, mert különben a vára
kozó bizonyára jégcsappá fagyott 
volna a várakozás alatt.. Hiába —- a 
magyar vendéglátás utolérhetetlen.

Aztán. így folytatta: • .
, —  Régi arcok mellett új arcokra

is találunk Budapesten.; Meg kell 
állapítanom, hogy 8, nagy csata, a 
zöld asztal mellett, végeredményben 
barátságos mérkőzés volt -. minden 
gáncs nplkül. Mauro barátomnak 
nem. kellett senkit sem kiállítania. 
Igaz, hogy ő nagyszerű játékvezető 
volt. (Mauro'azelőtt híres nemzet
közi játékvezető volt. Szerk.) Már 
eddig is nem egyszer csodáltam meg 
nagyszerű irányitó készségét. Most 
újból élveztem olasz és francia be
szédének csengő dallamát. Olyan 
iramot tudott diktálni a tárgyalás 
során,. hogy estére az egész műsor 
kimerült. Igaz, hogy közben mi Is 
kimerültünk...

Linném,annak minden megszólalá
sát feszült figyelem, kisérte a, tár
gyalások során. Hogyisne:—- hiszen 
tőle vártak, feleletet sok olyan kér
désre,, amely a ,KK és az EK sorsát 
illetőleg döntő. A  feleletekben .azon
ban. Linnemann Is rendesen olyan 
diplomatikusnak- bizonyult, > mint 
Maiiról " ‘

—  Jelen, pillanatban —  mondta ■ 
erre nem tüdők: felelni. Tálán majd 
tavasszal™.

Vidor, az alvajáró, Gibbert 
mester, a görög szövet
ség angol edzője dicséri 
a magyar kosztot, meg
érkezés Athénbe

Takács Béla űtilevele
Athén, január.

Előbbi levelemben ott hagytam el, 
hogy Szalonikiból elutaztunk Athén 
felé. A  vonaton Kardos Pisti elme
sélte, hogy szaloniki szállónkban va
sárnap éjjel arra ébredt, hogy Vidor, 
a szobatársa, le és fel járkál a szo
bában, majd odaáll az ágya elé és 
kiabál:

,Ja ], jaj, hol vagyok t “
Kardos rákiabált Vidorra:
,jBol volnál, te maflacsekt Por

tyán vá gy j
Kivizsgáltuk az esetet, 'mert Vt~ 

dórnak már Rigában is volt Ilyen
féle holdkóros esete. Akkor is fel
kelt éjjel és a szobájában alva sé
tált és beszélt. Úgy határoztunk, 
hogy Kardost más szobába telepít
jük át, Vidorhoz pedig beosztottuk 
lakótársnak Kist. Kis sokkal erő
sebb, mint Kardos és éberebben is 
alszik. Ha Vidor ezekután is sétálni 
merészel álmában, akkor jaj lesz 
neki...

A  vonaton velünk utazott Athén 
felé az a hét görög válogatott fut
ballista, aki Szalonikiben ellenünk 
játszott a görög válogatottban. 
Velük volt Gibbert, a görög szövet
ség angol edzője Is, továbbá a görög 
szövetség vezetői. Délután előszed
tük az útitáskából a jóféle hazaia
kat: szalámit, kolbászt, paprikás
szalonnát. A  szalámi és a kolbász 
különösen a főpénztárosnak és Gib
bert mesternek Ízlett nagyon. Gib
bert, aki .valaha az Everton' játéko
sa volt, már járt Budapesten. Azt 
mondta:

„Csak megismételhetem, amit ak
kor mondtam, amikor először Buda

pesten jártam: Európa legszebb vá
rosa Budapest és a világon a leg
jobb koszt a magyar

Gibbert mester tapintatos ember. 
A  Hungária játékáról nem nyilat
kozott...

Athénbe fél 12-kor érkeztünk. Itt 
nagy ricsajjal fogadtak bennünket. 
Volt üdvözlés, virágcsokor, fényké
pezés. Mikor mindezek lezajlottak, 
autókba ültünk és szállónkba hajtot
tunk. Athén legnagyobb szállójában, 
az1 Akropol-Palaceban ütöttünk ta
nyát. Itt mindenkinek van fürdő
szobája, csak éppen éjjel már nincs 
melegvíz itt sem és így a fürdés él
vezetében csak reggel lehetett ré
szünk. A  fiúk mindjárt lepihentek, 
Feldmannt és csekélységemet azon
ban a görög szövetség vezérkara el
vitt vendégségbe egy táncos mula
tóba. Bizony mi csali 2 óra után ke
rültünk ágyba.

Ma reggel csak 10 óra után kel
tünk fel. Az Itteniek szerint hideg 
van, nekünk Íegföllebb hűvös az idő
járás. 8 fokot mutat a hőmérő a 
zéró fölött. Délelőtt a levelezőlapírás 
terhez munkápát végeztük el, ebéd 
után pihenés volt. 5 órakor sétára 
Indult a gárda, 6 órakor moziba 
mentek, fin enyhe gyomorrontással 
laborálok, ezért itthon maradtam és 
felhasználtam az alkalmat az írásra.

Holnap délután Pyreus válogatott
jával játszunk. Ez lesz a harmadik 
görögországi mérkőzésünk. Remél
hetőleg most is győzni fogunk (1:1 
volt az eredmény. Szerk.) Mindenkit 
üdvözlünk.

Takács Béla.

a  Futball csata megvívására jöt- 
, jn  Budapestre. Éjiékor kellett vol- p™,™™ . . .  -

Meihalt Sthlesel,
a svájci válogatót' 
kapus

27 éves korában ragadta el a ke
gyetlen halál Svájc egyik legjobb 
futballistáját, Schlegelt, a Young 
Fellows és a svájci válogatott nagy
tudású kapusát. ScKlegel az újév 
napján Zürichben lejátszott Grass- 
hoppers—Young Fellows barátságos 
mérkőzésen az egyik vetődése köz
ben megsérült a térdén. Ki Is ment 
a pályáról, de rövid kezelés után 
újra beállt a kapuba. A  mérkőzés 
után nyomban orvosi kezelésbe vet
ték és Schlegel gyorsan gyógyult. 
A  hét elején, már vissza kellett vol
na mennie csapatához — Schlegel 
éppen katonai szolgálatot teljesített 
amikor hirtelen nagy fájdalmai je
lentkeztek. A  zürichi kantonális 
kórházban nyomban tetanus-ellenes 
beoltást adtak neki. de ez már nem 
segített Csütörtökön reggel meghalt 
a kiváló játékos.

Schlegel 11-eszer játszott a svájci 
nagyválogatottban, 7-szer a B) csa
patban. Legutóbb Zürichben az ola
szok elleni győzelem egyik förészese 
volt,. A  magyar válogatott ellen
1937-ben a baseli mérkőzésen védte 
a svájci kaput

Uyor itélöképességü. rugalmas, 
hátor és mindig sportszerű eszközök
kel dolgozó kapuvédő vo lt A  ma

Futó még mindig
gyengélkedik

A  lilák jeles hátvédjével beszélget
tünk hétfőn délután.

—  Meggyógyult-e ' már teljesén t 
—  kérdeztük.

,— Dehogy, gyógyultam hang
zott a bosszús felelet. —- Még min
dig köhögök. Az orvos azt mondja, 
hogy addig nem is jövök egészen 
rendbe, amíg az időjárás meg nem 
változik. Addig vígan szopogatha
tom  a cukorkákat és szorgalmasan 
krákoghatok.

—  Mi a baj tulajdonképpen f
—  Valami légcsöhurut-féle. Lázam 

nincs. Az egyedüli tünet, hogy kö
högök — hol gyengébben, hol erő
sebben. Pedig jó volna már rendbe
jönni, hiszen már csak pár nap és 
kezdjük a készülődést a tavaszi 
idényre.

A WMFC ELSŐ IDEI EDZÉSÉN.
am-ely a régi pályán, & aznbadhan zaj
lott te, mindössze nyolc játékos jelent 
meg. A többiek részben betegség, rész
ben más elfoglaltságuk miatt felmentést 
kaptak az edzés alól. A megjelent já
tékosokkal Lukáts fdző' mintegv három
negyed óráig tartó gyalogló-, rajtoló.-, 
szökdécselő és oéltornasyakorlatokat. vé
geztetett. majd kétszer 15 perces kézilab
damérkőzés következett. Ide a nyolc 
játékos mellé beállt Lukáts edző és 
Lázár gyúró is, úgyhogy ötös csapatok
kal játszottak. A  lésáUás nélküli mér 
köaéseo Gerc csapata I0:8-ra győzött 
Sruh.aiék ellen- A  legközelebbi edzés eső* . 
tőrtökön lesz- ■ 1

Á Fradi nem megy többé 
Törökországba - fürdeni $
Kiszólj a  szultáni tonnái kacér* 
kodoit. Sárosi Béla érezte 
a íöldrengést — Budapest eh 
bújna, ha az ankarai stadiont 

. látná ;
P á lin k á s. lé ss e l ■: utélsé törökországi levele

Istenből, január- 10.
Amikor az. ember elhagyja Euró

pát és. egy másik földrészre: érkezik, 
akkor lázas izgatottsággal valami 
rendkívüli csodálatos változást vár. 
Mi is így voltunk, amikor 20 perces 
hajóút után átkeltünk a Boszporu- 
son és Ázsia földjére érkeztünk. Is
meretlen világot vártunk, olyant, 
amelynek más a sportja, kultúrája, 
szokása. Közülünk még az öreg ró
kák is, akik másszor szemrebbenés 
nélkül mentek át az egyik országból 
a másikba, —  felfigyeltek néhány 
pillanatra; amikor Tóth Lajos dr 
úr kijelentette:

—  Fvák, most már Ázsiában 
vagyunk! ..

Egyszerre, megszűnt még a kártya 
Ss. Mindenki az ablakhoz rohant és 
nézte, az előtte elterülő tájat,, meg 
a félelmetesen zúgó tengert.

KIzzely figyelmeztetése
A vonatunk órákig a Márvány-ten

ger partján haladt. Kiszely Lapaj- 
nak egyszer csak eszébe jutott va
lami s maga köré gyűjtve az újon
cokat, így szólt:

•— Vegyétek le a kalapjaitokat né
hány percre,.mert ennek a „fótiak" 
a partján römisett valamikor a 
Nagyságos Fejedelem a Mikes bácsi
val.

Mit volt, mit tenni, az újoncok 
kénytelenek voltak levenni a kalap
jaikat, mert Kiszely „becsavarást" 
Ígért annak, aki nem tiszteli a múl
tat, '

Sáros! Béla „érezte" 
a földrengést
Ankarába és vissza hálókocsin 

utaztunk. Kényelmes, szép, tiszta 
fülkéket kaptunk. A z első ázsiai 
benyomásunk tehát a lehető legjobb 
volt, de később sem csalódtunk, mert 
mindenben jobbat kaptunk, mint 
amit vártunk. Sajnos, még az ellen
felünk is jobb volt a vártnál. Az 
időjárás itt sem kedvezett. Az eső, 
mint az árnyék követ bennünket 
mindenhová. Még az a jó, hogy a 
földrengés nem, mutatkozott be csa
patunknak.

Igaz, az egyik reggel Sárosi Béla 
azzal jelentkezett:, hogy az éjjel biz
tosan földrengés volt, mert kétszer 
is leesett az ágyról. Ilyen szóló szá
mot senki más nem csinált a csapa
tunkból s így kissé kétkedéssél fo 
gadtuk Béla bejelentését.

Ázsiai stadionI Cet!...
Az ankarai stadion —  élmény! 

Bármelyik olasz stadionnal felveszi 
a versenyt- Polgár Drurüi meg is je
gyezte:; ■:

—  Milyen stadionnak kellene Bu
dapesten lennie, ha m ár- Ázsiában is 
ilyen van?/™

Ezt, néma fejbőlintással, mlndany- 
nyian tudomásul vettük.

Menekülés a fürdőből
Ankarában mindent megtaláltunk, 

amit egy korszerű európai városban 
meg lehet találni, csak • a gőzfürdőt 
nem. Helyesebben van itt is fürdő, 
de sem medence, sem gőz nincs ben
ne; Az egész fürdő egy teremből 
áll, amelyet alulról fütenek. Hason
lít kissé a finnországi sáunákhoz. A  
különbség csupán annyi, hogy az 
embert, amikor bemegy, szó' nélkül 
elkapja egy markos török s jófor
mán erőszakkal földre teperi, majd 
kegyetlenül sikálni kezdi. Ezt a 
műveletet még nézni is rossz. Közü
lünk az első áldozat Sárosi Gyuri 
volt. A. látvány hatása alatt sokan 
lemondtak a fürdőről és Zalán futá
sát megszégyenítve rohantak haza.

