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^ N z e }-| Mi iesz a Budapes?~Bé<s 
mérkőzéssel ?

A béc«i lapok közük. _ kogr az olass 
labdarugószövetség május 5-ro Milánóba 
hívta a német válogatott csapatot. Az 
egyik bécsi lap ezt írja:

„A meghívást valószínűiig elfogadjuk. 
Be ezen a napon lenne Budapesten a 
Budapest—-Bées találkozó. Minthogy a 
német válogatott csapatot ina már nem 
lehet elképzelni bécsiek nélkül, Budapestre 
viszont a legerősebb bécsi csapattal kell 
utaznunk, új időpontot kell találni a Bu- 
dapest—Becs mérkőzésre."

Nehéz küzdelem után 
győzött a BKE
B K E - B B T E 4 : !  (0 :1 ,3 :0 ,1 :0 )

H A ZA ÉR K EZETT  A FERENCVÁROS,

Tegnap, szerdán este ■ kezdődött a ko- 
rongbajnokság második fordulója a BKE 
—BBTE mérkőzéssel. Este 7 órára volt 
kitűzve a mérkőzés kezdete, de a nagy- 
havazás miatt, azon tanácskozott a két 
csapat vezetősége, hogy elhalasszák a 
mérkőzést más időpontra. Időközben a 
két bécsi játékvezető a pályát megnézte 
s megállapította, hogy jelenlegi állapo
tában használhatatlan. Időközben azon
ban némileg elállt a havazás és így a 
l«;t vezetőség mégis elhatározta a játé
kot. Egyórai késéssel, szemerkélő hava
zásban a következőképpen állt fel a. két 
csapat;

BKE: Csák dr. —  Jeney, Hubai
■ Gosztonyí, Miklós, Margó dr. 

Csere: Pott, Farkas, Endrei.
BBTE: Gáti —  Barcza dr., Rendi 

— Szamosi, Hárai, Helmeczi. Csere: 
Magyar, Nagy.

A  csapatok üdvözlik az 500 főnyi 
közönséget. Focker és Eichner, a 
bécsi szövetség kiküldött .semleges 
játékvezetőinek sípjelére kezdődik a 
játék.

A  BKE nagy lendülettel kezdi a 
játékot; és rengeteg veszélyes tá
madást vezet a budai kapu ellen. 
A  budaiak a játék elején inkább a 
védekezésre fektetnek súlyt. Elvét
ve támadásokat is vezet a Szamosi- - 
Hárai pár, sőt az 5. percben veszé
lyes lövés is megy Csák dr. kapujá
ra, de a kapus ment. A  BKE van 
inkább frontban, de Miklóst nagyon 
fogják és nem tudják széthúzni a 
BKE-isták A  BBTE védelmét. A  7. 
percben Miklós nagy .helyzetben 
hibáz. Ez az eset ismétlődik még 
kétszer. A  hazai csapatnak nincs 
szerencséje. A  BBTE közvetlen a 
befejezés előtt Hárai és Szamosi le
futásából meglepetésszerűen gólt ér 
el Hárai révén, A  BBTE vezet 
3:0-1-3-

A második harmadban szintén erő
sen kezd a BKE s a meglepett budai 
védők között Miklós gólt lő, 1:1. A  
8. percben ismét Miklós akar ki
törni, de a félpályán Szamosi szereli 
és három budai csatár támad. Hel
meczi tiszta helyzetben kapja a ko
rongot, de lövése nem pontos. A

BKE nagy . akarással játszik, de 
széteső a játéka. A  BBTE pedig a 
BKE hibáiból él. A  6. percben nagy 
kavarodás támad a budaiak kapuja 
előtt, de a kialakult jó helyzetet nem 
tudják kihasználni a hazaiak. Rövid
del ezután Gosztonyí átjátsza magát 
a védőkön és Gátit is becsapva gólt 
lő, 2:1. A  9. percben Miklós tör ki, 
jól ad Gosztonyí elé, Gosztonyi érté
kesíti ezt a helyzetet is, 3:1. A  bu
daiakat letöri a váratlan két gól, de 
azért nem adják fel a küzdelmet. 
Sőt támadnak is, de Hárai tiszta 
helyzetből magasan fölé lő. Az ered
ményhirdető táblát találta el! Ezután 
a BKE vezet m ég, támadást, de sze
relik. Utána a harmad végét jelzik.

A  Harmadik Harmad nagy budai 
biztatásokkal kezdődik és csak úgy 
zeng a, pálya:

—  Hajrá Buda!
A  BKE úgy' látszik csak az ered

ményt akarja tartani. A  budaiak a
2. percben veszélyes támadást vezet
nek Csák kapujára, de lövésük nem 
pontos. A  BKE távoli lövésekkel kí
sérletezik és védelmük sokszor za
varba jön, de mindent mentenek, ha 
szerencsével is.

Az 5. percben Miklós lefut és a 
jő helyzetben lévő Margó dr.-nak 
ad, aki tiszta helyzetből Gáthy mel
lett a hálóba lő. 4:1. Kapucsére 
után a BKE szebbnél-szebb táma
dásokat vezet, de gólt már nem tud. 
élérni.

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

Jeney Zoltán, a BKE csapatkapi
tánya: Nehéz lelkiállapotban kezd
tünk a játékba, de aztán lassan be
lem elégedtünk.

Barcza dr. BBTE: Eleinte jó tak
tikával játszottunk, de valahogyan 
a csapatnak nem volt rendben az 
erőnléte.

A  korongi)ajnolság állása:
1. BKE
2. BBTE
3. FTC

3 2 — 1 11:5 4 
3 2 — 1 7:6 4
2 ----- - 2  0:7 —

A Dreslaui ném et-m agyar  
után Bécs-Budapest 
ö k ö lv ív ó  m érkőzés  
lesz Béesbai*

Beszámoltunk már róla, hogy a 
csapatbajnokság befejezése után 
ökölvívó válogatottunk német por
tyára megy. A z  elgondolás az volt, 
hogy február 11-én Breslauban a 
német válogatott ellen állnak ki 
válogatottjaink, utána pedig két- 
három német városban könnyű por- 
tyamérközésen vesznek részt.

A  német ökölvívó szakhivatal 
most értesítete a MöSz-t, hogy a 
válogatott viadal után a magyar 
csapatnak lekötnének egy mérkőzést 
Münchenben a bajorok ellen. Ezt az 
ajánlatot a M öSz nem fogadja el. 
Hogy miért? —  Elmondja maga 
Kanlcovszky Artúr, a MöSz ügyve
zető alelnöke:

Breslauból nagy kerülőt, fára- 
dalmas utazást kellene tennünk 
Münchenig. Ennek, nem tesszük ki a 
magyar ökölvívókat. Ezért lemond
juk a müncheni mérkőzést. Ehelyett 
viszont javasoljuk a németeknek, 
hogy a brcslaui mérkőzés után, feb
ruár 14-én tartsunk egy Becs-—Bu
dapest városokközötti ökölvívó mér
kőzést Bécsben.

Ha a német szakhivatal elfogadja 
a MöSz ajánlatát, a német portya 
két mérkőzésre zsugorodik össze. Ez 
a. kettő azonban annál ,,kiadósabb“ 
lesz!

-sas*

ttSZAS
, X* MTlv vizipúlócsapatát tavaszra meg- 
hívták Haifába.

Olasz-jugoszláv vizipólórnérkozés lesz 
íebruárban Olaszországban.
, Uj úszóvilágcsúcs. Amsterdamban a 
holland Styi a 100 yardos hölgy mellus-zas- 
ban 1:13 mp-1 éórfc eÜ*

Indulnak a m agyar
sífutók a szlovák  
bajnokságban

A  szlovák síszövetség meghívta a 
magyar síelőket a Besztercebányán 
január 22-én és 23-án tartandó első 
szlovák nemzeti slbajnokságra. U g
rókat, lesiklókat és futókat hívtak. 
A  síszövetség sportbizottsága teg-. 
napi ülésén foglalkozott a meghí
vással. Sajnos, ugróinknak és le- 
siklóinknak jóformán nem volt al
kalmuk edzésre. A  Svábhegyen 
olyan kevés hó volt, hogy még le- 
siklani sem lehetett, nemhogy ug
rani. Külföldre nem mehettek, ínint 
más esztendőben, Volócon pedig négy 
sánc is épül, de még csak épül és 
azokon csak februárban lehet ug
rani. Ezért a sportbizottság úgy 
döntött, hogy ugrót és lesiklót nem 
küld, ellenben Záborszky Miklós ve
zetésével hat futót elindít Beszterce
bányán. Rábel és Harangvölgyi a 
Postásból, Dezső dr., Belloni, Kiss 
és Hulényi a MAC-bóI a válogatót 
tak. 18 km-n indulnak el és két 
csapatot alkotva résztvesznek a 
3x10 km-es váltóbajnokságban is.

...........—g i 8 '

mégpedig vidám, mókás hangulatban, mert 
Baeskereken

kivilágos virradatig * vacsoráztak
A legjobban annak örülnek, hogy az első bajnoki napon a Feren- 
város. szabadnapos — Február 5-ig pihennek a zöld-fehérek — 
Ortutay és Subái beteg!

Ax NSC erősen ítészül a tavaszi idény
re. A csapatban több változás várható. 
A csatársorban Gorza jobb- és Krá l bal
szélső játéka van előtérben. A  fekete-fe
hérek Csák űr. játékára is számítanak.

COS ARI. ABDA
A n . OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG 

MAI MüSOBA
G Arakor: PeSC—MAFC H. (Vezeti: 

Kardos és Mátyási). — 7: BSzKRT I I  
—BEAC II. (Timár és Gáthy). —  8: VÁC
II.—BBTE II. (Holtai és Szittner). — 
9: SzIHC—TFSC II. (Szamosi és Velkey).

A  mai forduló mérkőzései közül a 
BSzKRT és a BEAC találkozója emelke
dik ki. A  II. osztályú bajnoki rangadó 
esélyese a BSzKRT. Jóiramú játékot 
várunk a VÁC és a BBTE összecsapá
sán. A pestújhelyiek aligha győznek a 
műegyetemiek ellen. A  TFSC—SzIHC 
mérkőzés nyílt.

A  Ferencváros szerdán hazaérkezett a 
portyáról. Három és fél hétig'voltak 
oda a’ zöld-feliérek. A  portyát két mér
kőzéssé] Jugoszláviában kezdték, hat 
mérkőzéssel Törökországban folytatták 
és három mérkőzéssel Jugoszláviában 
zárták. A  zöld-fehérek összesen 11 mér
kőzést játszottak, ebből hetet megnyer
tek, kettőt elvesztettek s kettő döntet
lenül végződött, 57' gólt rúgtak és 20 
gólt kaptak.

A  portya utolsó mérkőzését keddon 
Nagy becsi ere ken játszották .H ott a Bo
ráé ellen 8:2 (5:2) arányban győztek.

A  három és félheted portyán a zöld
fehérek csaknem annyi mérkőzést ját
szottak, mint ősszel a bajnokságban. _A 
portyán a Fradi lényegesen több _ golt 
rúgott és kevesebbet kapott, mint a 
bajnokságban.

Ha azt nézzük, hogy a portyán ki sze
repelt legtöbbször az .egyes helyeken, 
akkor a következő csapatot kapjuk: 
Pálinkás — Szoyka dr.. Polgár — Há
mori. Sárost III*. Lázár — Snhai, 
Jakab, Sárost dr.. Kiszely, Gyetvai. Ez 
lesz a Ferencváros tavaszi együttes-ai 

A  zöld-fehérek sokat cserélgettek a 
mérkőzések közben is. Csak Pálinkás 
az, aki mind a .11 mérkőzésen olejetől 
végig szerepéit.