Kiszely és az aranycrön
istán búiba visszaérkezve, a. hétfői 

és a keddi napot. város nézéssel töl
töttük. Lalcarya testnevelési tanár — 
Budapesten végezte a főiskolát — , 
az itteni OTT elnökének a titkára, 
volt a vezetőnk. Minden nevezetes
séget megnéztünk. ' A  sok látnivaló 
közül legjobban a szultánt palota tet
szett. Felbecsülhetetlen értékek vo
nultak el a szemünk előtt. Kiszely 
Lapaj volt ezúttal is a „bemondó." 
Amikor az egyik, tiszta aranyból 
készült. szultáni trónt meglátta Így 
szólt:

— • Ha ezt elemelhetném, akkor, 
nem fociznék többé.

Pósa kapásból felelt:
—  Nem, hát, mert a váci fegyhás- 

nak nincs labdarúgócsapata!

Serleg®! ■ kapott a Fra d i
Ma, szerdán játszottuk a jótékony

sági mérkőzést. Este már tovább is 
utazunk. A z egyesületünk hatalmas 
serleget kapott azért, mert minden 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül ját
szott a földrengés károsultjai ja
vára.

Mindenki osztatlanul örül annak, 
hogy már hazafelé megyünk. Hja, 
sok a fiatal és a vőlegény a csapat
ban,

„H arctéri Jelentés"
Most pedig egy kis harctéri, jelen

tést közlök a kártyaháborúkról. Az 
egyik harctéren a Sárosi-fivérék, 
Polgár, Lázár és Jakab küzdenek. 
Jelenleg a fivérek helyzete a iegrosz- 
szabb. Pósa szerint, ha továbbra is 
így megy nekik, akkor a zuglói hás 
dobra kerül.

A  másik fronton Kiszely, Gyetvaí, 
Pósa és Tóth dr harcol. Itt ma nagy 
fejetlenség állt elő, mert valaki ke
verés utján pótolta a szerencséjét. 
Azt tartotta szem előtt: Segíts ma* 
godon, az Isten is megsegít!

Akik nem kártyáznak, azokat 
Ortutay szokta szórakoztatni a me
séivel. A  kis felvidéki bébi —  így 
szoktuk becézni —■ olyan meséket 
ad elő, hogy utána a hallgatóság tag
jai közül senki sem tud aludni. A jj 
egyik borzalmas mese .után Waldin* 
ger még is jegyezte:

----Tutaj, hozzád képest Háry Já
nos tehetségtelén kezdő volt.

H azafeléi
Este 11 órakor Indulunk Jugoszlá

viába, az első sikereink színhelyére. 
Ennek különösen a fiatalok örülnek 
nagyon. Ez nem csoda, mert ott le
het érvényesülni nyelvtudás nélkül 
Is, de Itt bizony még a halandzsa 
sem használt. Az élelmesebbek azon
ban Itt Is tudtak segíteni magukon. 
Suhai például süketnémának képez
te át magát s kézzel-iábbal beszélt.

A  vonat rögtön indul. Szívélyesen 
üdvözlünk mindenkit, aki a szereplé
sünket a Nemzeti Sport útján figye
lemmel kíséri.

PÁLINKÁS JÓZSEF.

Készül az ú j bajnoki 
re n d sze r

Budapesten 
május 19-én rajtol 
a Duna Kupa

Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos a# 
új bajnoki rendszerről ezt mondotta 
munkatársunknak:

—- Most készítjük el az új bajnoki rend
szert. Úgy határoztunk, hogy a fejlődés 
gyorsabbá tétele, az N-B és az NBB 
további kiépítése céljából nagyon fontos 
lenne, ha az új bajnoki rendszert ntár 
az 19-10—II. évre bcvezetnŐk. Ez elT*!* 
fel lehet hozni jogi szempontokat és 
szerzett jogokat, de mindet* ellenérv 
kiteregetése előtt meggondolandó 
hogy a szebb és eredményesebb jovo 
érdekében nem lenne-e jobb, ha már as
1940—11. évre be vezetnek az áj rendszert*

*
A  Duna Kupával kapcsolatban ezt 

mondotta Gidófalvy;
— Még a héten elkészítjük a tervezetet 

és elküldjük az érdekeit szövetségeknek- 
A Duna Kupa első számú serlegéért n-% 
A ), a második számú serlegéért a B) 
csapatok játszanak, de hekapcsolódik a 
kapába az utánpótlás is. Budapesten 
először május 19-én lesz Duna Kupa 
mérkőzés. Ekkor itt játszik a román A) 
és ifjúsági válogatott. Viszont a. ml 
utánpótlásunk ugyanezen a napom 
Kemámiában mérkőzik.

*
A Duna Kupa rajtja különben már

cius 31-én lesz Bukarestien a román-* 
jugoszláv mérkőzésem

Szerdán tartja első tornatermi edzését 
a Cs- MÜVE. A csepeli amatőrök szom
baton rendezték snortbáljaknt — Hagyo
mányos sportbálunK az idén is nagysze
rűen sikerült — mondotta örömmel Ste-i- 
ner Ferenc intéző. — Ennek a bevétele 
nagyon sokat segít ra;;*~»v mert így 
már kollőképp fel tudunk k rrr—-m a 
tavaszi idényre- Játékosaink ezzel már 
be is fejezték a farsangolást, mert szer* 
dán -megkezdjük edzéseinket. Egyvi-"rea 
torna teremben foglalkozik .majd a fiúk
kal Katzer edző. de amint lehet, kime
gyünk a szabadba is.

A  Magyar Posztó a jövő héten kezdi 
meg tornatermi edzéseit

A WMTK-ban bosszú szünet után-Kúp 
ismét fog szerepémű
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angol
rendszer meg- 
erősödve
kertül ki az 
edzőfestületi 
wítákfeől11'

Fábián Jézset, utánpótlás-kapitány véleménye
Az edzőtestületi szakviták első 

szakasza véget ért. Befejezték a kü
lönféle rendszerek elméleti ismertető 
részét. Ennek a négy szakértekezlet
nek (amelyek közül mindegyik, jó. 
háromórás volt) az eredményeit 
már ismertettük. Most Fábián Jó- 
z$et, az utánpótlás kapitánya mél

dqságos a játékosok munkqteljesít- 
ményétipk elosztása, a két szélsője-, 
dezét nem játszhqtja ki magát, mi
közben q két összekötő és a közép- 
fedezet összerogyhat a munkától. 
Az angol rendszer egyik legnagyobb 
erénye

tátja az edzők szakvitáit, az elért j
eredményeket és egybeír néhány sző 
Vál vázolja azokat a terveket, ame
lyek szerint a magyar labdarúgás 
utánpótlásával kíván foglalkozni./

Elosztott a h'éá
rr- Az MLSz labdarúgóparlanienb 

jében és az edzők szakvitái során 
sok téves fQgqf&Wj Oszlóit el -— 
mondja Fábián — különösen, az an
gol rendszerrel kapcsolatban. Végül 
az angol rendszer megerősödve ke
rült ki az eázötestületi vitákból s ma 
már ez a rendszer világos minden 
olyan, szakember előtt, aki

érdeklődési is tanúsítóit az 
ed®ök felvilágosító szakviiái 

ifánt,
Minden árnyalathoz tartozó szakem
ber elmondta véleményéit az angol 
rendszerrel kapcsolatban, kétsége}: 
nem maradhattak hátra s ma már. 
túljutottunk azon a korszakon, ami
kor sokan, még a jóhiszeműek közül 
is, mosolyogva, vagy kézlegyintéssel 
intézték el a rendszer kérdését.

•rrr Eloszlott a köd azon a téren is, 
hogy támadó rendszer-e az angol, 
vagy nem.

Valamennyi felszólaló kifejtette
az angol rendszer támadó lénye
gét az olasszal szemben, amely 

védekező,
Vágy — áz egyik, „olasz-partid fel
szólaló szerint — óvatosabb. Ma már 
e kérdés fölött komoly szakember 
nem vitatkozhat. Most tehát azok, 
akik eddig a támadást kedvelő ma
gyar vérmérsékletre hivat kozvg, elle
nezi ék az angol rendszert, nyugod
tan követelhetik a támadósspllamű 
angol rendszer bevezetését, —  szem
ben az olasszal. Természetesen be
csületes meggyőződésű sportempe- 
tfikrőj. beszélek.

az arányos munkamegosztás.
Az angol rendszer elleni egyik ki

fogásnak tehát éppen a fordítottja, 
igaz: az olasz rendszerben vannak 
olyan posztok, amelyek szinte

emberfölötti fizikumot,
kitartást kívánnak. ugyanakkor,
amikor vannak játékosok, akik ke
veset dolgoznak- Az angol rendszer
ben sokkal, igazságosabb a munka- 
megosztás.

-— Mindez nemcsak a pályán, ha
nem az edzotestiilet fekete tábláján 
is, elméiéiben is bebizonyosodott.

ss anyagiakon
m illik
« s  ÍS fái. szokták pniMeni, 

hogy nincs pénzünk az angol rend
szer kiépítéséhez. Ezek elfelejtik 
azt, hogy az olaszok milyen óriási 
anagi áldozatokkal jutottak el odáig, 
ahol most vannak. Volt itt egy an
gol edző, a mi Jtowe barátunk, aki 
bemutatta, hogyan oktatják az an

gol labdarúgó ifjúságot. Ez nem ke
rül többe, mint akármilyen más ne
velési rendszer. Hála az eázötestületi 
elhatározásnak, komolyan remélhe
tő, hogy a magyar ifjúság nevelése 
helyes, célszerű, alapos, öntudatos 
lesz.

JSWiejs odaadó műnk* kell - *  »  
pénz nem mindéül

Tűnjön pl. ínfláeiőfi világban M- 
tgrrnelf léha, sportszerűtlen felfogás, 
amely mindent csak pt tehetségre 
alapozott, s qrnety á komoly tanító 
munkával nem törődött. Az angol 
rendszer szó szerint, palában csak 
egy bizonyos felállási tervezetei. jer 
lent a, pályán,, de számomra ennél 
többet is jelent, azt az angol sport- 
szettemet is, amely biztosítéka «  ta
nulásnak, az állandó munkának, g 
komoly edzésnek. így  fejlődhetnek 
ki igazi sportemberek a magyar lab
darúgásban.

Ax utánpótlás r e n ó  
szere
s=? Az utánpótlás csapata qz qltq-: 

lám leszűrt tapasztalatok alapján

angol rendszerben fog játszani.
Meggyőződésem az eázötestületi 
viták, után csak megerősödött. Az 
angol és qz glasz, rendszep képvi
selői az angol rendszert ajánlották 
a válogatott csapatnak. A magam 
részéről ezt a tanácsot máX hóna
pokkal az ajánlat

előtt
elfogadtam, de a tanácsnak most is 
örülök, nem tekintem elkésettnek, 
hanem utólagos bátorításnak ve
szem. Akik ezeken az edzőt est illeti 
vitákon nem voltak ott, azokkal a 
jövőben nem bocsátkozom egyenlőt
len vitákba, az ellenvéleményt azon
ban nem becsülöm le, ha az nem 
tájékozatlanságon alapul.

■—• A vitának vége, de —  a munka 
még csak most kezdődik igazán!

Ő S Z I  P I L L A N A T K É P

9. Haladás
A  K -betű sök  csapatában  

K ö rm en d i, K á la z i, K ová cs  II*,
Gazdag és Moróez látszott minded 

mérkőzésen

A fekete fáisSa
rrr hfagy élvezettel figyeltem az 

edzőiestületi vitákon felszólalók raj
kait a fekete táblán. Sok hasznos 
tudnivalót szögeztek le azok a szak
emberek, akik a, fekete tábla melleit 
sem. jöttek zavarba és

hajlandók voltak bátran fölraj
zolni elgondolásaikat.

Kiderült, hogy qz angol rendszer 
osztja el a leggazdaságosabban a já
tékosokat a pályán, hátsó védelmi 
vonala csak három emberből áll és 
az úgynevezett „megölő,zö védelce 
sést“  folytatja azzal, hogy a szélső- 
fedezetek az ellenfél, összekötőitől 

*kiinduló támadást a megindulás pH 
tanodában igyekeznek elfojtani. A 
szélső fedezetek nagymértékben fel
szabadítják az összekötőket és al
kalmat adnak' nekik, hogy a táma
dásban teljes szerepet vállalhassa
nak. A hálom előretolt csatár köz
vetlen támogatást kap az eíörejövö 
összekötök révén, sőt az esetleges 
nyitott réseken a ■ szélsöfedezetek 
kapuin is törhetnek. Ezzel szemben 
az ‘ olasz rendszerben a szélső fedeze
tek a legtöbbször kikapcsolódnak a 
mezőnyjátékból, ölt legföljebb elin
díthatják a támadást (mint az angol 
rendszerben akár q kullancs, akár q 
szélsőhátvédek), de előre a legrit
kább esetben mennek- Ha megtá
madják az összekötőt, akkor éppen 
az az ember marad szabadon, 
akit lg kell fogniok: a széls.0.
Ha pedig a szélső le van. 
fogra, akkor —• a hátvéd fogja 
le. Miért ne legyen a hátvéd főfog
lalkozása a szélsőre való vigyázás és 
miért ne játszhasson a szélsofeflezet 
beljebb, ahol a játék fo ly ik? Az 
olasz rendszerben emberfeletti mun
ka hárul az összekötőkre, akik nem
csak hátulról építenek, amint azt az 
angol összekötők is megteszik, ha
nem romboló, védőmunkájuk is van 
hátul, karmro/örésre szinte alig van 
erejük- Erre panaszkodott is az 
olasz rendszer egyik szószólója.