A jobbháivéd helyén egy félidő kivé
telével — ekkor Polgár játszott L. min
dig Szoyka dr. szerepei. A  balhátvéd 
helyén Polgár mellett négy mérkőzésen 
szóhoz jutóit ".Valiimgér is. A Johbfcde- 
zet helyén Hámorin kívül ^Nagy II* 
(négyszer) és Pósa (kétszer) is jti:szolt* 
A  középfedezetben Sárosi III-ou kívül 
Polgár is játszott. A balfedezet helyén 
néha szóhoz jutott Posta, Hámori és 
Nagy II. is.. Jobbszélsőt Súháin JuvüJ 
Ortutay. Lázár és Horváth II. is ját
szott. jobbösszekötőben Jakab .mellett 
kipróbálták Horváth U.-fc és Pósát is- 
Középcsatár csak Sárosi dr- és Kiszely 
volt. Balösszekötőben Kiszely mellett 
Jakab is . játszott — kétozcr._ BalszétsS 
Gyetvain kívül Fosa é>s Lázár is volt 
A  portyán összesen 16 játékos vett 
részt.

Az 57 gól így oszlik meg: Sarosi dr. 
21, Kiszely 15. Sorol I I I .  6, Horváth 
I I.  5, Suhai, Jakab 3—3, Gyetvai 2, 
Lázár, Pósa 1—1.

Most pedig nézzük, hogy miként ér
kezett haza a Fradi:

Szerdán délután a Ferencvárosi 
pályaudvaron várunk a zöld-fehé
rekre Háromnegyed 3-kor kellene 
befutnia a belgrádi gyorsnak, de 
Kunszentmiklósról 16 perces késést 
jeleznek. A  késésből tíz percet be
hoz a mozdonyvezető. A  berobogó 
vonat egyik kocsijának ablakában 
elsőnek Nagy Andrist pillantjuk 
meg.

A  zöld-fehérek jó hangulatban 
vannak. Sárosi Béla hervadt virág 
csokrot szorongat a markában. Kék
sárga szalag van a csokron. A  kis 
Sárosi vidáman így. bíztat bennün
ket:

__ Szerkesztő. úr, tépjen le belőle
egy szál v irágot. . .

A  bacskereki 
„díszvacsora”

Szabadkozunk, inkább megkérd
jük:

(__ Hogyan érezték magukat
Becskereken ? Aztán mondjuk, hogy 
mi is jártunk már arrafelé. A  há
ború alatt ott jártunk gimnázium
ba.)

Sárosi Béla szeme felragyog 
így folytatja:

—  Szerkesztő úr, ismerős Becs
kereken? Akkor tudja, hogy ott 
vannak a legszebb lányok. Ezt ok
vetlenül írja meg.

(— Jó, jő —  mondjuk mi —  de 
mit szólnak majd ehhez az újvidéki 
lányok ?)

—  Hát azok is szépek, de a becs-

SI, JEGHOKT, 
KORCSOLYA
r u h á r a '  ér t e l t z e r o i é s

S I I I I H  PLttKL
rportáruházaiben, V I., VJlmos császár- 
á t  33, és IV ., V ácI-a . 40. szans.

kerekiek szebbek. Est tessék fino
man megírni, úgy, hogy az újvi
déki lányok se sértődhessenek meg.

(— Ma reggel indultak Becske
rekről? —  kérdjük Dimény Lajos
tól.)

Az edzőt azonban nem hagyják 
szóhoz jutni, mert megint csak 
játékos szól közbe:

—- Hát már kedden este készü
lődni kezdtünk, de a díszvacsora 
olyan sokáig tartott, hogy ma reg
gel reggelizni sem éttünk már rá. 
Kivilágos-virradatig tartott a va
csora, reggel alaposan sietnünk kel
lett a vonathoz, hogy le ne késsük.

Kiszely m int „ d r .“
—. Alászolgája Szerkesztő úr, — 

jön a fülkéhez Kiszely Pista. Ne
vetve rázza a kezünket s így szól:

—  En is dohtor vagyok már!
(—  Hogyhogy?)
—  Levizsgáztam a portyán. „Dok

to r1 lettem 3 Fradiban. . .
(És mint „doktoi“ hogyan beszélt 

a törökökkel?)
Kiszely most megakad. Hámori 

segíti ki:
—- Ek-piek . . .
— . * .és hemeríáeksz, —  toldja 

meg Lapaj barátunk.

Egy kis  
szakvélem ény

A  vonat robog s a rövid tíz perc 
alatt, amíg a Keletire érkezünk, 
nem is vagyunk képesek mindazt 
feljegyezni, amit hallunk.

Dimény Lajos edzővel kezdünk 
beszélgetni:

(—  Ki sérült?)
—  Ortutay még mindig érzi az 

újvidéki sérülést. Mcst rögtön be
megy a sportszanatóriumba. Vizsgá
latra! Gyetvai régi sérülése sem jött 
még rendbe. Suhai a legújabb bete
günk. Tegnap 39 fokos láza volt- 
Megfázott, a gyomra sincs rendben. 
Mindenki beteg volt a játékosok 
közül a portya alatt. Néhányan ko
molyabban . is. Hámori, meg Waldin- 
ger feküdt is. . Csak a két vezető 
bírta végig jó egészséggel. Helyeseb
ben Tóth Lajos dr. is betegeskedett 
egy kicsit. A  török ételekkel elron
totta a gyomrát.

Horváth Bandi közbeszól:
—  Tudja Szerkesztő úr, nagyon 

keleties szaga van az ételnek 
Törökországban. Nem a mi gyom
runknak való.

Tovább beszélünk az edzővel.
(—  KI nyújtotta a  portyán a leg

egyenletesebb jó  játékot?)
—  Sárosi Béla. Majdnem minden 

mérkőzésen ragyogóan játszott.
(—  KI volt a portya meglepető 

se?)
—  Suhai. Pompásan játszott, an

nál rosszabbul viselkedett a pályán 
kívül.

(Valaki a fülünkbe súgja:
—  Nagyon tette a szépet a fiú

izérö
szigorú megmtésben részesült,
mert egyízben nem akart korán 
lefeküdni.)
Dimény Lajos edző így folytatja: 
—  Általábáan nagyon jól játszott 

Sárosi Gyurka. Csak egy mérkőzé
sen nem ment neki a játék, de ez 
is inkább a talaj rovására írható. 
Kiszely Pistának is volt két gyen
gébb játéka, de vele is elégedett va
gyok.

(—  Jobban játszott, mint ősszel 
itthon?)

—- Sokkai jobban. Nagyszerűen

kezd'beilleszkedni a kombinációs já
tékba.

(—  Mi volt a portya legkelleme
sebb meglepetése?)

—  A fiatalok jó játéka. Kezdenek 
összeszokni a nagyokkal. Mindegyi
küknek volt egészen elsőrangú já- ' 
téka is. Ha nem érkeztünk volna 
Törökországba, annyira elcsigázot
tan, ha nem lett volna az istunbuli 
szállondákban annyi kellemeilénsé- ‘ 
günk s ha nem lett volna állandóan 
olyan rossz az idő, meg a pálya, 
akkor Törökországban is sokkal jobb 
eredményeket értünk i:olna el.

Sárosi Béla kinéz az ablakon:
—  Szerkesztő úr, lehet itthon 

korcsolyázni?
(—  De mennyire!)
—  Akkor nagyszerű!
(—  Mióta a Ferencváros elment, 

azóta ma van Budapesten az elsó' 
kiadós havazás —  jegyezzük meg 
mi.)-

Tóth Lajos dr. viszont ezt mondja: 
—r Ilyen a mi szerencsénk! Ben

nünket meg á hő végigkísért az 
egész Htunkon.

(Február 18-án kezdődik a tavaszi 
idény s az első napon a Ferencváros 
szabad —  mondjuk ml.)

—  No, végre egy kis szerencsénk 
is van, — mondja Tóth Lajos.

P ih e n ő  február 5-lg
A  hírnek mindannyian örülnek, 

mert jókedv ide — jókedv oda, a 11% 
mérkőzés bizony eléggé elcsigázta, 
a fiúkat.

Már lassít a vonat, amikor Tóth 
Lajos dr. még közli a fiúkkal, hogy 
szombaton este találkoznak az 
tlllöi-úton. Akkor kapják meg a 
szabadságot, amely február 5-ig 
tart.

örömteljes mozgolódás közben Sá
ros! Béla szólal meg:

—  Isten kozott Budapest, de ré
gen vártunk.

A  m egérkezés
A  Keleti pályaudvaron sokan váj

nak a Fradira, Könnyesszemü höl
gyek és komoly vezetők. A  vezetők : 
nyomban Suhait veszik körül, aki 
olyan sárga, mint égy kínai.

—  Sárgasága van! —  mondja va
laki. •

—  Nincs sárgasága—  — véleke
dik más.

Valaki igy szól nikünk:
—  Tessék nézni, hogy Polgár 

Drumi milyen jókedvűen megy a • 
feleségéhez . . .  Hja, az éjjel megis- 
meikedett a jófajta bánáti borokkal.

Pillanatok alatt szétszedik a fiú
kat. K i erre, ki arra. Pálinkás már 
nézi is, hogy mikor megy a vonat 
Kistelekre, Ortutay meg kérdi, hogy 
mehet-e a —  szanatóriumba.

— Sietek haza fürödni, — mondja 
az egyik.

(—  A  Hungária Is abban a szál
lodában száll meg Istanbulban, ahol 
a Fradi volt —  mondjuk mi.)

Hámori hozzáteszi: * 1
—  Akkor ők sem fognak nyugod

tan aludni.

Mii m ond  
Tó th  Lajos d r.

A  portyának Tóth Lajos dr volt 
a vezetője. Vele távozunk a pálya
udvarról. ö  így beszél:

—  Sok mindent tudtunk meg ezen 
a portyán. Lázár eleinte nehezen 
jö tt a játékba, de azután régi nap
jaira emlékeztetőén játszott. Ta
vasszal ismét állandó tagja lesz a 
csapatunknak, Sárosi Gyurka is több
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Csütörtök, 194Ö január

•mérkőzésen úgy rú g ta  a gólokat, 
m in t régen. A  je len leg i helyzet sze
r in t  a fedezetsorunk H ám ori, Sárosi 
H l, Lázár, a csatársorunk m eg  
Huhai, Jakab, Sárosi ár, K iszely , 
O yetva i összetételben kezdheti el u  
tavaszi idényt. A  védelm ünkkel egy 
kis baj van. Ők a portyán cs illog ta t
ták  erényeiket is, de —- a hibáikat 
is. A  Jugoszláviá t például 8 :0 -ra  
vertük . M ive l a Jugoszlávia , amely  
e lőttünk  já r t  Törökországban s o tt  
általában fé ls ike rre l szerepelt, a m i 
védelm ünk tag ja i ezen az alapon 
kissé lebecsülték a törököket. P csz - 
szaltak a 11-es ponton, sarka ltak és 
olyan labdákat adtak haza, hogy a 
hajam  az égnek á llt. Később szeren
csére „ fe léb red tek ".

{ —  M ilyenek voltak  a já tékveze
tők ? )

—  Érdekes, hogy azon a két m ér
kőzésen, am elyet e lvesztettünk, á l
talában türhetőnek b izonyult a já 
tékvezető, de a törökorszá gi többi 
mérkőzéseken nagyon pártoskodtak... 
Be hogy a fiú k ra  té r je k  vissza, á l
talában m eg voltunk  elégedve velük, 
különösen a fia ta lokka l. Sárosi Bé
lának voltak  rem ek  já téka i, de egy- 
szer-m ásszor e ltűn t a I I .  félidőben. 
E z  azonban annak tu la jdon ítha tó, 
hogy sokat já tszottunk . A  kis Su
báiban látszólag m egta lá ltuk  az új 
jobbszélsőnket. A m íg  erővel b írta , 
addig k itűnőé>. já tszo tt.

Pálinkás,
& „ tu d ó sitó "

M ost m ég Pálinkás Jóskával, a 
N em zeti Sport „a lka lm i levelező jé
v e l"  beszélgetünk:

(—  M it szóltak a íiú k  a levelek
hez ?)

—  H á t bizony v o lt olyan levelem , 
amely nem  nagyon tetszett a f iú k 
nak. Node m indenkirő l nem  lehet 
fo ly ton  jó t  írn i. A z  egy ik  levelem, 
után ú j nevet is kaptam : s ze rk e s z tő  
ú r "  le tt belőlem.