— Az olasz rendszer három előre
tolt csatárának

A  Haladás, akárcsak a Bocskai, 
szintén 19 játékost szerepeltetett, 
tehát ezen a téren ez a két csapat 
holtversenyben a második helyét 
foglalja el. Az eddig bemutatott 
egyesületek közül legtöbb játékost 
a zöld-fehérek szerepeltettek. Ez a 
helyzet:

1. Ferencváros 
3, Bocskai 

Haladás 
•1. Újpest 

Törekvés 
6. Éiektrojjjos

22 játékossal 
19 ..
19
18
Í8
17

16 játékossal 
14 '
U

n. íinngária 
8. Kispest 

Szeged
A  Haladásnak öt olyan játékosa 

van, aki minden mérkőzésen szere
pelt; Körmendi (Baúrnaan), Kálázi, 
Kovács II ,  Gazdag és Mo,rócz. A  
szombathelyieknek minden tekintet
ben Morócz a legeredményesebb csa
táruk. 13 mérkőzésen kilenc gólt 
rúgott, tehát átlagban mérközésen- 
kint egy és egyharmad gólt.

íme a Haladás adatai:

még gyorsabbnak beli lennie, 
mint az angolgak,

fnyagi áldozatokkal jutottak el odáig, 
ál jobban magukra vannak hagy

va. Az olasz rendszerben népi g'az-
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1. Körmendi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
2. Kálaai (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io 11 í? *3
3. Krasznai 1 2 3 4 p — — — — — — — —
4. Pillér i 2 3 4 ő 6 7 8 9 10 11 — —
5, Lléjja 1 2 3 — — — -ir 4 5 6

11
— 7

6. Kovács IJ. i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
7. Szabó (5) i 2 3 4 5 6 t 8 9 — 10 11 12
8. Gazdag (4) i 2 3 4 f 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Mórócz (9) i 2 3 i a 3 7 8 9 íp lí n 13

10. Kiss (1 ) 1 2 sas 3 4 5 6 7 8 íq n 12
11. Korokuai X 2 rrs ■t- — — — — 5BT rrr rrr —
12. Forgács 11(1) .tsz xr 1 2 3 4 — — — — rrr p —
13. Lovász (4) m: 1 1 2 4 5 — 6 7 s $ 10
14. Kalotűi — rzr. rr: sr — j 2 3 r r 4 tr1 5 6
15. Forgács L -sr — — — —- “T—r — -rr rrr — —-
16. Marosi —; — -— — rr 1 — — —
1 7 . Beraxa TTTí r-r -n -rr — — 1 — —- — —-
18 . Kalocsay — r r — rr: trr r - 1 2 3 i ~r
19. Töke — srr —" rr — — — rr ■XT — - r rr- X
összeállitásunk szemléltetően mu

tatja, hogy ki hányszor és mikor 
szerepelt, melyik egyesület ellen ját
szott s hogy azon a mérkőzésen mi 
volt az eredmény. A  név után záró

jelben meg azt is feltüntetjük, hogy 
ki hány gólt rúgott.

Jegyzet: Palotás (Bocskai) egy
öngólt rúgott a Haladás javára.

Ungvári csafár került 
a Bocskaiba

O ro sz wiszamenf Nagy* 
m ányokra

A  Bocskai házatáján lassan kez
dődik az élet. Hétfőn új csatárt 
szerződtetett az egyesület. A  játékos 
neve Fiiak s az ungvári SK Rusj 
játékosa volt. Később Husztra ke
rült, most pedig Debrecenben kapott 
állást. Jó hírek előzik meg s a Bocs
kai vezetői azt hiszik, hogy hasznos 
tagja lesz a támadósortíak. Lehet,

hogy Hárait keli majd pótolnia, 
mert Hárai —  úgy halljuk —  el 
akarja hagyni Debrecent.

Más újság még az, hogy Orosz 
visszatért régi egyesületébe, a Nagy- 
mányoki SE-be. Orosz már régen 
nem játszott s így a tavaszi idény
ben már az NSE-ben futballozhat 
ismét.

Az edzések is lassan megkezdőd
nek. A  fővárosi különítmény Qpafa 
keze alatt a MAVAG edzésein ké
szülődik majd.

Kedd, !§4® janote-M.

§h»r4fi! >'®di tavasszal a <18$ kapuját, 
mivé? Bach. az ' eddigi kapus tó ' egyik 
NBB-egyesOletbc ta rt

/ / A Hungária egyenrangú
nak bizonyult 
a híres Ferenc
es i í

A nézők tátoft szájjal bámulták 
a magyarok lenyűgöző játékát"

G ö r ö g  l a p v é l e m é n y e k  q H u n g á r i á r ó l
(Az alábbiakban néhány szemelvényt 

adunk 'ír r ő l :  hogyan 'vélekednek á
görög lapok a Hungária görögországi 
játékáról. A  szemelvényeket Tialios 
Fülöp űr, á ijudapesti görög fj.apííasd 
görögkeleti magyar egyházközség' tit
kára' volt szíves' számunkra lefordítani. 
Tialjos úp‘ kitűnő' sportember, annak: 
idején a kardvívás, az evezés és a 
kerékpározás volt a kedvenc sportága, 
de ■— ö is a labdarúgással kezdte. Jó 
barátja yplt Síanno Miltiadesnek és 
még élénken emlékszik arra az időre, 
amikor néhány hajdani nagy futballis
tánkkal együtt rúgta a labdát a 
Petőfi-téren.)

I: üi íio-:
(A  szaloniki válogatottal szembeif' elért 

4:0-as kék-fehér győzelemről így ír a 
görög láP'-)

,,7000 macedón sportk. dveiő volt 
kiváncsi á hideg, csynyá idő ellenére is 
a magyarok játékára, Nem is csalódott, 
aki kiment. A  nézők táfott szájjal 
bámulták a, magyarok lenyűgöző és utól- 
éihetetlen játékát. A  HUjigáriá igazi 
magyár futballt mutatott té, tele tűzzel 
és keménységgel, no meg szépséggel. 
A. csatárok valósággal bombazáporral 
árasztottak el a szajoniki kaput, amely
nek kapüvédője csak' alig-alig tudta elér
ni, hogy több gólt ne kapjon. A  magyar 
lövések úgy záporoztak, mint a villám
csapás. A Hungária egy emberként küz
dött, egységes ~ eígoüdoíás szerint, a 
csatársor kombinációi utánozhatatlanok. 
A kék-yéhérek Öt tankja: Kardos, Titkos, 
Müllcr, Vidor és Cseh fc! iáriózraiiiai aj - 
lan volt. A szaloniki csapat a magyarok 
viharos lendületétől elvesztete a fejét, a 
görög kapu előtt szakadatlan drámai 
küzdelem folyt a magyar támadók és a 
görög véd,ok ^qsóft.’’

Aíüíizraos:
(A  Hungáriának a görög válogatottal 

szemben S^áldPilfibén elért g;i-es győ
zelméről:).

„A  magyar gigászok ma csak 2:l-re 
győztek a görög válogatott ellen a PAÖK 
pályáján A magyar csapat ezúttal nem 
mutatta azt a nagy játékot, amit előző 
játéka alapján vártunk tőle. A  Hungá
ria Csebnek köszönheti, hogy l:Ö-ra 
vezetett a félidőben, ebben a játékrész
ben a görög csapatnak alkalma lett 
volna egyenlíteni, de az alkalmat nem 
használté ki . . . Kalmár csodálatos fejese 
révén már 2:0-ra. vezetett a budapesti 
profi csapat, amjkov a görög együttes
nek sikerült szépítenie. Fölösleges meg
említenünk, nógy a Hungária ezúttal .js 
nagy technikai fölényben Játszott, a 
közönség elragadtatással szemlélte a 
játékot. Különösen Bíró, Turay, Dudás, 
a bóiqfeavétő Y>4or és Miillnr jájszot'f 
űtólérh.etetlehül." "

Asürmatos;
(A szaloniki Üilrrőh)
,,Az idő most kedvezőbb volt a mér

kőzésre, mint akkor, armkor a magyal 
profik 4:0-ig verték a szaloniki vegyest. 
A játék színvonala ezúttal nagyobb volt 
A görög tizenegy jói tartotta magát 
nagynevű ellenfelével szemben, noha a 
magyarok mindjárt' erős támadásokba 
kezdtek és az első félidőben védekezésre 
kény szeri te ti ek henhűnkyt‘ '

To PUcs:
(A f  :0-rél:)
,,Á gyalázatos idő ellenére is meg- 

yai'ö&últ a mérkőzés. Előrelátható volt. 
hogy a szaloniki csapat ugyanarra a 
sorsra fos jutni, amelyre már igen sok 
külföldi csapat jutott a Hungáriával 
szemben. A 4:0-ás vereség nem olyan 
szörnyen súlyos. Noha a sza'onun sport
embereknek fájt csapatuk veresége, 
mégis gyönyörködve szemlélték a Hon- 
gária játékát, amelynek játékosai való
ságos zsonglőréi a labdarúgásnak. ífülö 
pöséh fámndásfelépítésük ragadta el a 
szeptlé’öt. A szakértők egyhangú meg
állapítása szerint a Hungária egyen
rangúnak bizonyult a már itt járt híres 
Ferencvárossal és Uir-esttel. Sőt —- majd
nem azt mondhatnék, hogy a Hungária 
még jobb is valamivel, mint a Ferenc
város és az Újpest. A csatárok nagyon 
szerencsésen és szépen vezették támadá
saikat. Különösen Kardos játszott 
kitűnően. A görög csapat a második 
félidőben kifulladt.”

Lé Pro?reé:
fA francia nyelven megjelenő görög új

ság' így ír a | :0-ról:)
,’,A magyar csapat nagy technika) fö

lényé jegyében játszódott le a mérkőzés. 
Úgy játszanak ezek a játékosok a labdá
val, ahogy senki. A szalopiki csapat szin
te néni is tudta, mit csináljon a magya
rok kombinációival szemben. A 4:0 is hí
zelgő eredmény a fiatal szaloniki vá'oga- 
fptt részére. A Hungária fensőbbségét az 
is bizonyítja, hogy a két görög kapusnak, 
Faítatzidisnak és Tsanganiasnak eeyrc- 
misra kellett védenie a magyar csatárok, 
különösen pedig Kardos bpmbéit. A ma
gyar csapatból leginkább Bíró tűnt }ri, 
Utána Dudás és Kardos YQÍf a legjobb 
ember. Szabónak nemigen volt alkaíma. 
hogy kivételes tudását bemutassa.' ’

AtHtikos Pharos;
(Hungária—Pyreus vál. 1:1.)

,,A pyreusi válogatott valójában meg
verte a magyar veteránokat. Két egyen
rangú ellenfél küzdött a pá'yán én ez a 
körülmény nagy dicsőségére válik a py- 
reusl fiatalokifak. 1 gazán méltón képviáel- 
ték a görög futballt. A szaloniki két ve
reség után á közönség joggal ünnepelte 
önfeledtén’ a pyieusiakat, akik önfeláldo-
zőan, bátran, hidegvérrel és technikásán 
is játszottak a magyar profik ellen. Ez az 
Ijl-es eredmény, mint a görög futball 
egyik légért ekéspbb eredménye fog fenn
maradni labdarúgásunk történetében 
Nem csodá, ha ez a nap szinte nemzeti 
ünnep volt Pyreusban."

Atlitizmos:
(Hungária—Pyreus vál 1:1)

A címben fA  irin :
,,A nős pyreusi 'válogatottak egyenran

gúnak mutatkoztak'a Hungária 11 (árjájá

val — 'Titáni srrérközés »  pfcalesiQní staci 
űioaban,'!

A szöveg:
„Mintegy 5000 néző jött ki a phaíeron-r 

stadionba, hogy lássa a i^agyar labdarú.y 
gás óriásait, akik évtizedék őt rí. rettégéű- 
ben tartják Európa futb&Hsport.id.t. I.ái>i> 
akarták többek közt a legendás Szabó 
kapust, aki olyan, mint a szikla, nmelyrol 
niinnen próbálkozás visszapattan, lábal 
ólyáhok, mint az ,oszlopok, „kezecskéi’? 
pétiig mintha mágnesként venzapák a lab
dát. Igaz, hogy ezen a mérkőzésen Szer? 
&ÖÍml) nem sok nlkalpia. volt, hogy téjje* 
tudásíjt bemutassa, mégis sikerült neki 
néhány görög támadást elhárítania úgy, 
hogy azzal is kiyívta magának ,a görög 
közönség csodálatát. Szabó mellett Turay 
és Titkos jeleskedett, de Bíró és Kis is 
csodálatos futballista. Amikor a tizenegy 
magyar óriás megjelent' a pályán., a kör 
zónáén soraiból itt is, ott is felhangzóit 
a ' jkétségfcgesott kiáltás: „E l vagyunk
veszve!”  Istennek hála, nem így történt. 
A mi kistermetű játékosaink .olyan játé
kot nyújtottak, amely minden elismerési; 
megérd,emel. Hiába voltak fölényben a 
magyarok, ezen á pályán nem tudták máj, 
gukat feltalálni.f'

„Be kell vallanunk,, senki sem álmodott 
ilyen eredményt... A  magyar futballisták 
.iátékát különösen a végtelen finomság 
jellemzi, amellyel akcióikat vezetik. Nem 
látványosságra törekedtek, inkább szinte 
matematikai pontossággal vezették táma
dásaikat. Mély benyomást kelteti, Bíró é& 
a fedezetsor falanxa. Ez a fedezetsor in
kább a védekezésre vállalkozott az ered
mény érdekében. Tetszett a csatárók 
nagy mozgékonysága és gyorsasága, kü
lönösen Titkos ellenállhatatlan lendülete. 
Jfa a Hungária nem js nyújtotta, ezúttal 
igazi tudását, olyan csapatnak bizonyult 
most. is, amely tervszerűen játszik ég 
amelynek minden tagja tudja, hogy mit 
akar...”