N eve t egyet és fe lugrik  a 46-os 
villamosra.

Róka,! M attan ovieh Béla.

H égi
dicsőségünk, 
lio i k ése l az ép  
homályban?...

Kqj^iicz, a BSjpKRT edzője —~ a
múltról, a  jelenről és a jövőről-.,

A napokban a BSaKRT-pályén végij?- 
halL»attuk ‘Kutrucz edzőnek & fekete táb- 
Ijjfcn tartott előadását. A fiuk kornölysá^at 
és sióin szerűségét lát*'a (közel üt.veű .iá* 
tókos hallgatta az „angol-szabadegyete
met” ) meggyőződtünk arról, hooy annak 
az egyesületnek, ahol a korszerű taktikai 
kérdésekkel ilyen behatóan foglalkoznak, 
— jövője vanl

De a BSzKRT-nak múltja is van. Ez
zel a múlttal kapcsolatban mondta haza
felé menet Kutrucz cd: ő:

— Bizony, nem fájna a fejem, ha meg* 
volna az .„aranycsapatom’4. Azok a fiuk 
akkoriban egymás gondolatát kitalálták...

És Kutrucz mesélni kezdett egykori 
ÖSzKftT „aranycsapatáról’*. Ebbő! az el
beszélésből kitűnt, hogy a BSzKílT ro-sta- 
mérkőzéserj már kétszer is megverte^ a 
profiválogatottaí, kiverte a Magyar-Ku
pából az akkor még „NB-ista” Vasast, a 
Bástvgt és a genfi „bajnokok bajnoka” , 
^% Újpest, csak hosszabbított mérkőzésen 
tudta maga alá gyűrni a villamoscsapa
to t-•. Db hol van már mindez . .

A  csípős, jeges sz-él, úgy látszik, elhes
segette az edzőitek a múlt arany fátyolé
val bevont omlókéit, mert mire a 38-as 
megállójához értünk, Kutrucz már a jó
létiről beszólt:

— Az őszi idényben áttértünk az angol
rend,szerre és természetesen ez nem ment 
zökkenők nélkül. Elhullattunk egy-két jó 
pontot. Igaz. hogy a DiMAVAG és a 
SalRTC már hat. Illetve öt ponttal meg
ugrott, de azért még nem adtuk fel a re
ményt! . . .  _  w •

Ez azt jelenti, hogy a B^zKRT még 
nem látja lefutottnak n bajnokságot!...

— Tavasszal, ha szükség lesz rá — foly
tatta tovább Kutrucz —, tűzbe küldünk 
néhány ifjúsági játékost is. Balogh, Bur- 
lovics, Gráf, Kornél és Kovács azok, akik 
elsősorban szóhoz juthatnak . . .

A  BSzKRT-szürkolók körében eok szó 
égik „külső*’ erősítésekről is. Ezekből a 
suttogásokból kihall átszőtt a szombathelyi 
Fprgács-fiuk, a sze-ntlőrinci Mészáros, a 
kispesti Kajdácsi és a volt Nemzeti Ba- 
logbjának a neve. Ivutruez — és ez ért
hető is — egyelőre nem adott tényleges 
választ arra nézve, hogy mi az igazság 
ezekkel a nevekkel kapcsolatban.

— Van valami a dologban — mondta 
mosolyogva —» de ez még mind a jövő 
zenéjel Mindenesetre, igyékzünk megerő
síteni a csapatunkat. Hogy ez mennyire 
fog sikerülni, arra majd csak a tavaszt 
idény adhat választ. Rajtolni azzal a 
csapattal fogunk, amelyikkel az őszi 
idényt befejeztük . . .

Eezkután rpóg arról beszélt Kutrucz, 
hogy a csapatának szóp̂  szereplése nem 
kis részben a jelenleg1 áldozatkész veze
tőség érdeme. Torda József szakosztály- 
vezető Rakitovezky Gyula intéző és lovag 
Khioyber Viktor pályaigazgató minden 
lehetőt mcgt€sz a fiuk érdekében- ^

A SP-íis megérkezeti a Nagykő rúthoz* 
Kutruez leugrott a még mozgó villamos
ra, Sietett az edzők szakértekerletére • - •

(ny. 1.)

P H  HAB ISTVÁN
folytatja előadássorozatát a JT-ben. Csü
törtök délután 6 órai kezdettel a „Lökés 
és a testtel való játék”  címen tart elő
adást. Utána Molnár Ignác ifjúsági szö
vetségi edző szakfilmbemutatót tart.

A LOSONCI AFC
a jövő héten megkezdi a tornatermi ed
zésekét- A losonci vezetők nagyon el 
-annak keseredve, mert az szi idény 
régén több helyről támogatást ígértek 

egyesületnek, de ezt a támogatást 
m m  Ttápiék jüteíSt,

iHdm M m  i$m§ú ma eipBjjéí
Dudás swildésM}4® - MighvMm 
0 félistenekkel is megmfakaeleUk
® H m g é t ió l
F e l d ma n n  Gy u l a  ut i l e  v e l e

Athén, január.
M eg  kell emlékeznem m ég né

hány sorban a. Szalonlki— Athén 
közötti utazásunkról. Mondhatom, 
nagyon kényelmes volt. A  görögök  
igen előzékenyen egy  párnázott 
ülésti I I I .  osztályú kocsit bocsátot
tak  a fiúk  rendelkezésére. Talán 
azért, hogy ne használhassuk k ifo 
gásnak a kényelm etlen utazást, ha 
Athénben netán kikapnánk. Bár le
het, h ogy  azért történt, m ert Szalo- 
hikiból velünk utazott a z ; a hét 
athéni játékos, aki Szálonikiben 
ellenünk já tszo tt a görög  nemzeti 
válogatottban. Velünk vo lt G-ibbsrt 
is, a görög  szövetség angol edzője. 
A m ik or  uzsonnára m egkínáltuk jó 
házai disznóságokkal, am elfh ez egy  
kis itóka  is került, G ibbert m eg je 
gyezte  :

„N em  is olyan rossz a m agyar 
s tílus ."

A z  athéni fogad tatásró l Takács 
m ár beszámolt. A  szállónkról annyit, 
hogy  talán m ég nem Í3 laktunk 
ilyen pazar berendezésű luxusozálló- 
bnn. A  m egérkezésünk utáni napot 
pihenéssel töltöttük, m ert a szalo
nlki m érkőzések bizony nagyon so
kat k ivettek  a gárdából. Borzalm as 
vo lt o tt a tala j. N em  csoda, ha fá 
radt a  társaság.

A z  első athéni mérkőzésünk nagy 
balszerencse jegyében  fo ly t le. F o ly 
ton m i támadtunk, de a  balszeren
cse m egakadályozta, hogy rengeteg 
gólhelyzetünkből gó l is szülessék. A  
görögök  az első kom oly támadásuk 
alkalm ával a já tékvezető  jóvoltából 
11-ésheü ju tottak  és azt be is lő t
ték. Szabó ugyan .érin tette  a labdát, 
de k ifogn i nem tudta.

A  pyreusi csapat k ijövetele a pá
lyá ra  külön szám volt. 19 játékos 
jö t t  k i és m ind üdvözölte a közön
séget. Játszott is mind a tizenkilenc 
á m érkőzés folya.mán.

A  görög  szövetség minden m éi- 
közésre erősebb és erős ebb csapatot 
á llít ki ellenünk. A  fiúk  szerint a 
hatodik mérkőzésünkön —  ha
ugyan erre sor kerül -— m ár a m i
to lóg ia i félistenek csapata ellen kell 
kiáltanunk.

Második athéni meccsünkön sem 
volt valam i nagy szerencsénk. I t t  
az történt, hogy V id or  a m érkőzés 
előtt tévedésből K a lm ár c ipőjét húz
ta  fe l a m agáé helyett. K alm árnak  
sokkal nagyobb a laba, m int V id or- 
nak és íg y  V id or  lábán bizony lö
työgött a cipó. A  m érkőzés után 
összeült a „vésztörvényszék" és 
Tah i a tagoknak fe ltette  a kérdést: 

„M ilyen  já tékos az, ak i a saját 
c ipő jé t sem ism eri ?“

A  válasz egyhangúan ez volt: 
„S em ilycn ."
12-én vo lt Dudás születésnapja. 

A z  ebednél Sebes kap itány úr kö
szön'A'tte fe l néhány keresetlen 
szóval az ünnepeltet.

A z  időjárás nem nagyon kedvező. 
M indenütt szél és eső fogad  ben
nünket. noha az időjósok m indig 
azt jósolták, hogy holnapra szép 
idő lesz. Ú g y  látszik, m ár it t  sem 
m egy valam i jó l a jósoknak.

Igen  kedves cicerónét kaptunk 
Pa leologos  K leantis tanár ür sze
mélyében. A  tanár úr annakidején 
Pesten végezte  a Testnevelési Főis
kolát és kitünően beszél m agyarul. 
Állandóan velünk van s mindent 
m egm utat nekünk, ö  egyébként 
sportújságíró is és lap jaiban óriási 
h írverést csinál a m agyar sportnak. 
Minden héten ír  e gy  m agyar vonat
kozású sportcikket.

K íváncsian várju k : m együnk-e
Istanbulfca, va g y  sem. Hazam enni 
sem volna éppen utolsó dolog. M in
denkit üdvözlünk.

F e l lmann Gyula.

Polgár Drumi
a  legjobb magyar kullancs
Beszélgetés Sobotkával, a Slavia volt 
sokszoros válogatottjával, aki most 
a spa'asói Hajdúkhoz szerződött ta k 
tikai tanácsadónak és játékosnak

Prága , január.
H id eg  szél borzongatja az arco

mat, am ikor m egfogom  a Slavia 
törzstanyájának a kilincsét. Bent 
m ár sokkal barátságosabb a hangu
lat. Ünnepi vacsora van. Szebbnél 
szebb hö lgyek  koszorúja veszi kö
rül a  m árványasztalokat. M ost bú
csúztatják  Sobotka  Jlrkát. a Slavia 
híres, sokszoros vá loga to tt jo lly- 
jokerét, aki Jugoszláviába szerző
dött. S obotka  hét éven át középqsa- 
tár v o lt  a Slaviában, aztán hátra
von ták  a védelembe Daucsik  mellé. 
E z akkor történt, am ikor Csernyt 
e ltilto tták . Sobotka azonban nem 
egysze r  já tszo tt középfedezetet is 
B ican  m ögött, am ikor a bécsi csil
lag  o lyan  jó l bevá lt a csillagosok 
tám adősorának a közepén.

M ár ú gy  12 óra lehet, am ikor k i
csit k i tudjuk emelni Sobotkát az 
ünneplők közül egy  kis beszélgetés
re. K érdezzü k  tőle: m ilyen tapaszta
la tokat szerzett m int középcsatár és 
m int középfedezet.

—  A  két szerep közö tt nagy a kü
lönbség  —  mondja. —  Csatár korom 
ban m inden  igyekezetem  a belsők 
tám ogatására  irányult. A  nd akkori 
együttesünknek a belsöjáték fe le lt 
m eg leg jobban . E rre  ta n íto tt ben
nünket Konrád, m ajd Pechar edzőnk 
is. A z tá n  Daucsik fog la lkozo tt a 
csapatta l, m ert Pechár a Cserny
it gy  m ia tt  e ltávozott. D aucsik  az an
go l rend szert próbálta  belevinni a 
csaaptba. Daucsik a N em zeti S p ort
nak va lam enny i angol c ikké t le fo r
d íto tta  és lelkes híve le tt az angol 
rendszernek. (A z  eredmény: az edző 
nélküli S lavia le tt az őszi bajnok. 
S zerk .) M ost m egin t ú j edzője van 
a S la v iá n a k  S e ife rt személyében. 
S e ife r t  a híres K olena ty^ -K ada—  
S e ife r t  fedezethárm as egyik tagja . 
A n n ak id e jén  sok borsot tö r t  ez a 
hárm as a cicom ás fu tb a llt kedvelő 
m a gy a r csatárok orra  alá. S e ife rt a 
ré g i isko la  híve, a rég i skót iskolát 
a ka rja  tan ítan i, bár újabban m intha  
ingadozna a felfogásában. N em  egy 
m eccsünkön  m egtörtén t, hogy a há- 
rom hátvédeg rendszerben áU ltotta  
fel a csapatot. F ő leg  olyankor, ha 
erős ellenféllel kerültünk *sembe.