II. csoport
J. W MTK 11 10 1 -r 28 :S 21
8. ^ IK 11 9 í 1 45:13 19
8. PefITK 11 7 8 1 35:13 17
4. BMTE 11 8 1 2 16:6 17
5. ET.C ' 11 4 2 6 10:12 10
fi- P. Juta 11 3 4 4 7:18 1Ó
7. Hungária l í 4 1 6 18:28 9

> 8. KAC XI. 11 3 3 5 9:22 9
0. M. Posztó 11 B — 8 11:25 B

in. S\C i í is 2 7 6:22 6
11. Cs. MOVE 11 1 3 7 -9:21 5
12. Sütők* 11 —- 3 8 8:14 3
* Visszalépett.

I I I .  csoport
1. WSG 11 8 2 1 41:8 IS
2. KÁC 11 8 2 1 19:9 18
p K- Törekvés 11 7 3 1 21:11 17
a . SzT® 11 fi 2 3 20:11 14
5. Sz^C 11 6 2 3 28:16 14
6. Szondi 11 5 2 4 26:21 12
7. WMTK II. '11 4 4 8 2í:28 12
fi. BzAC 11 3 2 6 15:39 8

9. Fiit ex 11 2 3 6 20:19 7
10. SzííáE l l | 4 6 10:20'  6
11. Szrt.TO 11 9 9 2*:38 4
19. KMTE 11 1 -r IQ 2:60 2

1. GTE 
2 HTK
3. BS-KRT
4. Krr.
5. Postás
6. MAVAG
7. FSE 
R. FVSK 
9. KTC

10. NJTC
11. BzFC II.
12. KAOE4 
* Törölve.

IV . csoport
11 9 1 183
11 8 2 1 89
11 7 3 1 28
11 8 1 2 33
11 6 2 3 17
11
11
11
11 3 
11 1
11 2 
11 —

30 
2 5 21 
1 6 18
1 7 31
2 8 8 

— 9 4
X 10 3

10 19 
17 18 
IQ 17 

:16 17 
10 14 
:23 12 
: 17 10
:23
:33
:48
:37
:21

V.csoport
11 11 
U  8
10 7 
H  7
11 6 
11 4

1. Törekvés
2. KSC
3. K TK
a, k s s e  
5. Köb. FC 
fi. M T K II.
7. DSE
íi. W MTK II I .
9. BfC

10. Kélppv.ölgy
11. Köb. AC 
*3, K. Törejtvös 
Há' -nlcvő mérkőzés l K.

AC, Köb. AC—KTIC

11
11
H
11
9

10

— (10:4 22 
2 33:8 17 
2 31:18 15 
4 15:20 14
4 35:16 13
5 21:28 10

13:22 10 
11:25 9 
16:27 S 
7:29 4 
2:15 4 
5:43 3

Törekvés—Köb.

VI. csoport
1. BRSC
3- £SK
3. KAC
4. HAC
6. PSC 
0. RTK
7. P. Remény
8. EAG
0. Hargita

10. ZAC
11. RE8C

io  a _

10 7 2
10
10
10
10
10
9

10
9

1 — 44:6 19 
1 48:1 18
1 25:B Ifi
2 27:18 14
3 24:14 13 
I! 1Ö :2á 8 
7 6:50 6 
7 fi :20 5
7 10:3J
8 13 
8 2:20

Hátralevő mérkőzés: Hargita—RESG.

M

A KÖI.VOK BAJNOKSÁG ALLASA
4

I.
1. III. kér. TVK

csoport
11 10 1 — 49:10 21

2. MAFC 11 9 1 3 80:5 3.9
3. GSE 11 7 2 2 35:9 le
4..0TE 10 6 2 2 24:8 34
5. KFC 11 6 2 4 11:16 12
6. PSC i í 5 1 5 17:12 11.
7- b'FC l l 4 a 4 29:25 11
8. M. Textil, 10 4, 3 S 22:22 11
9. „SS FC 11 3 8 12:35 « 1

18. Gamma 11 2 — 9 7:65 4
11. BAC 11 1 1 9 4:39 3
12. PTSC* 11 1 10 10:4 ? 1
Hátralevő mérkőzés: OTE —M. Textil,
* Visszalépett. 4

Az MPSC-ben az ifjúsági játékosok 
már elkezdték a tornatermi munkát. Nem
sokára az első csapat tagjai is bekap* 
padlódnak az előkészítő edzésekbe.
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Végre; tibam$ég
hóhiány nélkül

M u n k á € s & m  Im s s a sáncawalé vg?- 
i á i  ^ f ő h a d i s z á l l á s a ™  ?

A z  iáéi első síbajnoki verseny k i
tűnően _ sikerült. H a  a hó nem volt 
Hajlandó eljönni Budapestre, a pesti 
versenyzők m entek el a hóhoz. H ála 
Istennek, ez m ost m ár M agyaror
szág  határain belül is megoldható. 
K árpá ta lja  , hóban annyira gazdag, 
hogy  a jövőben nem lesz „hóhiány 
m iatt elm aradó" m agyar bajnokság.

©

A  verseny rendezését a szövetség 
a  M A C -ra  b ízta és a M AC -vá ltó  
három  ta g ja  (szegén y  síversenyzők 
többnyire m aguk is rendezik a v e r 
senyeket) Kiss, H u lény i és Dezső  dr 
m ár három  nappal előbb elutazott 
Volócra, h ogy  az ism eretlen terepen 
a  , pá lyá t k ije lö lje . S ikerü lt is nekik 
í g y  eyOsavarniok, hogy  a k ije lö lt 
pólyqt jó  15 k ilom éte r hosszúra sike
rült^. H ozzá  m ég e g y  része a vasúti 
SÍnfik m ellett, a töltésen vezetett, 
ögry, hogy az egy ik  botot a sínek 
közéé kellett volna leszúrni.

M ikor B ellon i szom baton m egér
k eze tt és végigm en t a  terepen, két
ségbeesett. H iszm , m ire a csendőr- 
vá ltók  viaszolni lann túra-léceikkel 
a  versenyt vég ig fu tják , öreg este 
lesz!

M it tesz ilyenkor egy  edzés nél
küli versenyző ? A zt, am it B ellon i 
te tt. F e lk e lt vasárnap regge l 5 óra
k or  és 8 órára egym aga  olyan 5 
fcm-es kört je lö lt ki, hogy  csak úgy 
ámultak, a, többiek. U tána ugyan 
száras ruhát, ke llett felvennie, m ert 
ú gy  izzadt, hegy  csavarn i lehetett 
a z  ingét, de az útvonal jó  vo lt és 
ráadásul m ég B e llon i ' is remekül 
fűtött.

*

A  Kassai A C  nem indult e l a  v e r 
senyen. A  rendezők kim enteit m ég a 
vasárnapi vonathoz is, de az is a 
kassaiak nélkül fu to tt  be. E gyelőre

senki sem tudja, m iért maradtak 
távol,

©

A z  első sikeres kárpáta lja i ve r
seny után m ost a február 23-24-1 
nagy nem zetközi sáncavató v e r
senyre készülődik a slszövetség. N é 
gyes b izottságot küldenek k i a ve r
seny előkészítésére, hogy  a z  minden
képpen m éltó legyen  ahhoz az á l
dozathoz, am elyet illetékesek a  sánc 
építésével m agukra vállaltak.

0

Sajnos, egyelőre csak a sportolási 
lehetőségek k ijo g  ást Alánok Volócon , 
a m agyar síelés M ekkájában. M eg 
felelő, kultúí igényeket is k ie lég ítő 
elszállásolásról szó sincs. M ár pedig 
a sáncavató versenyre nemcsak sok 
versenyzőt, hanem sok nézőt, vasár
napi síelőt is szeretne a síszövetseg 
felvinni.

A  nehézségek áthidalására rem ek 
terv  m erült fel. H a az elszállásolás 
nem lehetséges Volócon , lehetséges 
Munkácson, ahol m egfelelő  szálloda 
és egyéb  elhelyezés bőségesen van. 
A z t  tervezik  tehát a síszövet3égbcn, 
hogy a  sötétedés beállta után k il- 
lönvonatta l v isz ik  el a közönséget 
M unkácsra  és másnap korán regge l 
ú jra  k iv iszik  V o lócra . E z egyórás út, 
ennyit feltétlenül m egér az, hogy  
olyan helyen adhatnak az emberek, 
ahol jó?, k i tudják pihenni m agukat. 
A  síszövetségben remélik, hogy a 
kereskedelm i m inisztériumban is 
tetszeni fo g  ez a terv  és módot 
nyújtanak annak m egvalósításához.

Vasárnap rendezi a BBTE a Bály— 
Demény-vándofaijas slfutóversenyt a 
Svábhegyen, de csak abban az esetben, 
ha addig megindul a havazás. A  jelen
legi hőviszonyok ugyanis nagyobb ver
seny rendezésére nem alkalmasak.

« fO

A gyorskorcsolyázók évi 
pontversenyének állasa
i.

■ 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
3.

10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Név
.adányji G.
lidvéghy
Plntnar
iáeskai
ladányl S.
ínyedi P.
ornlai
.ündisch
íiss
rida
zoboszlóí
laas
Ilekíy
Ihiba
lukas
izederkényi J. 
izederkényi X. 
tereknyei 
Snyedi Gy.

509 1099 1500 3000 6000 Bont
46.0 1:33.8* 2:27.8 5:13.5 8:49.6 247.376
47.3 1:36.7 2:28.0' 5:09.3 8:46.1 219.142
46.1 1:39.3 2:3Ü.8> 5:31.3 9:21.6 259.342
46.4 1:36.4 2:30.5 — 9:38.9 (202.656)
47.9 1:39.8 2:35.4 5:26.6 9:19.4 259.973
49.7 1:40.5* 2:36.0 5:22.5 9:09.4 260.640
48.0 1:40.0 2:36.7 5:37.4 9:32.4 263.708
48.8 1:40.4* 2:35.6 5:47.9 9:14.1 264.259
47.8 1:41.5 2:37.1 5:38.4* 9:51.7 266.486
49.0 1:43.4 2:42.2 5:47.1 9:45.4 271.15649.8 1:45.5 2:40.7 6:45.5 9:46.2 272.31952.1 1:46.0 2:42.8 5:37.8 9:27.0 272.36651.2 1:46.5 2:42.1 5:38.2* (214.849)50.4
49.2 1:44.3 2:46.0

2:45.5
5:45.3 9:58.8 (223.162)

51.7
51.6
54.2

- 1:49.0 
1:49.8 
1:50.2

2 -.50.0 
2:51.0 
2:49.2

6:01.8
6:18.1

—• —

55.0
53.0

1:51.8 
1:5Ö.O

2:54.3
3:02.1 6:17.6 . — —

A  csillaggal jelölt időlc a vasárnapi versenyen elért egyéni csúcsokat jelük.

Mű-bírálat
A  vasárnap lezajlott három műkorcso

lyázó bajnokság valamennyi szabadon vá
lasztott gyakorlata közül Bolond Györgyi 
és' a Szilassy—Kertész pár futása tetszett 
legjobban Botorul Éva betegen rajtolt a 
bajnokságban ' Ez az iskolagyakorlatok 
alatt még nem látszott, de a 4 perces 
szabad korcsolyáz.'á n már érezhető volt. 
Nagyobb hibát nem vétett, csak a lendü
leté törött rreg többször is.

Botorul Györgyi volt a nap hőse. Ra
gyogóan felépített és a zenével tökélete
sen egybesímuló szabadkorcsolyásása ma
gas nívón mozgott és magával ragadta a 
közönség nagy részét. Ruháját is e.onyő- 
sébbeu választotta meg az idén (tavaly 
feketében futott). , ,, , , ,,

Saáry Éva jól futott, a szombati iskola
gyakorlatok után szinte teljesen egyfor
mán álló Széchy, Popp és Buíry közül 
azonban nekünk Popp Márta futása tet
szett a legjobban. A közönség s így vér 
lekedhstett, mert szűnni nem akaró taps
sal jutalmazta Popp Márta szép futását.