'Ezután arró l beszél, h o gy  m ilyen 
vo lt az élete a középcsatárnak ha j
danában és m ilyen most.

—  A m ik o r  m ég én középcsatár 
voltam , gyöngyélet v o lt ezen a, he
lyen. N em  fog ta k  le, n em  á lltak  
rám . É lvezet vo lt, a m ikor K opeczky - 
vel elpasszolgattunk. M e g v a llo m : 
m ost m á r undorító dolog középcsa
tárnak lenni, annyira rá á lln á k  az 
em berre. M ost m ár csak igazán  
klasszisjátékosok tudna,k boldogu ln i 
ezen a helyen és azok is csak  akkor, 
ha m egértő  összekötőjük és roppant 
gyors szélsőik vannak. A m ik o r  B i
can m ö gö tt közép fedezetet já tszo t
tam , nem  irigye ltem  azt a  közép 
csatárt, ak ire  én rá á lltam . K i  h itte  
volna  —  (kérdezi önm agátó l Sobot- 
ka ) —  hogy én belőlem  valaha ku l
lancs lesz? K i h itte  vo lna , hogy én 
utána fog ok  m enni a középcsdtárnah  
a kkor is, ha az a szélre 'menekül a 
ráállás e lö l? M ié r t  csináltam^ ezt?  
M ert a ku llancskösépfedeset já téka  
csak akkor igazi, ha a szó szoros 
értelm ében mindenhová k ö ve ti az 
ellenfél középcsatárát.

Minduntalan m egzavarn ak  ben
nünket. A  távozó ünneplők még 
egyszer búcsút akarnak m on d an i, a 
népszerű Jirkának. M egszám olom : 
26 hö lgy búcsúzott m ár e l eddig So- 
botkától.

—  M ég csak egy ke llene, éppen 
az, ak it legjobban v á rta m , de nem  
jö t t  el —  m ondja Sobotka —  és ak
kor a hölgyek száma egyen lő  lenne 
a,z éveim  számával. (S ob o tk a  27 
éves.)

A ztán  a m agyar já tékosokró l kezd 
beszélni.

—  M in t középcsgtgrnak  Po lgár 
D ru m i vo lt a rém em . E z  a  kem ény- 
kötésű fiú , aki iggn  jó  ba rá tom , a 
legjobb m agyar kullancs, a k it  én 
valaha láttam . Ahová m en tem , m in 
denüvé követett, m in t g z  árnyék. 
M ind ig a sarkamban á llt . E z t  csi
nálta akkor is, am ikor Budapesten  
8:3-ra kikaptunk a m a gy a rok tó l, 
pedig akkor, ha jó l em lékszem  nem  
Í3 középfedezet vo lt, hanem  hátvéd.

Sobotka  elmondja, h o gy  négyszer
volt válogatott a magyarok ellen.

T K  P á lyá za t IV .
Beérkezési határidő I» 20, déli óra 

B TK -W M TS (ökölvívás) ooo...s. 

gySC—M* Posztó (ökölv.)

Genova—Fiörentina ..„*0. Oco«.«s,„o®<»o

Milano—Torino . . .0.00.00 

Lazio—-Modena .00.00.000 «•.«».

Novara—Triestina oo.«©o

Bologna—Roma .......©.o o.....?....©®

Juventus—Ambrosisna »o .......

Pót verseny; A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Veaczia—Liguria .«.»•« 0o..».So9«««»

Napoli—Bari Oooooo.s.«a.o ©.....S..*..®.

A pályázó neve és elme:

A beküldő aláveti masát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és t'or- 
^a'otnban levő használatlan 19 fillére*' 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkin 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

0:

TK  P á lyá za t IV®
Beérkezési határidő I. 20. deii 12 óra 

BTK—WMTK (ökölvívás)

BVSC— M. Posztó (ökölv.)

Genova—Fiorentina . . . .oa

Milano—Torino . . . . . . . . . .  . . . . . . i . . . . . .

Laaio—Modoréi . . . . . . . . . .  . . . . . . i . . . . . .

Novara—Tricstina . . . . . .

Bologna—fíorna . . . . . . . . . .  ao....S.o.e«,

Juventus—Ambrosiana . .  . . . . . . . . . . . . . .

Pótvcrsc-ny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerti!
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt el.

VenezSa—Usuria .. .. . .

Napoli—Bari ...o ........ . . . . „ s . . . . . .

A pályázó neve és címe: .. . . . . . . . . . . . .

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és t'Or- 
ea’ómban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkin: 
,triói több szelvényt küld, az tegyen

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

Kétizben döntetlen vo lt az eredmény, 
kétszer k ikapott a cseh válogatott.

—  M it  fog játszani Spalatoban? 
—  kérdjük.

—  M ég nem tudom. Csak annyit 
tudok, hogy nemcsak m in t já tékost 
szerződtettek, hanem m ’nt tak tika i 
tanácsadót is. H ogy ez az utóbbi 
szerepköröm  m ibő l fog  álln i, azt

majd csak o tt  tudom  meg.
Á  búcsűzásnál m ég ezt mondja 

Sobotka:

—  K érem . adja á t a N em ze ti Sport 
útján  üdvözleten  et P o lg á r D ru m i- 
nak és a többi m agyar labdarugó 
barátomnak.

S.

Egy kis pontszüret!
1 3. Balatoni Tibor, Molnár András, Tóth 
Béla —■ Az ötszelvényes csoportban:
1. Tóth László

A Téli Kupa Pályázat III. fordulójá
ban végre kielégítően szerepeltek a pá 
lyázók. A Ferencváros két mérkőzését- 
általában sokan tippeltek győzelmet, de 
voltak olyanok, akik megijedtek a török- 
országi eredményektől s újabb zöld 
fehér balsikereket vártak. Az olasz ered
ményekre való tippelésnél legtöbben oí 
hibáztak, hogy nem jósoltak döntetlent f 
rangadóra. A telitalálat terén ezútta 
azok jártak jól, akik számítottak arra 
hogy az idegenben játszó olasz csapa
tok nem lőnek gólt.

Végeredményben egy kis pontszüre: 
volt s így adódott, hogy ezen a héten 
30 pontnál rosszabb teljesítménnyel nem 
lehetett nyerni. Érdekes, hogy néhányan 
mennyire előre ugrottak az e heti jó 
teljesítményükkel. Ez c^ak azt bizonyít
ja, hogy a verseny nyílt s minden for
dulóban előre lehet törni.

A IV. számú szelvény érdekessége az, 
hogy ezen ökölvívómérkőzések is szere
pelnek. Ezeket ugyanúgy bíráljuk el, 
mintha labdarúgómérkőzések lennének. 
Erről különben már a keddi számunkban 
is írtunk. Az ökölvívó mérkőzésekkel szí
nesebb lesz a hajrá.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található jóslatrk:

Dulcis—Ferencv. 
ZsAK.—Ferencv. 
Ven e zi a—N ap ol i 
J m'entus—Liguria 
Bologna—Ami ros. 
Novara—Roma 
Lazio—Triestina 
Milano—Modenna

02 F <Dhfi G cTvjj
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M
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0:3
1:0
2:1
0:0
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4:1

J
£
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0:2
2:4
2:0
2:0
0:0
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A III .  HETI VERSENY EREDMÉNYE
Általános csoport: Az I —III. helyén

olyan holtverseny támadt, amelyet eldön
teni nem lehetett. Éppen ezért a három 
díjat összeadtuk és a három pályázó kö
zött elosztottuk. I —III .  díí: IS—IS pen- 
erü. Nyerte: Balatoni Tibcr. Gyöngyös, 
Kállay-u. 10. — Molnár András — 5
szelv. csop. — Bp. V III. Orczy-u. 40. I. 
8. — Tóth Béla — 5 szeltf. csop. —. Te
mesvár, Erői de Tisa 91. Mindhármuk 
eredménye: 30 pont. (8 találat, közte 3
teli.) Pótversenyben■ 5—0 pont. Gólkü
lönbség: Ifi. Pőtv. gk.: 1. — IV—V ili.  
díj: 3—S pengő: Nyerte: Bita Károly,
Siófok. — Szerencse fél (Peész István, 
Salgótarján, Fő-u. 23.). Mindkettő é.: 30 
P. (8—3). Pótv.: 5—0. Gk.: 19. Alom
(Patrik József, Salgótarján, Fő-u, 214,).
— Boros József, Budafok, Horthy . Mik-
lós-út 181. Mindkettő e.: 30 p. (K—3).
Pótv.: 3—6 P. Tutu (Bódogh Gyula — 
Nagy Ferenc, Bp. XIV. Szobránc-köz 1.1. 
E.: 30 p. (8—3). Pótv.: 3—0. Gk. 19.

ötszelvényes csoport: I. d íj: 10 pengő. 
Nyerte: Tóth László, Temesvár, Erői de 
Tisa 91. E.- 30 p. (8—3). Pótv.: 3—3 p.
— I I—III .  díj; 5—6 pengő. Nyerte: BSC 
(ifj. Tószögi Mihály. Békéscsaba. IV. 
Wenckheim-u. 1.). Göncz Ferenc, Zala
egerszeg, Szent László-U. 14. Mindkettő 
e.: 30 p. (8—3). Pótv.: 3—0. — 30 pon
tot szerzett, a pótversenyben 3—0-t ért 
el. de nagyobb gólkülönbség miatt ijem 
nyert: Pötyi. 29 pontot szerzett: ..XX".

A csúcsversenyben S találattal. Közte 4 
telitalálattal vezet: Román Béla. — »  ta
lálatot. közte 3 telitalálatot ért el: Alom. 
Balatoni T., Bita K „  BSG, Boros J. 
(Biok), Göncz F-. Molnár András, Sze
rencse fel. Tóth B. (Tvár), Tóth L. 
(Tvár), Tutu, Pötyi.

A telitalálatversenyben 5 telitalálattal 
vezet: Délibáb (Kispest), Némethy Imre. 
4 telitalálatot ért el: Barak József, Dió, 
Dutka István. Gyöngyike, Kovács Test
vérek. Kovács János (Baross-ütea), Mi
móza). Román Béla. Seffer László Stuch- 
lik Károly dr„ Szittya, Ifjú István, 
Lehner János, Kisutca János, Visnyöv- 
szky Kató, Breuer Holtán, Rohiy, Mol
nár J. (Ságvár) „X X ",

Pályázóink figyelmébe. A IV. számft 
zelvényen az olasz bajnokság tavaszi 
lordulójának első napja szerepel. As 
őszi eredmények a következők voltak: 
■’ íorentina.—Genova 1:1, Torino— Milano 
Dl, Modena—Lazio 1:1, Triestina—i 
vara 2:0, Roma—Bologna 2:0. 4t)|}bro-
-'ana—Juventus 4:0. Liguria—VeneniA 
1-0. Bar:—Napol! 1:0. — TK P  ptíatVe- Se
nyének állásáról a pénteki számnúkbaa 
közlünk részletes tájékoztatót

3ortr; less
a Gam ma közép- 
fedezete

A Gammának az az igyekezte, hogy 
Sós helyére új középfedezete; találjon, 
ezideig még nern sikerült. A vezetőség 
már nem is nagyon igyekszik középfede- 
zecet keresni, mert Borhy, Aki az ősszel 
párszor már játszott középfedezetet, 
szívesen vállalja tavasszal is ezt a helyet 
a csapatban.

A tornatermi edzéseket szorgalmasam 
végzik a Gamma-játékosok. A szabad
ban még egyelőre nem tartanak edzést. 
Az edzések" után a játékosok mindig 
baráti vacsorára gyűlnek Össze. Az 
egyik ilyen vacsorán a játékosok Ag* 
falvy Ipolyt. a Gamma ügyvezető elnökét 
születésnapja alkalmából ezüst cigaretta- 
tárcával lepték meg. A játékosok körében 
nagyon népszerű ügyvezető elnököt 
Fiala Antal köszöntötte fel és Toldi 
Géza, mint csapatkapitány nyújtotta át 
a játékosok aláírásával ellátott cigaretta- 
tárcát Ag falvy Ipolynnk. Az ügyvezető 
elnök meghatott szavakkal mondott a 
fiúknak köszönetét

„1 EVL \ P“
Mandilt Béla, a Hungária intézője nem 

kapott szabadságot, lemaradt a portyáról.
Már megnyugodott egy k ics it...

*
Felvidították a levelek, és a levelező

lapok, amelyeket a fiuktól kap.
„  Mit kapok, ha itt lemaradok a vo

natról?”  — írja  Kardos Görögországból.
Titkos levele:
„Bélám, remélem, nem találtál még bál- 

szélsőt!'*
Turny:
,,Vigyázz egy kicsit az öcskösre.’*

Mandik felsóhajt:
— Az lesz a legkedvesebb levél, amely

ben közük, mikor várjam őket a pálya
udvaron. .

BECSBEN
A R A P ID  AZ „ŐSZI BAJNOK”

Bécsben a múlt vasárnap fejezték 
az őszi idényt. Két mérkőzést, játsz 
tak: Rapid—Amateure Fiát 3:1 (0
Wacker—Vienna 2:1 (1:1). -Az őszi V 
eredmény •

1. Rapid 7 E 1 1 25 10 11
2. WSC 7 3 3 1 20 8 9
3. Wacker 7 4 1 2 20 14 9
4. Austria 7 4 — 3 21 23 8
5. Admira 7 3 1 3 13 21 7
6. Vienna 7 3 — 4 12 17 6
i. Amateure-Fiat 7 2 — 5 20 31 4
8. FC Wien 7 1 — 6 10 23 2
Vasárnap a Vienna—Rapid Wacker -r>

Admira, WSC —Austria és FC Wien—.
Amateure-Fiat mérkőzéssel 
kezdik a tavaszi idényt

már el iá

Erősödik az RFC. Bernváller, a í íl-  
ker. TVB jobbszélsője az ujlaKíakho* 
Mik
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— Á  fovöben már
nem'lesz gondja az Újpest
nek az utánpótlás tekinte
tében

— mondta Czlpper Oszkár9 a lilák szövetségi
képviselője

tervszerű munkánk eredménye, ko^y ide
jutottunk: négy iskolaosapatunk, kölyök-,
!í  : r- A ..I An AXK1 ví ATivih'íitpcQaflf'

Az Újpest tavaszi összeállításának le
hetőségeiről beszélgettünk szerdán Czip- 
per Oszkárral, a lilák szövetségi képvi
selőjével.

— Minden attól fügf| — mondotta —, 
hogy ki fog rendelkezésre állni. Játsz
hat-e például Zsengellcr, avagy sem. 
Ott. kell-c kezdenünk, ahol ősszel kezd
tük, avagy ott, ahol ősszel abbahagytuk. 
Nagy kérdés az is, hogy mennyire vál
nak he az új szerzemények, elsősorban 
Pálya, továbbá, hogy az UTE amatőrjei
nek a crapatban való szerepelteteserol mi 
u vezetőség véleménye: vájjon elégedet
tek voltak-e Kármán és a többi amatőr 
játékával az őszi bajnoki idény folyamán.

—— önnek mi a véleménye az amatőrök- 
*•01? — kérdeztük. ..

—- Szerintem ma már teljesen össze-? 
forrt, együttest alkotnak amatőr- es 
prof ..játékosaink. Amatőrjeink olyan szín
vonalon mozognak, hogy bármikor ts*~ 
repcIIiBtnek a pyoficsapatban. Ezt nem 
úgy mondom, mint amatőr vezető, mint, 
aki az amatőrfntbailistákkal nőttem ösz- 
sze, hanem meggyőződésből. Ott van pél
dául Jobbágy, aki csak azért nem ját
szott ősszel az Újpestben, mert az UTE 
első bajnoki meccsén a lábát törte. Kar. 
mint hatízben, Nagymarosit és Ungvárit 
négy-négyízben vette kölcsön r 1 
TaVa.’y még csak hároraízben segítette ki 
az UTE .játékossal az Újpestet. Négyévi

„_- _ »
ifjúsági és többi amatőrcsapatunk terv
szerű nevelése révén most má» elértünk 
oda, ahová elérni akartunk: olyan gárdát 
neveltünk, amelyre proficsapatunk is szá
míthat. Most már néni kell a proficsa
patban felfedezett gyenge pontokat ide
gen egyesülettől átvett játékosokkal 
megerősítenünk, megerősíthetjük ^azokat 
sajátnevelés fi játékosokkal* A jövőben 
már nem less gondja az Újpestnek az 
utánpótlás tekintetében, Ifjúságunk ne
velése szempontjából igen jelentős lep G 
történt újabban is, amikor sikerült meg
nyernünk a kölykök edzőjének ymeze 
Jenőt. Vincze már szorgalmasan dolgozik 
tehetséges kölyökgárdánkkal.

— Jelenlegi profigárdánknál én így 
látom a helyzetet; A hátsó vonalak most 
már rendben vannak. A Fekete—-Joós hat- 
védpár az utolsó három bajnoki meccsen 
már nem kapott gólt. A fedezet sorban 
együtt lesz a nagy hármas: Szárny—
Sziics—Balogh. A csatársor szárnyai is 
megvannak. Csak a köaépcsatárunk ki
léte bizonytalan. A kérdőjelünk Pálya és 
Zsongcllér. Ha Zsengellér nem játszhat, 
akkor talán Pályával lehetne megoldani 
ezt a problémát. Ha ez sikerül, akkor 
joggal várjuk el U csapattól, hogy meg
ismételje a tavalyi bravúrt, hiszen akkor 
megvan a sikernek minden előfeltétele...

Várad! a Gammában!
A  Gamma a legnagyobb titokban ■ az eredménnyel végződött tárgyalá-

tárgyaiásokat folytatott a Taxisok- sok után-
kai azirányban, hogy Ydxádit% a 
Taxisok válogatott jobbszélsőjét 
megszerezze. A  Taxisok vezetősége 
először hallani sem akart arról, 
hogy a jeles játékost átadja a Gam
mának, majd aztán olyan összeget 
kért a játékosért, hogy a tárgyalá
sok majdnem megszakadtak. Szer
dán este aztán a Taxisok régiéről 
Bisovieh József igazgató és Pesti 
Béla főmérnök, a Gamma részéről 
Ágfalvy Ipoly ügyvezető elnök « a 
Fia,la Antal intéző végső tanácsko
zásra jöttek össze. A  tanácskozás 
eredményesen végződött és Varadit 
a Taxisok kiadták a Gammának.
Fiala Antal intéző, ezeket mondta

— , váradi Béla már régen han
goztatta azt a szándékát, hogy ná
lunk szeretne játszani, —  mondta 
Fiala Antal. — Váradi ugyanis a 
Gamma-gyár alkalmazottja s min
den játékosunkkal a legjobb vi
szonyban van. A legnagyobb szere
tettel várjuk. Váradi szerződését 
ma, csütörtökön nyújtjuk he a sző■ 
vétségben,

Váradi megszegésével a Gamma 
csatársora nagyon megerősödik. A  
Gamma csatársora tavasszal a kö
vetkezőképpen áll majd fel: Váradi, 
Takács, Sütő, Toldi, Kemény. Jó 
csatársor. . .

Őfelsége a szur
Avagy
Miért hagyott fel az angol rend
szerrel a Genova?

Megcsappant a nagycsapatok játékereje E g y  
kis beszámoló az olasz bajnokság ószi forduló
járól

Bőma, január 16.
Vasárnap befejez

ték az 1839/40. évi 
bajnokság őszi for
dulóját, január 21-én 
meg elkezdik a ta
vaszi fordulót. A  két 
forduló között nincs 
pihenő. Az elsőségért 

és a kiesés ellen most kezdődik el a 
nagy küzdelem. Most már nem lehet 
egy-egy pontveszteséget következ
mények nélkül megúszni.

Az „őszi bajnok'* a Bologna lett, 
de csak egy ponttal előzte meg az 
Ambrosianát. A z  élen olyan nagy a 
tömörülés, hogy

az első helyezettet & tizenegye- 
dilitől csak 5 pont választja el.

A  tömörülésnek nem az a? oka, 
kegy az erőviszonyok kiegyenlítőd
tek, hanem az, hogy a nagycsapatok 
ereje megcsappant, a játékszint 
kissé alábbszállt. Ezt bizonyította 
az elmúlt vasárnap a rangadó is. A  
Bologna--,Ambrosiana (0:0) mérkő
zésen ugyanis a két csapat védelme 
a feladata magaslatán állt, de a két 
csapat többi része még szánalmas 
látványt nyújtott a nézőknek, 
Andreolo, a. válogatott középfedezet 
csak félóráig bírta az iramot, aztán 
meg csak statisztált, Guamíeri, 
Meazza helyettese kétizben sem tu
dott négy méterről gólt rúgni, pedig 
egy alkalommal sem zavarták. Sza
badon állt! Teljes összevisszaság 
Uralkodott a pólyán, ez máskor az 
élcsapatok találkozóján nem fordult 
Élő,

Az őszi Idényben figyelemre méltó 
teljesítményt nyújtott a Mila.no és a 
Hbmtus. Boffi, a Milano kozepcsa- 
tása összesen 17 gólt lőtt s most 
J?inte elérhetetlenül vezet a gol.ovó- 
üstán. A  második helyen »  góllal 
®kofwterf van- _  ,

A  Milano taktikáját teljesen Bof- 
f&a alapozza s ez a taktika eddig 
Pitidig jól bevált. A  Juventus gyen
ge kezdet után. alaposan összeszedte

magát s mint már korábban is meg
írtam, azon csapatok közé számit, 
amelyek még beleszólhatnak a baj
nokságba.

Érdekes
a fieneva szereplése,

A  Genova, mint ismeretes, bevezet 
te az angol rendszert s egészen de
cember közepéig ebben a rendszer
ben játszott. Ekkor, néhány sikerte
len mérkőzés után, a szurkolók fe 
nyegető magatartása, miatt ég főleg 
azért, mert

a játékosok nem tartották he 
pontosan »  játék követelmé

nyeit
- kénytelen volt visszatérni az ölasz 

rendszerhez. Meg kell jegyeznem, 
hogy a csapat csatársora és a két
szélsöfedezete tüneményesen jól ját
szotta az angol rendszert (a Genova 
lőtte a legtöbb gólt az ősszel!), de, 
sajnos, á csapat védelme és a „kul-
lancs-középfedezet”

sehogyan sem tudta, vagy 
akarta megérteni

a rendszer követelményeit. A véde
lem és főleg a közévfedezet m iatt a 
csapat olyan mérkőzéseket vesztett 
el, amelyeket egyébként könnyen 
kellett volna megnyernie. A  csapat 
most abbahagyta az angol rendszert 
s jelenleg az a helyzet, hogy egyik 
rendszert sem követi. Helyesebben a 
mérkőzéseken vannak olyan percek, 
amikor a csapat angol, majd olasz 
rendszerrel játszik. Illetve vannak 
Olyan percek, amikor egyik , rend
szert sem követik. Ilyenkor teljes 
fejetlenség uralkodik a játékosok 
között. Hogy melyik rendszer volt a 
kedvezőbb, azt majd csak a jövő 
miitatja meg, de azt hiszem nem te- 
vedek, ha azt mondom, hogy az an
gol rendszer jobban kedvezett á Ge 
novának.

Az őszi Idényben szánalmasan 
gyengén szerepelt a Roma és a Na 
poli. Az előbbi a 12-ik, az utóbbi a 
15-ik helyen kötött M. A  Roma ar

gentin „csillagokat" szerzett be az 
őszi idény elején, de ezek a csillagok 
nem ragyogtak. Csak keserűséget 
szereztek a vezetőknek és a szurko
lóknak. A  Napolj Bolondért edzőben 
látta a jövő sikeres szereplését, de a 
vezetőségnek be kellett látnia, hogy 
a bajok idén is ugyanúgy megjelen
tek, mint máskor. Tehát korábban 
sem az edzők voltak az okai a bal
sikereknek. Eredmény: Baloncieri
marad s a csapatot igyekeznek fel
javítani.