A  magyar hölgyeket sok évén keresztül 
szapultálc nívónélküli korcsolyázásukért. 
Most meg kell dicsérnünk őket, mert 
ebben a bajnokságban ők nyújtották a 
legtöbbet. A férfiak, azonban visszaestek. 
(Torták és Patalcy Kiválásával ez némi
leg meg is magyarázható.) Kállaiinak ez
úttal igen nagy híre volt. Ifia, két hóna
péi* át Bércben végezte edzéseit! Ennék 
ellenére a sokat emlegetett és félhány- 
torgalott Tertd,kr-.KdUa,y összecsapásból 
véleményünk szerint — ha csak nagyot 
néni hanyatlott — ezúttal is Tertdrc Ele
mér került volna ki győztesen

A kis Kiníkl Ede a várakozásnak meg
felelő srubudkorcsolyázást mutatott be A 
bajnokiig folyamán azonban az iskola-- 
gyakorlataival sokat rontott és ezt mór 
nem tudta behozni.

A páros bajnokságban új bajnokpárt 
avattak. A Sülas-y—Kertész pár szeren
csés körülmények között versenyzett. 
Zenére felépített futásuk és összeszokott
ságuk nagyban hozzájárult a győzelmük
höz 1 és elragadó kedvességgel végzett 
jutásuk nagy sikert aratott. Siilassy 
Nádinka különben' az e1 sŐ hölgy, aki 
®f5’éni műt,álnokság mellé páros bajnoki 

is tudott nyerni. Kertész Ferenó

örökös második volt az egyéni bajn 
sagokoan. Most végre ő is bajnok let!

Szekíényessy Attila dr, a három-=zr 
bajnokpár férfitagja gátlásoktól íay 
tatva versenyzett. Szekrényessy ] 
rágyogóan futott és igyekezett mén! 
a menthetőt. Határtalan balszerencst 
futottak.

Meg kell említenünk még, hogy a v 
tezók ezúttal igen sikeresen működ- 
Pontozásuk nemcsak korrekt har 
csaknem hibátlan is volt,

(Ami néni mindig ugyanaz, hb~6r 
legnagyobb korrektség mellett is lé 
hibát elkövetni).

Ladányi vasárnapi ICOS méteres csuc1
egyúttal pályacsúcs beállítás is. Sorran 
bon ez sa 8-ik csúcsa. (10 éve versenyei 
A valaha futóit magyar gyorskoresőlv 
sók rancsoraban _ egy hellyel előbb 
került. A- ranglista ,a következőképp: 
test: 1. Eötvös Zoltán 22 Csúcs 2 *H: 
véghy Láw’.ó 21 csúcs, s. Win'tneV I« 
ván 12 csúcs, 4. Manuó MiltiáUes 
csúcs, 5. Szaoó István 9 csúcs. 6—7. Kú 
me-rling József és Ladányi Gedeon S- 
csúccsal. Ebben a rangsorban a köre? 
lyázó szövetség 21 esúcs-futól tart ny 
ván. Meg kell említenünk még. hon-y
gyorskorcsolyázók kétféle csúcsokét ta 
tanait nyilván. .Mégpedig b-jföUPt 
külföldön elért legjobb eredményeket f 
6 távon összesen 12 csúcsot lehet teli 
futni.

verseny
föléhyéáen . . .  ....
gén 43.8 mp, 2. B omgren (svéd! 45.7 p 
3. Hallkvist (svéd) 46.0 mp. 3000 mát 
1. Engnestangen 6-28.1 mp, 2. Frid ísy 
5:32,2 mp, 3. Hédlund (svéd) 5:37.7 r

Oslóban a vasárnapi gyorskorcsolyázó 
versenyen 500 méterén Krog győzött 43.2 
mp-es kitűnő Idővel.

Az FTC koronsc-apai* vasárnap Ko'ózg- 
váíott 2:0 arányban győzött . a helyi 
együttes ellen.

A n -net Imrongválogatott keret G"r- 
m!'?h-p:'rtenklrohjnbs'i edz a kanadai 
Bofcby RelI vezetésé u'att. A nőmet lapok 
ezt nagy érdekességként i kezlik. mert 
Németország és Kanada hadban1 all egy
mássá!..

Nyolc darab hatvanas dobé, 
javuló átlagok

Várszegi e lm a rad t ta v a ly i esű csered m én yé tiii 
A z  1939. é v  !eg|©tib e red m én ye i

1938-ban Várszegi 72.78-as űj 
csúccsal Igen előkelő helyet fog la lt 
el a v ilágranglistán. 1939-ben bajno
kunkat labdarúgás közbén szerzett 
sérülése és más bajok is hátrá ltat
ták. íg y  csak egyszer tudta tú l
dobni a 70 m étert. Iga z , hogy ez 
éppen Berlinben történt, a legjobb 
német dobókkal és az észtekkel 
szemben. K ár, hogy rögtön utána 
k ikapott Londonban a két észttől. 
Sovány vigasz, hogy m egnyerte 
Bécsben a  főiskolai világbajnoksá
got, A  két év  előtti EB-n e lért har
m adik helye és később N ikkanen  
legyőzése után jobb eredményeket 
vártunk tőle. De majd az idén!

A z  elmúlt év  legjobb eredményei 
(záróje lben  az 1938-asok):

Gerelyvetés:
70.78 Várszegi József MAC (72-78)
64-82 ltálibely Gyula ARAK (60.47)
63:30 Cs-ányí Sándor BEAC (58.73)
63 21 Bényi Kornél PA0 (—)
61.85 Takács Gyula MÁFC (59-07)
61.68 Kínál Pál NyVSC (61.90)
60.86 Szathmáry Aba BEAC (58.05)
6066 Makk-ay Gyula BBTE (64.68)
55.29 Iíoitai Endre TF3C (56.95)
55.44 Szo-mor János TFSG (—1
55.15 Horváth II. Vilmos BiMÁVAG
55.00 Tímár Mihály TFSG 
5104 Papp Pál dr MAO
53.75 Kovács Béla DiMAVAG

53.40 Csányi Barna IvAC 
52.90 Budavári Márton BBTE 
52.77 sarudy László DEAC 
52-75 Fnrkas Pál BEAC 
52-74 Kczey Ferenc dr BBTE 
52.20 Jakab Ján-os TFSG 
51.81 Boros József SzVSS 
5180 Csejtey Béla PEAC
51.75 Fábián János MÁV A G •
51.75 Héber László MOTE 
51,70 Fóka Ferenc DEAC 
51-66 Bonczos Béla SzVSE 
51.51 Medgyessy Zoltán KISOK 
51.28 Kovács József SFAFC 
51.10 Guzsváry János PAG
51.01 Szabó Károly MHTSE

A  gere lyvető  társadalom  nagy  
nyeresége a Pozsonyból Pécsre te le 
pedett Bényi. E z  az aránylag k is ter
metű fiú  annyi stíluskészséget és 
szorgalm at áru lt el, hogy  m ég  sok
kal jobb eredm ényeket is várhatunk 
tőle. Rákhely  katonai szolgá lata  el
lenére is állandóan javu ló  form át 
m utatott. Beosztása lehetővé tette  a 
szorgalm as munkát és ö élt is a lehe
tőséggel Pom pásan fe jlődö tt a fia
ta l Csányi Sándor Is. K ár, hogy most 
m eg ö esik k i a versenygárdábói. 
K ín á l és a  betegeskedése m iatt a lig  
versenyzett M akka l m ég  a  rég i g á r
dát képviseli, a z  igen  tehetséges 
Szathm áry  és Takács  azonban a le g 
újabbat. A  hatvan m éteren fe lü li do

bók szám a velük nyolcra rúg  —» 
annyi, m int eddig egyetlen  évben 
sem. K ár, hogy m ögöttük n agy  ür tá 
tong. P ed ig  a TF-dobók m aguk k i
lökhetnék  ezt az űrt, ha nyugodtan 
átvergenyezhetnék az  egész idényt, 
K o lta i versenyzett közülük a legtöb
bet, ő versenyről versenyre ja vu lt is.

A z  átlagok  a tava ly i csúcsered
m ényeken is túltesznek. 1938-ban 
64.29, ille tő leg  61.59 vo lt az első ö t  
és t íz  átlaga. 1939-ben az első öté  
64.79, az első tízé  62.08.

Európa legjobbjai:
76.54 Járvinen film
76.36 Autónen finn 
74.98 Nikkanen fiús.
73.51 Sule észt 
72.39 Vainio finn
72.36 Áttérwall svéd 
72.16 Mikkola finn 
72.07 Issak észt 
71.31 Toivonen finn 
7Ö.78 Várszegi magyar
70.15 Büsse német 
70.13 Kané finn 
69.48 Berg német 
69 35 Gerdes német 
69.30 Stöck német 
69.02 Björkman finn
68.52 Hietanen finn
68.16 I.oose német 
67.84 Tegstedt svéd
67.00 Kalima finn
67.00 Pajári finn

Zürichből jelentik: A Svájc és Olasz-1
ország közötti jégkorongmérkőzésben a 
svájciak győztek 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) arány
ban. B, Torriani két, Troude egy gólt 
ütött s csak ezután jutottak az olaszok 
becsületgóljukhoz Federieci révén.

BEAC—Szombathelyi SE 9:1 (3:1, 2:0, 
4:0). A  budapesti egyetemiek játéka 
nagy tetszést aratott Szombathelyen. 
Gólütő: Tiéhy II. (4), Magyar (3) és
Kohár! (2),- illetve Telepi-

ASETALI-TENISZ
Ping-pong mérkőzések Écséden: Ecséd— 

Sort 23.2, Ecséű II:—Sött II. 17:8. Az 
ecsédi katholikus legényegylet, leventéi 
fölényesen nyertek a hprtiak ellen.

Luszfig Dunántúl asztali-tenisz bajnoka. 
Kaposváron rendelték mag Dunámul 
aeztali-teuiszbajnokoágait. A  versenyen 
egy új tehetség, a 13 éves Bartös bon
togatta szárnyait. EredínétLyck: Férfi- 
egyes: 1. Lu ftig  (Síoinbathely). 2/ Laj
tai (Kaposvár), Pataki (Szombathely) 
ós Hámori (Pécs). — Fórfipáros: 1. Lu«z- 
tig—Pataki. ' 2- Lajtái-Áüdt'OYjtS: X  I f 
júsági- egyest 1. Lajtái, 2. Weinbergér. — 
Ifjúsági páros: 1- Lajtai—Weinberger, 
2 Bartl—Bartós. — Ifjúsági csapat: 1. 
Szombathely, 2. Kaposvár.

Pompásan sikerűit versenyen d itt él 
vasárnap Salgótarjánban Nógrád várme
gye asztali-lcniszbajiióksága. A  verseny 
150 indulója vasárnap egész napon út 5 
csztolon játszott. A  gyííztosok mind tisz- 
telctílijat kaptak. Eredmények: Férfi-
egyes: 1. Farkas (Miskolci Levento), 2. 
Fürth (M. Levento), 3. Krausz (M. Elő
re) és Kovács (M. Levente). — Női egyes:
1. Farkas Gizi ,(M- Élűre), 2- Meohlovits 
MTK. 8. Kiss (Salgótarján) és Jászfalvi 
(Zagy vápát falva). — Férfipáros: 1. Far
kas— Kovács. 2. Fürth—Boros, 3. Lenkei 
—Huszár ós Farkas—Krausz. — Vegyes- 
pár°5- _ 1. Farkas-testvérek, 2. Gáezy— 
Jászfalvi, 3. Kovács—Meehlovils ós Bela- 
vajdán—Kiss. — Nőj páros: 1. Farkas
Mechlovits, 2- Kiss—M ey ef. — Ifjúsági 
egyes: 1. Farkas, ,2, Ceppek, 3. Kiss is  
Huszár. — Ifjúsági páros: 1. Farkas— 
Ceppek, 2. Huszár—Skuta. 3. Lakatos—
Égnpr. — Csapatbajnokság (16 induló): 
1. Miskolci Levente (Farkas, Kovács, 
Céppek), 2. Miskolci Előro A ) csapata-

Vasárnap, január 21-én kerül eldöntés
re Miskolcon a Baret-vándordíjas asztali- 
tenisz verseny. Ugyanakkor rendezik 
Éí-zak-MasJ-arország bajnokságait is.

VÁC—GTE 3:2. A felvidéki csapatbaj- 
noksóg döntője. Eredmények (DC-rcnd- 
szerű verseny): Banks VÁC—Sós TTTE
21-16 15: Ttenkű—Schmid! UTE 21:6, 20:22, 
21-17: Bonkő, Márton—Sós, SohmidI 21:17, 
12*21, 21:18; Sós—Groszmcnn VÁC 21:13, 
24-22; Sehmidl—Groszmami 21:17, 17:21, 
21:18-’ ■ ,

Ünnepélyes külsőségek, 
családias lélek jelle
mezte a Postások

« +  8 • •  **■ jubiláns díszközgyű
lését

.LAMMiVAK
Az olasz országúti versenyévad a tnár- 
,us io-l Milano—Torino versennyel kez-

Loattl vereséget szenvedett Parisban. Az
[aszok kiváló hivatásos _ versenyzője egy 
úrisi versenyen vett részt, de mindkét 
’ pülcszúmban csak a harmadik helyen 
ütött ki- Robyns és Noblöt előzte meg.