A Modena, a 16-ik helyezett — 
biztos kieső, Már a csoda sem segít
het rajta,

G. h.

A  budapesti am atér 
labdarúgók tavas*! 
sorsolása

I, osztály 
Északi csoport;

Váréin* a.t B LK -U R A K , TTE-ZsTE, 
IIAC—Tesívúris'ég, MFTR— Elektromos II-, 
Máv, Előre—III- kér, TVE. MSP-MPSC.

Máréius 16.; Testvériség—MFTR, Xs 111 
-H A C , U RÁK-TTE, m - kor. T V E -  
MSC, Elektromos IT-—Mav. Elére, MRSC 
—Főv. TKör. — Március 17: BhK-JFőv, 
TKör, HAC URAK, MFTB-ZsfE, Máv, 
Előre—Testvériség, M SC—Elektromos II-, 
I I I .  kér. TVE—MPSC. -  Március 31: 
Testvériség—MSd, ZsTE-Máv. Előre, 
TJBAK—MíTJl, FSv. TKör-TTE , Elek
tromos í r — III .  kér. TVE, MPSC-BUK. 
— Április: 7; TTE-BEK, IIAO-Főv.
TKör, Máv, Előre—URAK, MSG—ZsTE, 
I I I .  kér. TVE—Testvériség. Elektromos
J í__MPSe. -  Április 14: Testvériség—
Elektromos II,, ZaTE—lii- kor. TVE, 
URAK—MSC. Főv, TKör—MFTR, BEK— 
HAC, MPSC-TTE- — Április 2!: HAC— 
TTE, M FTR -B U f, Máv. Előre—Fov. 
TKör. I I I .  kér. TVE—URAK. Elektromos 
n-r-ZsTE. MPSC—1Testvériség. -  Aprít* 
28: ZsTE—Testvériség, URAK—Elektro
mos II., FőV. TtCiSf— MSC. RLE—Máv. 
Előre. TTE-MFTR, H A C -M p SE. -  
Május 5: Testvériség—URAK, MFTR
HAC, Máv. Előre—TTE, MSQ-BLK, 
I I I .  kerületi TVE—Fővárosi TKor, 
MPSC—ZsTE. — Május .19: URAK—ZsTE, 
Főv. TKör—Elektromos II., BÜK—I l i 
kor. TVE. TTE—MSC, HAC—Máv. Előre, 
MFTR—MPSC. — Május 26: Testvériség— 
Főv. TKör, Máv. Előre—MFTR, MSC— 
HAC III .  kor. TVE—TTE, Elektromos 
I I — BLK, MPSC -URAK. — Június 2: 
Testvériség—TTE. ZsTE—BÜK, URAK— 
Föv. TKör, MSC—Máv, Előre III .  kér. 
TVE—MFTR, Elektromos I I — HAC. — 
Június 9: Főv. TKör—ZsTE, BLK—Test
vériség. TT K—Elek t romos II., HAC— 
III .  kér. TVE, MFTR—MSC, Máv. Előre— 
MPSC- ,

Keleti esqport:
Március 3: WSC—Törekvés II-. Hargita 

—PSE, Hálókocsi—BSzKRT II., SzFC, — 
BÖSC, Fittes—GTE, KAC-PSC- -  Már
cius 10: BSzKRT I I — NSC, DSE—Ilálo- 
koeei, Törekvés H —Hargita, GTE—KAC, 
RIÍSC-FilteX. PSC-WSC. -  Március 17: 
Hargita—WSC, Hálókoosi—Törekvés II-, 
KSC-DSE. SzFC—BSzKRT H-. k a c -  
BRSC, GTE—PSC. -  Március 31: BSzKRT 
H —  Fíltex, DSE-SzFC, Törekvés I I — 
NSC, WSC—Hálókocsi, BRSC—GTE, PSC 
—Hargita, — Április 7; Hálókocsi—ílar- 
giia, NSC—WSC. SzFC—Törekvés II., Fii- 
tes-DSE, KAC—BSzKRT II- , BRSC-r 
MO.- -  Április 14: BSzKRT I I -S T E ,  
DSE—KAC, Törekvés I I — F I  tér, W »C— 
SzFO, Hargita—NSC, PSC—Hálókoosi. -  
Április 21: NSC—Hálókocsi, SzFC-Har- 
gita, Fíltex—WSC, KAC—Törekvés II. 
GTE—DSE, BRSC—BSzKRT I I ,  — ÁPtt 
lis 38! DSE—BRSC. Törekvés II. -GTE 
WSC—KAC, Hargita—Fíltex, Hálókoesi- 
SzFO, NS‘C— PSC- — Május 5: SzFC- 
NSO, Fiit ex—Hálókocsi, KAC—nargita 
GTE—WSC. BRSC—Törekvés II-, PSC- 
BSzKBT II. -  Május 19: DSE—BSzKRT 
II., WSC—BRSC, Hargita—GTE, Háló- 
koesi-KACí NSC—fi i  (ex, SzFC-PSC. -  
Május 36: BSzKRT I I — Törekvés II.
FiUcx—SzFC, KAO—NSC, GTE—Ilá'ó 
kocsi, BRSC—Hargita, PSC—DSE- — Ju 
nius i :  BSzKRT H — Hargita, DSE-
WSC. KAC—Filtex, GTE-SzFO. BRSC- 
NSC. PSC—Törckvé* II. — Június 9: Tő* 
Fekvés U — DSE.. WSC—BSzKRT II-, 
Hálókocsí-bRSe, NSC-G IE , S*FC- 
SAC. Filtex—PSG.

M M  LEfiHDER
4 d a «  é n e k e l ©bfeen a  f J m bee
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R e n i fe z t e :  H A R T fU  PÁ L .

C U S T U V K N U m H E R B E R T W B L K ,
F S I i B ü R K H  Pl, É K H S T
KARCHOW , H®LF H .Y D IL ,  KARL 
C Ö N T H E R , F r -n z  SfilíaSbeilüií

P r e m i e r  m e !

„Kihívjuk a Gammát
egy labdarúgó tízpróbára \
A Törekvés második s z a b a d t é r i  edzése

A  „Tóvi,‘ »em  tertgzik »  fá?ős 
csapatoh közé. Műit pénteken tíz- 
fokos hidegben tartott szabadtéri 
edzést, most pedig stirü havazásban 
került sor a második szánni „külső 
munkára". A  fiúk melegen felöltöz
tek, melegítő ruhába, több meleg 
ujjasba, sőt sokan sapkát is húztak. 
Az edzés most is főleg a jó erőn
létet szolgálta. Uáromnegyedórás 
igen erős iramü gyaloglással kezdő
dött az edzés. Ez a mozgás bizony 
jóval nehezebb, mint a futás, külö
nösen a csúszós hóban, amikor 
minden lépés után megcsúszik a 
játékos. ®z a mozgás dolgozza át 
azonban jól az izmokat.

A  gyaloglást s. pályán belül tar
tották a salakpályán. A  hosszúlábú 
Palatínusnak végig a legkülső kö
rön kellett gyalogolnia, nehogy a 
természet jóvoltából jogosulatlan 
előnyhöz jusson.

Most már valamivel több könny! 
tő, lazító futást iktatott be Szeder 
edző az egyes kilométerek közé, 
mint az első alkalommal. Gyaloglás 
és futás közben kiadós lcgzőgyakor- 
latokra is került sor.

A  gyaloglás-futás után * alapos 
húszperces tornára került a sár. 
Itt már mindenki gőzölgött. Talptól 
fejtetőig mindenkit teljesen átdol 
goztak ezek a gyakorlatok s a vég 
sö levezető kör után az egészséges 
fáradtság érzetével szállhatott 
mindenki fürdőbe,

*
Egy sérültje máris van a Törek

vésnek. Szűcs Gyula, a kitüBö, ro 
konszenves jobbfedezet munka köz 
ben szerencsétlenül járt• Bgy acél

Déli csoports
Március 3: FSC-MAFC. WMTK

KBSB, MPSE-SAC, PeMTK—BMT«, 
ETC—MAVAG II-. KTIv — GSE— 
Hunasfii la—KTC. — Március IP: 
BMTC-ETO. KAC—PeMTK. KSSE- 
MPSE M AFC-W M TK, GSE-HungárU, 
MAVAG I I — KTK. KTC- FSC. -  Már- 
cius 17: WMTK-FSC, MPSK-MAFC,
PcM fK-KSSE . ETC-SAC. K T K -B M iK  
Hnngória—MAVAG II., GSB-KTC- -  
Március 31: BMTE—Hun íária. SAC—
KTK K&8E-ET0. M AFC-P.M TK, FSC 
-M PSE, MAVAG II. - ŐSE, KTC— 
WMTK -  Április í :  MPSE—WMTK,, 
POMTK-FSC, e t c - m a f c . k t k - kssf ., 
Hungária—SAC, GSF— BMTE. MAVAG
I I __ -KTC- — Április 14: BMTE-
MAVAG I I „  SAC—GS®, KSSB—Hungá- 
fai. M AFC-K TK . FSC-ETC, W M TK- 
PeMTlv, KTC—MPSE. — Április ??: 
PeMTK- MPSE, ETC—WMTK, KTK— 
FSC. Hungária—MAFG. GSE-KSSB 
MAVAG 1 f —SAC, KTC-BMTE- -  Ap- 
íilia 28: Sá G-BMÍE. KSSE-M AVAG 1D, 
MAFC-GSS, S G y H F k t fe is . W ’  
KTK MPSE—ETC, PeMTK—KTC. 
Május 5; B M T E -R S s i ÉJTC-PeMTK 
KTK--MPSE. Huagári*-W M TK, GsE 
FSC, MAVAG I I — MAFC. KTC-SAC. 
Május II: KS9E-SA0. MA N C R MT H
fsc - m a v a g  H., WMTK-GSE. MPSE 
-Hungária, FeMTK—KTK, RTC-KTC- 
Május 36: BMTE-FSC. SACI-MAFC
KTK - ETC, Hungária—PeMTK, GSE— 
MPSE. MAVAG II.-W M T K , KTC—- 
KSSE- -  Június 2: BMTE-MPSE. SAC- 
WM'L’K. KSSE—FSC, Hunaárla—KTK 
CSF—ÉTC, MAVAG II.—PeMTK. KTC 
MAFC. -  Június 9: MAFD—KSgE. FSC 
SAC, WMTK-BMTE, MPSE-MAVAG 
IX„ PeMTK—GSE. ETC—Hungária. KTK 
-K TC .

Értelemiavare sajtóhiba került be ,,A
angol rendszer megerősödve került ki az 
edzőtestületi vitákból’ ’ oímű, lapunk ja
nuár 16-iki számának 4-ik oldalán meg
jelent cikkünk 106-ik sorába. A  mondat 
helyesen így hangzik: „Az olasz rend
szer három előretolt csatárának meg 
gyorsabbnak kell lennie, mint az angol
nak, mert az olasz előretolt csatárok sok
kal jobban magukra vannak hagyatva.

lemez az arcába csapódott, ponto
san a bal szemöldökére. Szerencse, 
hogy a szeme nem sérült meg. Az 
ütés azonban olyan erős volt, hogy 
Szűcs agyrázkódást is szenvedett. 
Remélhetőleg a vasszervezetü Szűcs 
hamarosan rendben lesz.

*
Szeder István, a Törekvés edzője 

érdekes tervről beszél:
—  A következő edzésen már labda- 

gyakorlatok is lesznek, főleg fejelés, 
Az elkövetkezendő edzések folyamán 
egy sereg szórakoztató játék, ver
seny is sorra kerül. Ezzel kapcsolat
ban arra gondoltam, hogy az előké
születi időt egy érdekes összecsapás
sal élénkíthetnénk meg. Megmérkőz
hetnénk a Gammával egy újszerű 
labdarugó-tízpróba keretében. Azért 
gondolok a Gammára, mert ezzel az 
egyesülettel különösen meleg barát
ságban vagyunk. Ez a tízpróba fel
ölelhetné a következő számokat;

labdavezető-váltó, partdobás, fe- 
jelfí-váltó, futball-tenisz, táv- 
rúgás, célbarugás, tizenegyes- 
rúgás, magasfejelés, 100 méteres 
síkfutás futballcipőbcn és páros 

fejelés.
Ezt csak Agy kapásból soroltam fel, 
a Gamma edzőjének talán lesz más 
ötlete is valamelyik általam felsorolt 
szám helyett. Azt hiszem, érdekes 
lenne és egyben hasznos is- Ezennel 
kihívjuk a Gammát! Kíváncsi va
gyok, mit válaszolnak a kihívásra.

♦
Azt hisszük, az ötlet jó. Lássuk a 

nemes vetélkedést! Talán más egye
sületek is kedvet kapnak az előké
születek során.

Ő S Z I  P I L L A N A T K É P

10. Szolnok
Kfspéter, Csabai, SelmeczS és 

Szántó nem mulasztott mérkőzést
Idényzáró kimutatásunkban a < meozi és Szántó, minden mérkőzésen 

Szolnok van soron. A  tiszapartiak részt vett.
az ősszel keresték a csapatukat. l Kolláth a legeredményesebb esa-
Erre mutat az, hogy 12 mérkőzésen <ára a Szolnoknak. Átlagban 0.6
(a Nemzetivel nem játszották) j gólt, rúgott minden mérkőzés**! 
játékost szerepeltettek, I _

Négy ember, Kispéter, Csabai, S eb » íme a Szolnok adatai:

1. Horváth
2. Retkes
3. Kispéter (1)
4. Csabai
5. Salmeczi
6. Fazekas
7. Szántó (5)
8. Sárkány (3)
9. Kolláth (6)

10. Búza
11. Korom ( t )
12. Gulyás
13. Draskóczi
14. Lukács
15. Nagy (2 )
16. Barna
17. Szűcs
18. Csóti —  —  —  “

összeállításunk szemléltetően mu
tatja, hogy k i hányszor és mikor 
szerepelt, melyik egyesület ellen ját
szott s hogy azon a mérkőzésen ml
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iny. A  név után záró-VAJAI, vvunvnj . f*         -— . -
jelben még azt is feltüntetjük, hogy 
ki hány gólt rúgott.

A BTK esütürtíilí esle tartja erem-1 ‘szereplésükért * vezetéséitől az énéét-et
kiosztó vacsoráját, amelyen a labda-1 é> vereteket. ___ . . . . ..
rugók, az ökölvívók és a kézüabdások I Franko, a BSzKRT tehetséges, fiatal 
kapják meg az elmúlt idényben való szép I kapusa ^Debrecenbe távozik.

i
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Kólazi, a Haladás jobhháivédje 
igén:

-  Az első hat közt mi is ott 
leszünk!

Az idei NB Őszi fordulójában a 
szombathelyi Haladás a 9. helyen kö
tött ki. öt olyan játékosa van, aki 
minden mérkőzésen szerepelt. Közöt
tük találjuk Kálazit, a szombathe
lyiek kiváló jobbhátvédjét Is. Kálazi 
nevével már. 3— 4 évvel ezelőtt is so
kat találkoztak a , szombathelyi 
sportemberek. Azok közé tartozott, 
akiről mindenki tudta, hogy jó lab
darúgó, oszlopa lehetne a védelem
nek, de... Nos, ez után a ,,de“ szócs
ka után a „könnyelmű" jelző követ
kezett. Kálazi az elején a Haladás 
egyik legkönnyelmübb játékosa volt 
és sok mérkőzésen ejtette kétségbe 
a szombathelyi zöld-fehér szurkoló
kat.

— Ez „akkor" volt —  meséli most 
Kálazi. —— Azóta, pontosabban: már 
több, mint egy éve, alaposan meg
változtam s egészen más a játékfel
fogásom, mint például két évvel ez
előtt . volt,

(Kálazi „megkomolyodására." tanú 
az. egész szombathelyi' szurkológár
da. Az elmúlt őszi Idényben állan
dóan oszlopa volt a Haladás védel
mének s nem égy mérkőzésen a csa
pat legjobbjai között szerepelt. 1927- 
ben kezdett futballozni a Vasasban, 
1931-ben a Testvériségbe ment, 1936 
őszén pedig a Haladást választotta 
új egyesületéül.)

—  Szóval eltűnt már & szinte 
. szállóigévé vált „könny elmüsködő 
Kálazi f —  kérdezzük.

—  De mennyire! Régen a múlté 
az már... Addig még csak meg
tehettem egyszer-kétszer, amíg az 
NBB-ben játszottunk, ma már azon
ban nemcsak az NB-ben, hanem a 
mostani NBB-ben sem engedhetném 
meg magamnak a könnyelmüskö- 
désnek még csak a gondolatát sem. 
Az őszi idény derekán pedig Krasz- 
nai kényszerű kiválása miatt a vé
delem sokat vesztett erejéből, tehát 
nekem kötelességem, volt kétszere
sen vigyáznom és jól játszanom. 
Időst már nincs baj a közvetlen vé

delemmel sem, , mert akár Kalocsai, 
akár Kiss játszott mellettem., min
dig becsülettel megálltuk a helyün
ket. A fedezetsorunk is remek, csak 
Pillérnek: kell még egy kicsit javul
nia technikai téren. A csatársor 
pedig a tavaszra már nagyon együtt 
lesz és a legnagyobbak életét is 
meg fogja keseríteni.

—  Mi a véleménye a mostani Ha
ladásról és mit vár tőle a tavaszi 
idényben ?

—  Megérdemeljük, hogy jó közép 
csapatnak nevezzenek bennünket. 
Ha pedig sáros, nedves pályán is 
úgy tudnánk játszani, mint száraz 
talajon, akkor a legjobb középcsa
pat nevet is meg érdemelnénk. Szá
raz talajon például nem kaptunk vol
na ki a Ferencvárostól!

A  második kérdésre Kálazi egy 
kis gondolkozás után felel.

•— Az első hat között akarunk 
lenni a hajrában! Tudjuk, hogy ez 
nagyon, nagyon nehéz dolog lesz, 'de 
—  nem lehetetlenség! Teljes erőbe 
dobással fogunk küzdeni minden ta
vaszi mérltőzésünkön s bizonyos, 
hogy még a nagycsapatok sem. fog
ják megúszni a mérkőzéseinket 
pontveszteség nélkül.

(Kálazinak van némi alapja a 
három nagycsapat elleni bizakodá
sában. Hiszen mind az Újpest, mind 
a Hungária, mind pedig a Ferenc
város Szombathelyre utazik a ta
vasszal! Csak a negyedik nagycsa
pat, a Kispest játszhat saját otth.0' 
nában Kálaziékkál.)

Befejezőül Kálazi arról beszél, 
hogy milyen élvezet és öröm ját
szani a mai vezetőség irányítása 
alatt. Kőműves elnök, Palágyi in
téző, Lyka edző és a többi vezető a 
szivét-lelkét adja a Haladásnak és 
nagy-nagy szeretettel veszi körül a 
játékosokat.

—  Ezt a szeretetet a tavaszi jó 
szereplésünkkel fogjuk meghálálni. 
Merthát valamit csak kell adnunk 
érte cserébe a vezetőknek.

Am ire a szegedi egyetemisták a lég* 
büszkébbek:

Kólévlizedes harc alán sikerüli 
a SzüK fö lé  kerekedniük

Sokan nem tudják, hogy a vidék egyik 
} e ge re dm én y ese b ben működő . sportegyes 
sülé lének, a KEAC-nak a neve mögött a 
nagyhírű kolozsvári egyesület húzódik 
meg, ápolva a régi és nemes hagyomá
nyokat, bár Kolozsvár helyett jelenleg 
,;KHtartás’' a neve. Ahogyan annakidején 
képviselte városát a KEAC. éppen olyan 
becsülettel állja helyét. Szegeden és 
kitartással küzd az egyetemi ifjúság 

' sportolási lehetőségeiért.
1902-ben alakult meg a KEAC, ae ösz~ 
azes magyar főiskolák és egyetemek 

egyesületeit megelőzve.
Még ebben az évben elkészítette alap
szabályait, amelyek alapján azután a töb
biek sorban alakították meg sportegyesü
leteiket. Erre büszke a KEAC és az erről 
szóló írásbeli bizonyítékokat féltő gond- 
dal őrzi. Néhány évi lelkes munka után 
r kolozsvárkörnyékj egyesületek fölé 
emelkedett és 1906-ban már Erdély sport
életében vezető szerepet játszott, majd 
megkezdte a fővárosi versenyzők vendé- 
grüliátását, ami azután megadta a további 
lökést a fejlődéshez.

Talán azóta sem fordult elő, hogy 
vidéki vívok legyőzzék a budapestié- , 

két;
a teljesítmény feltétlenül Őrökké em

lékezetes marad az egyetemi klub törté
netében. Van egy másik sportág is. 
amelyben a KEAC évekén át országos 
bajnokságot biztosított magának:

a korcsolyasport.
Lassankint remek atlétagárdát nevelt a 
magyar sportnak, majd a labdarúgás is 
kezdett tért hódítani a kolozsvári egyete
men. Amiként a kolozsvári színház állan
dó- versenytársa volt a budapestieknek. 
Ügy vetélkedett ezután a kolozsvári 
egyetemi sport a fővároséval. Az egész
séges vetélkedésnek a háború szakított 
véget — és a kolozsvári egyetem

Szegeden talált otthonra, 
hogy itt újabb bizonyítékait adja hiva- 
tottságának minden vonatkozásban.

Alig VQ.lt Szegeden néhány hónapig az 
egyetem., az ,,E*’-botűs inges versenyzők 
megjelentek a sporttelepeken és már 
akkor komolyan , kellett számolni telje
sítményükkel. Persze

először a labdarúgócsapat alakult 
meg,

nem kisebb képességű játékosokból, 
mint vitéz Nagy Tamás. Bodnár Dezső 
dr., Debreczeny Jenő dr.. Savanya Fe
renc dr., Sántha László dr. és még sokan 
mások, akik még. ma is lelkes és hasz
nos tagjai az egyesületnek. Jó volt éz a 
csapat s ha eleinte nem is boldogulha
tott áz akkor fénykorát élő SzAK-kal 
szemben, de néhány év múlva is felzár
kózott melléje és talán az jelentett for
dulópontot a vetélkedésben, amikor sike
rült az egyetem istáknak 2:2 arányú dön
tetlent kibarCAliííok a piros-feketékkel 
szemben.

Közben természetesen a többi sport
ágat is ápolták

8® ogyoíeínil-'iták; a Wanie-fivérek^ indi* 
tolták meg az úszóélotei a KEAC-h*an és

osak a® anyagiak hiánya miatt kellett ezt 
a szakosztályt felszámolnlók és átcügexi- 
niök úszóit a SzUE-nak. Ebben az idő
ben tulajdonképpen ^osak a labdarúgás 
volt komoly tényező az egyetemistáknál, 
a7. eredményesebb fejlődés útjára akkor 
lépett a KEAC, amik >r Ottovay Károly 
vezetésével a piros-feketék valamennyi 
számottevő atlétája átlépett az egyete- 
mistákho:. Ebben az dobén és még hosszú 
ideiig a KEAC atlétagárdája ta-rtotta a 
bajn-okSágokat nemcsak Szegeden, u^len- 
hanem a vidéken is.

Nem egy aranyjelvényes atléta nőtt 
ki az egyetemisták közül:

A  Labdarugók pedig a SzAK helyett a 
Vasutassal, majd az SzTK-val kezdték 
meg a vetélkedést több-kevesebb sikerrel, 
végül is éveken át biztosan tartották ke
zükben a bajnoki címet. Három évvel 
ezelőtt, ismét a SzAK-kal kezdték meg a 
párharcot, czúttí 1 elnimaradtak, de fej- 
fej meMetit küzdve ma mind a- két csapat 
egy osztályban, az NBB-Len harcol a pon
tokért a szegedi labdarúgás képviseleté
ben. És most úgy látszik,

mintha a KEAC kerekededett volna 
felül.