Olvassa az

ELLENZÉKET,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legk ivá lóbb  u súgírók 
feldolgozásábban hozza.

Hirdessen az^

ELIEHZFKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom oly  vevő és eladó 
mindennap elotvassa

i r* <**29”ség éi kindóhlvatal:

€ s . ü  j - i « 0 L 0 2 S i i á r .
Unlversiiati! S r.-(Egye!ém-tt.) S.

Zsúfolásig megtelt az Erzsébet- 
központban létesített új, korszerű 
postás tornaterem a negyvenéves 
fennállását ünneplő Postás SE ju
biláns díszközgyűlésére. Maga ’a 
terem is külön látványosság, hatal
mas méreteivel, levegős, tetővilágí- 
tású megoldásával. Igazi ünnep: 
ajándék a jubiláló egyesületnek

Mindenkit, ott láttunk a közönség- 
soraiban, akinek csak valaha szere
pe volt a Postás Sport Egyesületben, 
vagy aki postás létére rrfás egyesü
letnek szerzett babért a sporttere
ken: nyugalmazott postaigazgató
kat és kezdő gyakornokokat, fut
ballistákat, tornászokat és atlétákat. 
A  kereskedelmi minisztert Törley  
Bálint államtitkár, a kultuszminisz
tert Türczay-Felicides Román min. 
osztályfőnök, a honvédelmi minisz
tert vitéz Vörös János ezredes kép
viselte és ott volt Kusmich Gábor 
dr-ral, a posta vezérigazgatójával az 
élén a magyar királyi posta egész 
vezetősége.

A  díszközgyűlést Kiss Ödön dr 
elnök nyitotta meg, üdvözölve a 
megjelenteket, majd méltatta a 
sport jelentőségét az állam és a 
postástársadalom életében.

| — A  sportban e lhelyezett á llam 
töke jó  és jöved elm ező  befektetés  —  
állapította meg általános helyeslés
től kísérten.

Megnyitó szavai után Hennyey 
Vilmos dr. nyugalmazott államtitkár, 
a PSE alapító elnöke és díszelnöke 
tartotta meg ünnepi beszédét. Büsz
kén hivatkozott arra, hogy 76 éves 
korában a még nála is idősebb és 
szintén jelenlevő másik díszelnökkel, 
D em ény  Károllyal együtt még most 
is sportol. Nem biztos, hogy a sport 
hosszabb életet biztosit, .mondotta, 
de az bizonyos, hogy segítségével 
hosszabb ideig- lehet megőrizni a 
testi és szellemi frissességét.

A  40 esztendőről szóló nagyvonalú 
főtitkári beszámolót Kapala Gyula 
dr. főtitkár olvasta fel. Ezután sor 
került az üdvözlésekre. Vitéz Tár- 
czay-Ifslicidcs Román dr. a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter nevében 
köszöntötte a jubiláló egyesületet, 
majd az OTT képviseletében Misán
gy i Ottó dr főtitkár (30 évvel ezelőtt 
Postás ifjúsági atléta) mondott tar
talmas beszédet és kilátásba helyez
te az OTT teljesértékü támogatását 
a nagy Postás-pálya építésére. Ez
után átnyújtotta a Postás SE jelen
legi vezetőségének az OTT kitünte
téseit: három arany-, öt ezüst- és öt 
bronzérmet.

Ezután az egyes szövetségek meg
bízottjai (atlétikai, birkózó, lövész, 
kerékpáros, vivő, labdarúgó, sí, tor
na), majd az egyesületek képviselői 
tolmácsolták bajtársi üdvözletük e: 
és adták át emléktárgyaikat. Csat
tanó befejezése volt a felszólalások
nak KUbersberg Gyulának, a Postá

sok régi labdarúgó játékosának, aS 
:lsö válogatott csapat tagjának len
dületes beszéde, alti a magyar pos- 
'iássport megalapítóit és egyúttal a 
magyar posta újjászervezőit üdvö
zölte Demény Károly és Hennyey 
Vilmos személyében.

ATLÉTIKA
-  KOVÁCS FERENC HAMAROSAN TÚL

SZÁRNYALHATNA ZSUFFItAT 
—- mondotta a Törekvés vezetőinek 
Simpsun mester, a MASz amerikai edzője.
— Mindössze arra lenne szükgós, ho-ry a 
tehetséges fiatal atléta szorgalmasabban 
l : : t o . . rt a szövetségi edzéseket. — Ezt 
megígérte Kovács is, kilátásba helyezték 
a Törekvés vezetői is. Kovácson kívül még; 
Kiss az a Törekvés atlétái közül, akiben

szakemberek nnay lehetőségeket sejte
nek. Kiss gátfutá-ban lehet kiváló meg
felelő iparkodással. Mes.iem.'ozzük, 1: re y 
Kovács a rúdugráson kivül gátfutá-beu is 
eredménnyel kísérelhetné meg a leg
jobbak közé való feljutást.

A CSUCSEnEOMfiNTEKÉRT JARÓ *  
OKLEVELEK

újból való rendszeresítését és elkészítését 
szorgalmazza most a IIASz vezetősége. 
Az utóbbi évek alatt elég azó esett arról 
a visszásságról, hogy újabban a leg
nagyobb atlétikai teljesítményekről, -a 
csücsjavításokről sokszor még egy érem- 
nyi emléke sem marad az atlétának, de 
semmi esetre sem marad olyan emléke, 
amely a esűeajavítást igazolná. E l v b e n  
már évekkel ezelőtt elhatározta a szövet
ség. hogy csúcsokleveleket újra készíttet 
(régebben ezt pontosan megcsinálták) és 
ezeket visszamenőleg is kiadja mindenki
nek, aki országos csúcsot javított és 
oklevelet mégsem kapott Az elvi határo
zat megvolt/de a gyakorlati megvalósítás 
elmaradt. Reméljük, hogy most majd 
látni is fogjuk ezeket az okleveleket,

KT1CSKE3ÍCTEN JÁRT 
és biztató kilátásokkal távozott Gáspár 
Jenő, a déli kerület szakoktatója. Remél
ni lehet, hogy a nagy alföldi városban is 
megindul végre a komoly atlétikai élet

ÖKÖLVÍVÁS

lék a német
ökölvívók

A  német ökölvívó válogatott 
múlt héten két válogatott márki 
zést is vívott. Szerdán Brünnben 
cseh-morva válogatott, pénteken pi 
dig a szlovák válogatott ellen lépte 
szorítóba a németek. Brünnbe 
12:4-re, Pozsonyban ll:2-re gyö; 
telt. Mindkét mérkőzésen a magyr 
Vínlczei János töltötté be a sehih 
ges pontozó tisztét. Viniczei a ki 
Vetkezőket mondotta a két mérki 
zésről: *"

—  A német válogatott ökölvívó 
most nagyszerű formában vanna, 
Játszva győztek mindkét helye, 
Mint érdekességet említem me, 
hogy a nálunk ismert közepes képei 
séyü szlovák Kuss legyőzte it 
Hoff-ot. Pontozás szempont jáb-
bem, volt nehéz dolgom.

Apostoli Fred és BetÜna, Mellő .két vo?‘ 
ökölvívó világba inójs) Jíeiv-Yorkbaiy L  
menetes mérkőzési vívóit. Csekély pasit- 
különbséggel AposlcjU győzőit.
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öklömnyi nagyságok 
remekeltek az Ököl
vívó csapatbaj
nokságon

ás más emlékek vasárnap délelőttről
'Az ökölvívócsapatbajnokság má

sodik fordulója izgalmasabb volt. 
mint az első. Ez nem is csoda: két 
vérbeli rangadó került ezúttal sorra. 
Ez a körülmény természetesen min
denre rányomta bélyegét. A  nézőtér 
zsúfolásig megtelt, a színpadon is 
többen voltak, mint kívánatos lett 
volna, a potyajegyesek is hatalmas 
számban jelentek meg a színész- 
bejárónál, a mérlegelés is izgatot- 
tabh hangulatban folyt le, mint egy 
héttel azelőtt. *>

Hát még a mérkőzések! Most 
még több volt a heves összecsapás, 
a fogcsikorgató küzdelem, sőt dühös 
verekedés is akadt. A  tizenhat mér
kőzés fele kemény, izgalmas és 
szemre is szép küzdelmet hozott. A  
résztvevők közül különösen az ap
róságok, az alsó súlycsoportbeliek 
remekeltek. Artner, Frigyes, Vojno- 
v'tcs. Hámori, Bogács, Monfera és 
Torma I I  harcolt ezúttal nagysze
rűen. Artner szépen fejlődik, Fri- 
ffífea jó formában van, Vojnovics a 
szokott kemény volt, Hámori szépen 
öklözött, gyors is, kemény is amel
lett, Bogács nagyon okosan küzdött 
Kuiinyi ellen, Monfera gyors volt, 
mint a villám. Tonna I I  megszokott 
remek érzékével verekedett Mánál 
ellen.

A  második forduló bebizonyította, 
hogy az Idén az FTC-nek van a leg
erősebb csapata. Komoly esélyessé 
lépett elő az FTC a, második fordu
lóban látottak alapján. Az idén úgy 
látszik a .szerencse is e zöld-fehérek 
mellé állt. Igaz, hogy még nem va
gyunk a végén...
' A  BTK-ökölvívók jól harcoltak 

vasárnap, de nem győzhettek. Erdős 
cs Oláh nélkül nem tudnak igazán 
erős csapatot összeállítani. A  ponto
sól: is a magdolnavárosiak terhére 
tévedtek Bogács lepontozásával. A  
mérkőzés igazságos végeredménye 
szerintünk 9:7 lett volna az FTC 
javára.

A  BSzKRT-ot is sújtotta a pon
tozók keze, a Németh— Farkas mér
kőzésen. Az erős ütések értékelésé
nek korában ezt a mérkőzést csak 
Németh nyerhette volna. meg. Az 
első két menetben Farkas valamivel 
lígyaft jobb volt, de a 3. menetet 
igen nagy fölénnyel nyerte Németh,

A  BVSC legyengült helyzetéhez 
viszonyítva egészen jó csapatot 
állított össze. Mindegyik ökölvívójuk 
szívvel, lélekkel harcolt és ha 

■ Négy  cl nem veszti a fejét, nagy 
győzelmet arattak volna.

$
A mérkőzések vezetése körül ez

úttal sem volt hiba. A  pontozás v i
szont romlott a múlt vasárnaphoz 
viszonyítva. Három tévedés is akadt 
ebben a fordulóban. A  tévedések kö
zül kettő a BSzKRT-ot, egy pedig a 
BTK-t sújtotta.

A  rendezés a megszokott jó volt. 
Csak dicséret illeti a Kreisz László 
dr: vezetése alatt buzgolkodó rendc
sői gárdát. %

9

A  másik forduló vidámabb esetei
ből. ■ megjegyzéséiből is felírtunk 
egynéhányat. Alább közöljük őket:

A  Vojnovits—Strincz mérkőzésen 
á BSZKRT-ökölvívó egyszer szabály- 
szerű esípödobással terítette le Voj- 
nqvitsoi. Egy vasutas-szurkoló dü
hösen kiáltott fel a nézőtéren:

— , M it csinálsz Strincz f  Talán 
Mrkózóversenyre menjünk, ha nklö- 
iési akarunk látni ?

Mit tagadjuk, Bogács két meneten 
keresztül kikukoricázott a „nagy" 
Kulinyival. Gyorsan bevitt egy-két 
ütést és azután ellépett Kubimji 
szörnyű dühös horgai elől. Egyszer, 
amikor Bogács helyett Kuhinyi a 
kötelet találta, bekiabáltak neki:

—  Pályát tévesztettél Frici. Menj
Isötélverőn ek ! 0«

A Petró— Csontos mérkőzésen á 
Mérkőzésvezető megintette 2&trót. 
Attól a pillanattól kezdve nem lehe
tett Petrával bírni. Megdühösödött s 
úgy rohant előre, akár csak egy 
bika. Csontos állandóan félreugrott 
előle és P e tró  hol a kötelek' között, 
hol a padlón elhasalva fejezte be ro
han ozását. Mikor már vagy három
szor, elhasalt, bekiabáltak neki:
—  Mi az, Dade. légitámadást

Németh, a villamosiak vidékről 
származott íelnetiézsűlyúja a, 3. me
netben akkora jobbhorgot kent le 
Farkasnak, hogy kiesett a szorító
bő!. Mindenki meghökkent egy pilla
natra és csak egy kis szünet után 
oldódott meg "az emberek nyelve. 
Egy borízű hang a mérkőzést vezető 
Spitser felé kiabált;

— Megbosszulják magát, Spitser 
úr.’

( Spilzernek két évről ezelőtt Far
kas IV  bátyjával akadt nézeteltérése. 
Azaz inkább fordítva. Akkor Spitzer 
„vereséget szenvedett.")

Rosenthal, a BTK szakosztályveze
tője jegy nélkül akart a színeszbejá- 
rón át a színpadra bejutni. A  jegy- 
szedő azonban feltartóztatta öt.

Akik már ismerték a szigorú jegy- 
szedőt:. így szóltak „Rozi bácsi"-hoz:

- Könnyebb a BTK-nak legyőznie 
az ■ FTC-t. mint üt jegy nélkül be
menni valakinél,',

A  BSzKRT-szuvkolók szerint az 
egyik pontozó igen sokszor tévedett. 
Ilyenkor persze az a villanykörte 
gyűlt ki, amelyiket a BSzKRT-isták 
nem vártak. Egy elkeseredett villa
mos-szurkoló így vélekedett:

-  Nem lehetne a körtéket kicse
rélni

*

A  közönség kedvence, a fekete 
Petró — • bizony rengeteg ütést ka
pott középsúlyú kollégájától, a fe
rencvárosi Csontostól. Mérkőzés után 
Petró találkozott Vépivei, a BSzKRT 
váltósúlyú versenyzőjével, aki „civil
ben" katona. Tizedes.

—  Hát szóval te katona vagy, — 
mondotta, Petró Vépinek. — De csak 
tizedes! ?

—  M iért? ! Te több csillagot láttál
a mérkőzésed alatt?

A  2. fordulón a legnagyobb kiütést 
a BVSC Farkasa „szenvedte" el. 
Még a szorítóból is kiesett Németii- 
nek, a villamosék versenyzőjének 
ütése nyomán.

—  Még szerencsétek, hogy csak a 
Farkas esett lei —  húzták Sulkót.

M iért?  — kérdezte a BVSC 
szakosztályvezetője.

— Ilyen nagy ütéstől az egész 
csapat kieshetett volna.

Nagy  Feri sem panaszkodhat 
Szolnoki „átszálló“-ja miatt — 
mondták az egyik BVSC-szurkoló- 
nak.

— Nem is volt az olyan nagy „át
szálló" —  védte az illető Nagyot.

—  Hát tényleg nem is átszálló 
volt az, hanem —, bérlet.

*
Hámori, az FTC jeles légsúlyúja 

bizony eleget pihent ellenfelének, 
Rákosnak a vállán.

A  nézők már el is „temették" Há
morit, mondván:

—  Szegény, ott fekszik a Ráko
son.

Az angyalföldiek öltözőjében na
gyon lelkes volt a hangulat az FTC 
elleni mérkőzés előtt.

— Fiúk,—  fordult a csapat tag
jaihoz a BTK egyik vezetője —• sze
retném ma újra látni a régi angyal
földi szívet!

—  Szív az lesz, -— jegyezte meg 
valaki —  de azért a régi angyalföldi 
ököl sem volna rossz.

VÍVÁS

Semmi új a nap alatt?.,.
Az első íőrvár'>ö!aíő verseny’ mür jó 

J'eniiílban találta a vezénylőkét. MOrris 
a tavalyi erőviszonyuk éd a maiak között 
al'i-ír̂  lehet változást falfedez-ni. Az első- 
osztályú verseny döntőjébe senki sem ke
rült, aki h tavalyi éviién ilyen verseny 
döntőjében ne szerepelt volna. A  rang
sor is csaknem ugyanaz volt, mint azt 
a, tavalyi versenyek öfszerudniényo ösz- 
fc-zr állította-

Kétségtelenül a logeroállóbb tőrvívónk 
Masziay Lajos százados. aki nemcsak 
ig'en jó minden versenyben, hanem na
gyon megbízható i*. M-aezlay ezúttal is 
légi módszereivel: kitűnő és hosszú tá
madásaival és nagy küzdő képességével 
emelkedett a mezőny élére és pedig ez
úttal nagyon, mert kimagaslóan, a leg
jobb volt a?, egész mezőnyben. Kis túl
zással azt ámíthatjuk, hogy az első csőr te 
után — győztes volt- Vágy legalább azt. 
hogy állmok, szeme van a víváshoz, az 
az első csűrték lefolyása után megjósol
hatta Moszlay győzelmét. Sőt azt Ut hogy 
Masai a y olyan formában van a többiek
hez képest, hogy  ̂ nem fog egy csőriét 
som vosyát.mi. S így ,ts lön. Biztosan és 
könnyen bakait a győzelem felé.- Nyolc 
győzelme volt szemben a második helye
zett öt győzelméről. Ez mindennél többet 
mond.

A  2—5. helyezettnek 5—5 győzelme volt 
s csak 1—1 találat választotta cl okot 
egymástól- Köztük már nagy volt a 
küzdelem. S ők egyenlőknek bizonyul
tak. Bedő ez ideig Ilyen mezőnyben ilyen 
előkelő helyet még nem tudott elérni. 
Kéífcég tőlem ül szolgált meglepetéssé!, 
mert senki nem várta második helyre- 
De megérdemelte ezt a helyét, mert nagyon 
okosan ős jól vívott. Ha hozzátesszük, 
hogy alacsony termete kétségtelen hát
rányos helyzetbe helyezi a magasakkal 
szemben, akkor tudjuk igazán értékelni 
kitűnő vívását. Gerevieh régi szokásához 
híven egyes csőriekben remekelt, máskor
— kevésbé. A belősz épség bon ma is vezet 
mindenki előtt. Csak nem elég aktív. Az 
ö rugalmasságúval sokkal többéi lehetne 
támadni 6A több sikert, illetve találatot 
szerezni- Palócz megbízható és techni
ka-. De ő sem eléggé „bekmenős’*. Túl 
védekező ’.'ívása miatt nem tud átütő 
sikert arai ni. Dun-ay re in sokat változott- 
Tem-póérzéke kitűnő, kiizdőképeRségo ke
vésbé. Néha nagyszerű tud lenni, s más
kor alig csinál valamit. Szóval hangu
laton. bor.

Hátszegliy beteg1 karral vívott s ez lát
szott is rajta. Megszokott villán i iá in adá
sait alig lehetett látni s ha csinálta is
— rövid voll mind. Hja, rossz könyök
kel nőm lehet tőrrel sikert, elérni.

A  mezőny utolsó húrom helyezettje: 
Homoródy. Massányi és Berzsenyi méltó 
tagja volt ennek a döntőnek, amelyben 
kétségtelenül a legjobb tőrvívók vívtak. 
Minden ellenfélnek kemény harc-ot kel
lett ellenük vívnia. Mássá nyi és Berzse
nyi, n két fiatal sokat fojt még fejlődni. 
A BkAC versenye általában kielégített, 
vlsuzont nem tudott .esélylevő bejutni az 
előkelő döntőbe.

Prágában a hét régén mindhárom fegy
vernemben lebonyolított városközi vívó
mérkőzés Berlin és Prága között, a ber
liniek 3:0-ás győzelmével végződött. Tőr
ben Berlin 11:5 pontarányban, párbajtőr
ben 9:6 s végül kardban 11:5 arányban 
verték a berliniek ellenfelüket.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Baj kai L .: Az FTC most minden hét

főn. szerdán és szombaton délután 6 órai 
kezdéssel tornatermi edzéseket tart a 
pályán. Menjen ki és 'jelentkezzék 
Honigberger János intézőnél.

A holland váltósúlyú van Klavérén 10 
menetes mérkőzésen pontozásos győzelmet 
aratott az amerikai Eregh ellen. * 3

BIRKÓZÁS

A VASAS ORSZÁGOS BíRKóZó- 
YERSENYE

vasárnap a késő esti órákban fejeződött 
t?e. A közel 70 versenyző pompás küzdel
met vívott. Eredmények: Légsúly: 1. Tóth 
GTE. lí Szűcs GTE. 3. Geszti PSE. 
Pehelysúly: 1. Benkő MPSE, 2. Hegedűs 
(Miskolci VSC). 3: Rusznyák MVSC.
Könnyűsúly: 1. Garai DTE, 2. Mák FTC, 
3. Gáspár GTE. Váltósúly: 1. Molnár PSE,
2. Vértes MTE, 3. Széesi (Húsos). Közép
súly: 1. Juhász MVSC, 2. Kárpáti FTC.
3. Löw ey MVSC. Nehézsúly: 1. Nagy
MVSC, 2. Kiss MVSC, 3. Ormai (Vasas).

#

EGYESÜKET! HÍREK
A MFTJR Sportköre folyó hó 20-án este 

fél ff órakor Újpest, Kemény Gusztáv-utca
3. alatti helyiségében jelmezesbált rendez.

KÉZILABDA
A TEREMLABDA KÖRMÉRKŐZÉS 

KÉSŐESTI EREDMÉNYEI:
Az Elektromos a terembajnok!

Elektromos—VÁC 18:15 (9:7). Vezette:
Bobrovszky. Hevesiramú küzdelem, 
egyenlő ellenfelek. Az Elektromos végig 
vezetett. 10:9-nél még volt esélye a VAC- 
nak. de ekkor az Elektromos 17:11-ig el
szaladt. Góldobó: Cséfay (10), Fodor (5). 
Birtalan (2) és Varga, illetve Salgó. (8). 
Forrai (3), Noéh (2), Seress és KrauSz I. 
Kitűnt Fodor, Birtalan, Varga, illetve; 
Noéh, Forrai, Salgó.

III .  osztály
Elektromos—VÁC 20:13 (5:3). Vezette: 

Pintér. Góldobó: Perger (7), Vass (7). 
Levin (3), Szűcs (2)., Nemes, illetve 
Knöpfler (5), Laube (3j. Blej'er (4t, 
Rosenbaum. Kitűnt: Simon, Perger,
Nemes, illetve Rudas, Bleyer, Knöpfler.

Szövetségi díj
ETE—MTE 5:3 (2:2). Vezette: Szabó.

Góldobó: Fürjes, Koháti, Kulcsár,
Nemes, Szűcs II.. illetve ördögli (2), 
Jankovics. Kitűnt: Mazuch, Fürjes,
illetve Jankovich, őrdögh.

A VASÁRNAPI FORDULÓ
döntést hozott a fedettpálya kézilabda 
körmérkőzés élcsoportjában. A  mérkőzés
ről mérkőzésre javuló Elektromos nagy 
küzdelem után megérdemelten verte a 
kitűnő VAC-ot. Most már akkor is első 
marad, ha az utolsó mérkőzésen kikap 
az MTE-tül. A  födettpálya , .kisbaj nők- 
ság’1 megnyerésével az Elektromos új 
oldaláról mutatkozott be. Eddig ugyanis 
nem sok vizet zavart a teremben a 
bordó-sárga csapat. Győzelmét jó takti
kájának és pompás harci .szellemének 
köszönheti. A VÁC végig egyenlő ellen
fél . volt, de az Elektromos fergeteges 
tízperceivel szemben csak ötperces fel- 
lángolásai voltak. Ez pedig kevés volt a 
győzelemhez (bár az utolsó percekben a 
bordó-sárga védelem nem vigyázott túl
ságosan a veszélyes Salgóra*.

A tartalékos MTE önfeláldozó játékkal, 
hétméteres büntetőkkel, kiállításokkal 
tarkított küzdelemben nagy gólarányú 
győzelmet aratott a BSzKRT felett. 
A győzelem megérdemelt — a gólarány 
túlzott. A BSzKRT a játékvezetőt okolja 
a vereségért. Ha címen van is túlzás, a 
vasárnapi mérkőzésen az volt a be
nyomásunk. hogy' Sass István. ,,ráncba”  
akarja ..szedni” a villamosi csapatot. 
Utólag bajosan lehetne megállapítani, 
hogy a BSzKRT ellen megítélt sorozatos 
— és tulszigórú — büntetők következté
ben vesztette-e el a fejét a BSzKRT, 
vágj^ a villamosiak fokozatosan kemé
nyebb játékát akarta-e fokozatos kímé
letlenséggel megtorolni Sass István. Az 
igazság — mint mindig — most is közé
pütt van. Az azonban tény, hogy az MTE 
fegyelmezettebben viselte el a kiállítá
sokat. mint ellenfele . . ,

Említést érdemel még fiatal kézilabda 
játékvezetőink javulása (Zsigmond, Bob
rovszky, Pintér. Szabó). Egyik-másik 
fiatal játékvezetőnk azonban a játék
vezetői erényekből csak egyet alkalmaz 
helyesen — a szigorúságot „ *

MOZI

Scala:
A  n ő n e k  m i n d i g  $  » k  e  r  ü  t

Tagadhatatlan, hogy Kolozsvári 
Grandpierre Emil ügyesen kötötte 
csokorba három különálló kisfilmjét. 
Az sem vitatható, hogy a filmecskék 
ötletesek, mulatságosak. Csupán az 
a kérdés, hogy megszűnt-e már a 
közönség idegenkedése az ilyen „be
keretezett” kis filmek iránt. Mert 
eddig' bizony azt tapasztaltuk, hogy 
szívesebben fogadunk egy közepes 
nagy filmet, mint három jó kisfihnel 
—  keretben.

A  három kisfilm közül a verses 
középkori paródiát tartjuk a legsi
kerültebbnek. A. szereplők játéka 
talán még jobb, mint a mese. Turay 
Ida ennivaló. Pethes Sándor, Mak- 
láry Zoltán és Tompa, Sándor a re- 
naissance komédiák hangulatát idé
zik fel a játékukkal.

A legjobb ötlet: Az első film kór
házban . kezdődik. Műtőasztal fölé 
hajló orvosok. Középen fehér köT 
penyben Páger . Antal. Izgalom van 
a levegőben. Fojtott csönd. Az egyik 
orvos megszólal : „Néni lesz 'ez sok, 
kolléga úr?” Páger, szinte remeg az 
idegességtől, úgy válaszol: „Csak
bízza rám, kolléga, úr! Ne avatkoz
zon a dolgomba!“  Ismét feszült 
csönd. Aztán: „Végei... Fuccs!"" És

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V — vasár

nap, n -= ■!,, f  — Vs, h •“ :ií.

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Margií-körút 55. Te!.: 155-034. 
16. re, f 10. Hz, V.: f4-kor is. Bercsényi hu
szárok. 2-ik bét!
CASINO. Eskü-út 1. T.: 3S3-102. itt Í8, 
Í10. Sz. V .: fl-kor is. Pygmalion.
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111140. hS, 
h8, hlO. Sz. V. f2-kor is. Az első csók.
COIÍSO. Váci-n. 9- T.: 182-818. ni, n8. n!0. 
Sz. V .: 3i4-)ior is. Trópusi mámor, l'-ik 
hót. V. cl. e. nl2. Régi bécsi operettek 
matinéja.
BÉCSI- Tcréz-körút 28- T-: 125-952. 6, 9.
10. Sz. V.: 4-kor Csapda. 4-ik héti 
FOKUK Kossuth Dajos-u. 18. T . : 180-543. 
nth fS, hlO. Sí. V.: n4-kor ie. Halálos ta
vasz. 4-ik héti
Hl ti ADÓ FILMSZÍNHÁZ. Rvzsébrt-krt 13. 
T-: 222499. 4 híradó, legújabb felvételek a 
finn győzelmekről..sílv .
OMNIA- Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5, n8, 
flO. Sz. V.: 4. C. 8, 10. Bercsényi huszárok. 
2-ik hét!
U A Dl US. Nagymező-utca 221 T.: 122-098. 
te; h8/ hlO. Sz. V .: f4-kcr is. Semmelweis. 
ROYAi. APODLO Erzsébet,körút 45. T:
222002. nG, f8, hlO. Sz. és V: 4, G. 8 10. 
Az első csók.
SCALA Teréz-krt. G0. T.: 114411. nG. tS, 
hip. Sz. V.: 3-lcor is. A nőnek mindig 
sikerűi.
tJUANIA. -Rákóczhút 21. T-: 146:046. 5, .n8, 
flO. Sz. V .: h3-kor i3. Házasság kizárva. 
Prolongálva! V. d. e. 11: dr. Benedekné 
Zilahy Irén: Amerikai élményeim.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károlj-hörút T.: 144-213. 
>>4, ÍG, hS, 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr!
('AP ITÓ I, Baross-tér 82. Te!.: 184-887.
.3, n6, 18, hlO. V .: íll-kor, hl-kor is. A 
holnap hősei. 4-ik hét!
CORVIN üllői-út 40. T : 13898S. M. fS, 
fS, no. V .: 12-kor is. A mikádó. V. d. e. 
f i i :  Milliomos csavargó.
E L IT  Szent István körút Ití. T : 114502. 
4 6 8. 10. V.s 2»kor is.G Ti ót Boldogság. 
HOI.LYWOOD Bethlen-tér 8. T : 14245:). 
Í4, ffi, fS, flO. V■: n-kor is. A mikádó, 
V. d. e. f i i :  A hindu lándzsáé. 
KAMARA. Dohán"?-utca 42. T.r 141-027.
11, 2, 4, 6, 8. 10. Gibraltár, -l-ik keit
LLOYD Hollán-úiea T/a. T.: 11Í9S4.
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor is. A  mikádó. ■ 
PALACK. Erzsébet-krt 8. T.: 221-222. 11.
2, 4, 6, 8, .10. Hófehérke és a 7 törpe.

SAVOY,' üllői-út 4. T . :.146040. Í4, f6, 18, 
Í10, V .: fg-kor Is. Mazúrka.
SIMPLON r Horthy M-iklós-út S2. T.:.2G899?- 
f4. ÍG, fS. no. Sz. V.: f2-kpr is. Kriszti
na királynő.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .: 140840. 11. 2. 
4, 6, 8, 10. A gorilla.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-atoa 17. T.t 855*74. 
r_4, nG, 118, nlO. V .: n2-kor is. Riadó In- 
diáoau.
BELVÁROSI Irányi-utca. 21. T : 384563. 
4, 6, 8, 10. V: 2. 3, 4. 5 6, 7 S, 9. 10. 
Két lány az utcán.
BUDAI APQLLO Széna-tér. T ; 851500. 
fő. h7, 9. V.- f2, Í4, Í6, fS, Í10. Heten a 
Himalája ellen.
ELDOR.ADO Népszínház-utca 31. T : 133171. 
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A megbélyeg
zett asszony.
HOMEROS, Hermina-u. 7. T .i 39817 S. 
h5, 7, nlO. V.: í2-töl. Serdülő asszonyok. 
IPOLY Csáky-utea 65. T : 292626. £4, tö 
£8, £10. V.: f2-kor is. A 3 testőr. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 7. T.: 134- 
644. £4, £6, £8, £10. V.: í2-kor is. Két
lány az utcán. A 17-es riadóautó. 
OLYMPIA Érzsébet-körút 28. T: 842947. 
11. 2. 4, 6, 8. 10. Mámor.
OTTHON. Beníczky-afea 8 .T.t 146—447. 
n4, n6. n8, nlO. V.: n2-kor is. Mámor. 
PÁTRIA. Népszínház-utca 13. T.t 145-673. 
4, 6, 8, 10. V .: 3.kor is. Mazurka. 
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T : 144454. 11. 1.
3. 5, n8, HÓ. Kaukázusi brigád.
KIÁLTÓ. Rákóczi-út 70. T.i 139-497. fii. 
íl,  li3, 5, nS, flO, V.: 12, 2. 4. 6. 8. 10. 
A 17. szánni riadó autó. Két lány az ut
cán.

kiderül, hogy az, ötvösök. 
egyeztek.

húszon-.

NEMZETI SPORT
Megjrtenik szórd* és szombat kivételé- 

vei minden nap. Szerkesztőség es Kiadó
hivatal Br>. VIII., Cikk Szilárd-utca <■ 
— Telefon 1S2-499 és 133-977. Levél
cím; Budapest 72, Poetaflók 44

Pöszerkfeztö; Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős ezeirlcesztd: Hoppé Ijássló. — Felo-
I-Ss kiadó: Knltsár István.

EISfiretési díj: Belföldre egy hóra V 
2.20, negyedévre 6—. keltőidre 9. —
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádinm Bt. kSeforgősé- 
9*i*. F»leU*í (Jyöry Aladár lcaaarsii.

A harmadik kis filmből 2800 fméte
res vígjátékot is készíthettek volna.

A  szereplők közül Tolnajj 'Kiért, 
Rajnai/ Gábor, Szjlassy László, Né
meth Romola, Köpcczi Boócz Lajos, 
Balassa, János és Kovára Gyula is 
elismerést érdemel. Ráthonyí Ákos, 
a rendező, jó munkát végzett,

Szerdán mwlaliák be 
a. hariMaúilk MIF- 
vígíátékoí

Holnap, szerdán délután újabb 
magjmr film kerül a közönség elé. 
Budán az Átriumban, Pesten a Dé- 
csiben mutatják be a „Oarszonlakás 
kiadó“ című vígjátékot.

A. „Garszonlakás kiadó”' a MTF1 
(Magyar írók Filmje Rt.) harmadik 
vígjátéka. Taibödy Géza Ötletéből 
Balogh Béla írta és ő rendezte is. A  
gyártási vezető Matolay Géza vo lt 
Zeneszerző: De Fries Károly.

Két diplomás fiatalemberről szól a 
vígjáték meséje. A. kezdő ügyvéd: 
Pataki Jenő. A  kezdő orvos: Juhász 
József.

Természetesen két fiatal leány is 
akad a filmben. (Már csak azért is, 
hogy a végén a garszonlakás kiadó 
legyen.) Simor Erzsi és Turay Ida. 
játsza a két nélkülözhetetlen szere
pet.

A  többi szereplő: Rajnay Gábor,
Keresztessy Mária, Bókay Ferenc, 
Kiirthy György és Latabár Árpád.

Egyetlen női szerep van 
a„ Sivatagi éjszakáké
ban

Az Uránia legközelebbi filmje a 
„Sivatagi éjszakák,“ című trópusi 
dráma lesz. A  film cselekménye egy 
északafrikai rézbánya körül bonyoló
dik, sőt viharzik. Egyetlen női. szerep 
van a filmben (nem számítva égj/ 
apró komornaszerepet), de ez aztán 
annál nagyobb. A  legnagyobb szerep 
a filmben. 'Zárak Leander játsza.

A  férfifőszereplők nagyrészt; eddig 
csak színpadon működött, s ha ját
szott is már egyszer-kétszer filmen, 
azok a filmek nem kerültek el hoz
zánk. A  magyar moziközönség most 
fogja megismerni Gustav Knuthot, 
a bányavezető mérnök alakitóját, 
Herbert W ilkct, aki egy katonatisztét 
játszik és Friedrich Doniint, akinek 
Zafah Leander apjának ,a szerepe 
jutott.

Gustav Knuth Hamburgban kezdte 
pályafutását, jelenleg' a berlini Staat- 
liche Scha.uspielhaus tagja. 1939-ben 
kezdett filmezni. A  „Sivatagi éjsZa* 
kák“ -on kívül még két filmje van 
készen: „A  függöny legördül" és á 
„Férfiak" c. dráma.

H erbert WilJc á thalei Zöld Színpa
don lépett fe l  először, most a berlini 
Volksbühnén szerepel. Első f ilm je  
az Annemarei“  volt, de a zt mi nem 
láttuk.
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Budapest X. (549.5 ni.) 6.45: Torna.
Hanglemezek. 10: Hírek. 10.20: Zrínyi, a
szigetvári hős. Irta: Eörssr Juha dr.
13.K): Blaiiánú híres dalai. Mészáros
Erzsébet énekel. 12.40: Hírek. 12.55:
Kovács Edit zongorázik. 13.30: A rádió
szaloneenekara. 14.30: Hírek. 10.4a: rxm:U. 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. 17.15: 
Vísszamosolygú emberek. Keéky István 
csevegése. 17.45: Farkas Jenő cigány* 
zenekara. 18.45: Az ólő történelemi:
Műemlékeink. Helyszíni közvetítés a r écei 
műemlékeinkről. Beszel: Jűó Tibor dr.
19.15.: Hírek. 19,30; Pucciül dalművé:
Bohémélet. Rodolpho, költö: Pataky Kál
mán. Schaunard, zenész: Maleczky Oszkár, 
Mered, festő: Palló Imre dr, Collíné, 
filozófus: Kóréh Endre, Musctte: Korányi 
Karola, Mimi: Dobay Lívia. Alctndor:
Komáromy Pál. Benőit, hÚKtulajdolio:-:: 
Toronyi Gyula, ParpignoJ: Nagypál
László, íináncőrnieater: Maly Győző, égy 
finánc: Vermes Jenő, gyümölcsárus:
Gaál József. Az I. fnlvbnus Után Uh. 20.10: 
Hírek. A  I I .  felvonás után kl>. 29 55: 
Hírek szlovák és ruszin nyelven, sport
hírek. A  I I I .  felvonás után kb. 21.10: 
Hírek. Az előadás után kb. 32.30: haiig- 
lemezck. 33; Hírek német, olasz, angol és 
francia nyelven. 23.20: Bura Sándor
cigányzenekara muzsikál. 00.05: Hírek.

Budapest I I .  (834.3 m.) 17.45: A föld- 
mívelésügyi minisztérium mezőgazdasági 
lélórája. 18.15: Francia nyelvoktatás. 18.45: 
Ruszin félóra. 19.30: Amerikai furcsasá
gok. Heigl László dr előadása. 20: Hírek 
magyal', szlovák és ruszin nyelven. 20.25: 
Tanclemezek. 20.50: Majthéoyi György el
beszélései. 21.20: Rendőrzéiiekar. Vezényel: 
Szöilössy Ferenc. 22.30: Szórakoztató hang- 
szerszólók hanglemezről.

Kassa. (259.1 m.) tl.05: A magyar
irodalom szlovák fogadtatása. Csaplároa 
István dr előadása. 11.25: Mozi orgona-
szólók. Hanglemezek. 11.40: Hírek magyar 
és szlovák nyelven, míisoriamertctés. 
15.25: A  21. honvéd gyalogezred zene-, 
karának műsora. Vezényel: Hadáftyi
Antal,

/