Ha tekintetbe vesszük, hog-y milyen ne
hézségekkel kellett megküzdenie a KEA0- 
rbak az NBB ős<zi idényében, akkor a tel
jes tményről csak a dicséret hangján szól
hatunk.

Nemcsak a labdarúgás tudott méltó he
lyet. biztosítani a KEAC-nak a magyar- 
sportban, hanem az egyetemisták többi 
szakosztálya is. Ápií^ sajnáltat tál kell 
megállapítani az ^egyétomi atlétika stag
nálását, addig vívásban, céllövészetben, 
birkózásban, ökölvívásban,. teniszben és a 
tofnasportban kitrnően szerepel a KEAC- 
gárda. Ezekben a sportágakban nemcsak 
főiskolai bajnokságot, de több más baj
nokságot is íze: eztek az egyetemisták 
egye s ül ctü kmek,

------------------------------
LEJÁRÓ SZERZŐDÉSEK

MEGHOSSZABBÍT.4SA
A z NB- és NBB-egyletek január 25-ig 

tartoznak Lejelenteni az MLSz-nek, hogy 
szerződtetett játékosaik közül kiket óhaj
tanak visszatartani és kiket tesznek sza
baddá. A  szövetség január 28-ig készíti 
el a szabaddá vált játékosok névjegyzé
két. A  visszatartott játékosok az egyesü
let visszatartási szándékáról ajánlott le
vélben értesítendőle Ha a játékos nem , 
óhajtja szerződését megújítani, ezt a 
szándékát a levél vételétől számított 8 
napon, belül köteles bejelenteni egyleté
nek, valamint az MLSz-nek.

A * FSC vasárnap megkezdi tavaszi 
előkészületeit. Ha az időjárás kezező 
lesz, a pályára mennek a budaiak.

A MAVAG erősít tavaszra. ,,Két új já
tékos leigazolása várható” —* mondja 
Opata Zoltán edző.

Erősödik a BLK. Celf. a VI. kér FC 
volt játékosa a csoportjában vezető 
BLK-ba kérte átigazolását.

Az URAK január végén edzésbe kezd. 
Egyelőre a tornateremben.

Kalapácsvetésben
csak kezdek vagyunk
300Q<es akadályon sincsenek fé eredmé
nyeink * A z 1939* év legjobb eredményei

Mindig’ voltak nálunk; elhanyagolt 
versenyszámok, amelyekben nem 
rendeztünk versenyt és nem törőd
tünk vele, hogy ezek egyúttal olim- 
piai versenyszámok is. Most azonban 
kénytelen-kelletlen foglalkoznunk kell 
ezekkel is, hiszen például Német
ország csak olyan válogatott via
dalra áll ki, amelyet az olimpiai mű
sor alapján rendeznek. (A  gyaloglá
sok és marathon kivételével). Az el
múlt évben már volt bajnokság aka
dályfutásban és kalapácsvetésben is 
és különösen az utóbbiban az ősz 
folyamán örvendetesen növekvő ér
deklődést tapasztaltunk. Illő tehát, 
hogy ezekben a számokban is ismer
tessük a legjobb magyar és külföldi 
eredményeket —  bármilyen lesújtó 
is, egyelőre, az Összehasonlítás*

KALAPÁCSVETÉS
Magyarok;

47.88 Kemény Gábor BSzKRT 
38-15 Bertalan György MAC 
27.00 Gáspár Ferenc MAC 
26.07 Buda Ferenc MAFC 
26.(X) Németh Ernő BSzKRT 

Európa legjobbjai:
58-67 Voirilá fin-n 
58.65 Blask német 
58-52 Storch német 
57.03 Hóin német 
55.91 Mayr német 
55.51 Houtzager noUand 
54.95 B-eyer német 
54-34 Greulich nérri-et 
54.29 Lutz I. német 
53.63 Linné svéd

53.24
55.00
52.90
53.64
52-63
52.48
52.46
52-19
51.78
51.62

Hcino finn 
Linnasto észt 
Lutz II. német 
Backlund svéd 
Anttalainen finn 
Warngaard évéd 
Malrabrandt svéd 
Kordas lengyel 
Jabneke német 
Jansson svéd

3000 M AH ADALYFUTÁS 
Magyarok

9:33.2 Híres László UTE 
9:36 Gulyás László UTE 
9:36.8 Szilágyi Jenő OK 
9:46 Simon István BSzKRT 
9:53.2 Csapiár András MAC 

10:06.2 Németh Béla MAC 
10:10.6 Hernádi Ferenc TSE 
10:12.2 Bordás József UTE 
10:15.6 Babusa Ferenc DM

Európa legjobbjai 
9:06.8 Kainál német 
9:07.4 Pekuri finn 
9:08.8 Isohollo finn 
9:09 Larsson svéd 
9:09.6 Lindblad finn 
9:11.6 Seidenschnur német 
9:12.2 Matilainen finn 
9:12.6 Tuominen finn 
9:16 Ollander svéd 
9:21.4 Kepponen finn

3000 m síkfutás
Befejezésül közöljük még a 3000-es 

síkfutás legjobb eredményeit is. A  
3000 méteres síkfutás ugyan ezidö- 
szerint nem olimpiai táv, de szerte 
Európában, sőt Amerikában is rend
kívül népszerű. Nálunk is javultak 
az eredmények az elmúlt évbenc

8:23 
8:
8 
8 
8 
8 
8 
8 
S 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

Magyarok
Csapiár András 1.MAC

24.4 Szabó Miklós MAC 2.
28.8 Iglói Mihály MAC 
37 Németh Béla MAC
38.8 Esztergomi Mihály BSzKRT
40 Szilágyi Jenő OK
41 Simon István BSzKRT
42 Eper Imre UTE 
44 Rátonyi Sándor MAC
44.2 Lendvai Pál BBTE
14.8 Farkas Béla T'estv.
45.2 Híres László UTE
45.8 Kelen János BBTE
52.8 Gyimesi János PSE
54.2 Tarsoly Károly BSzKRT 
56 Gulyás László UTE
56.8 Játékos Pál TSC
59.4 Zoltay László UTE

1. Csapiár ideje Helsinkiben elért
kétmérföldes részidő. 2. Szabó nyilt 
pályán 8:26.6-ot futott, a fenti ered
mény berlini fedettpálya-világc.s5csan 

Európa legjobbjai'.
8:15.4 Jonsson svéd 
8:15-6 Maki finn 
8:16.4 Pekuri finn 
8:18.2 Tuominen finn 
8:19.4 Most őrt belga 
8:20 N üssön svéd 
8:21 Kurki finn 
8:21-8 Schauroburg német 
8:22.8 Syrmg német 
8.23 Csapiár magyar 
8:24.4 Szabó magyar 
8:24.6 Eitel német 
8:25.4 Ström'back finn 
8-25.8 Hartikka finn 
8:26-2 Ti Ilmán svéd 
8:26.6 Nicininen finn 
8:26.6 Rasdahl norvég 
8:26 6 Seidenschnur német 
8:27 Ollander svéd 
8:27.2 Salminen finn.

tyán vívott mérkőzéséi még nagyobbá
tették s most már kapkodnak érte a 
kontinensen.

TENISZ

Februárban Németország, 
áprilisban Torino szeretné 
vendégül látni a magyar  
teniszezőket

Tóth László dr érdekes tárgyalásai az olasz portyán
A magyar válogatott tenisz csapat két

hetes' olaszországi kirámdtilásia 'tulajdon
képpen kudarccal végződött. Milánóban és 
Torinóban is kikaptunk az olaszoktól. A  
körülmények ée a szerzett tapasztalatok 
mégis a-zt mutatják, hogy ez a kudarc 
mégsem volt egészen — kudarc- Sőt sport
bei ileg sokáig emlékezetes marad. Leg
alább is Asbóthnak és az olaszoknak.
Tóth László-dr sok érdekes dolgot mon
dottéi, amiről sikerre következtethetünk.

— Azzal a tudattal Indultunk útnak — 
mondottá Tóth László dr —, hogy Milánó
ban még csak lesz egy kis közönségünk, 
de Torinóban már nagy bukás elé néz
hetünk. Ezzel szemben azt tapasztaltam, 
hogy Torinóban sóba nem látott lelkese
déssel fogadtak bennnüket. Ezt főleg a 
közönségre értem. Szinte, verekedtek a je
gyekért. S még így is sokszázan Toltak 
kénytelenek jegy nélkül hazaballagni.

— A rendezőség már arra is gondolt, 
hogy a fedettpálya oldalait gyors mun
kával egy nap alatt kijjebb tolja és pót
lelátókat készít. Csak az idő rövidsége 
miatt álltak el ettől a szándékuktól.

— Az Asbóth—Cucelli mérkőzéshez ha
sonlót még sohasem látott a torinói kö
zönség. Asbóth játékát olyan élvezettel 
figyelték, mintha legalább is 6 4ett volna 
az idei wimbledoni győztes. Akik a világ- 
bajnoki döntőt látták, azt mondták, hogy 
unalom kis valami volt, ehhez a meccshez 
képest.

— A torinói mérkőzés végén odajött 
hozzám Pier Pieira dr s kérvc-kérl, hogy 
április folyamán Asbóthot és Szigetit 
minden körülmények között küldjük le 
Torinóba. Amikor az anyagi nehézségeket 
említettem, csak legyintett.

— Ez a két fiú minden pénzt megér, — 
mondotta.

— Cucellivel Is beszéltem Asbóth elleni 
meccse után, — mesél tovább Tóth dr.
— A 6:0-ás szetről szószerinti ezeket 
mondta: ,,Amikor Asbóth a harmadik
szetben már 4:0~ra elment, nagyon meg
ijedtem. Kétségbeesve gondolkodtam:
Cucelli menj rá. De ne, mégse menj rá.
Ha nagyon belefekszel, csinálsz talán 
egy gémet. Ha mégjobban belemégy, ta
lán két gémet is nyerhetsz, de altkor 
már itt halsz meg a pályán. Nem men
tem bele! Úgyis hiába lett volna. Pedig 
kár, mert Asbóth sokat húzott azért a 
hat-nulláért. Nagyon szegy öltem magam 
miatta.**

— Még Milánóban történt, — meséli 
tovább Tóth dr. — hogy Freiherr von 
Reznicek, a B. Z. am Mittag főmunka
társa Is felkeresett. Előadta, hogy meg
bízatása van, hogy a magyar csapatot 
hívja meg február hó folyamán Német
országba. Előadta, hogy a német teni
szezőket sorra felmentik a katonai szol
gálat alól s már majdnem valamennyien 
főzésben is vannak. Gramm viszont ‘most 
kapta meg a behívóját. Ez Pedig tudjuk, 
hogy mit jelent. A volt sokszoros wim
bledoni flnalistának megbocsájtanak s 
újra tagja lehet volt egyesületének, a 
berlini Roth-Weiss klubnak. Ha pedig 
már egyesületi tag, akkor német váloga
tott is lehet. Sőt, lesz is. Ha sikerül 
nyélbe ütni a februári német-magyart, 
akkor már valószínűleg Gramm lesz As- 
bóth ellenfele.

A mérkőzések Reznlcek ezerint Berlin
ben és Hamburgban, vagy Drezdában 
kerülnének let onyolításra.

— Nekem természetesen nem volt Ilyen 
ajánlat elfogadására felhatalmazásom. —
mondotta Tóth dr____ de megígértem
Rezniceknek, hogy amint hazaérek, je
lenteni fogom a szövetségemnek.

Ebből a két esetből is láthatjuk, hogy 
nem volt olyan nagy kudarc az az olasz- 
országi vereség. Érdemes volt kimoz
dulni odúnkból, mert Asbóthot újra e 
most már véglegesen felfedezték. A por-

KOSARLABBA

Ekkora különbséget 
m ég nem  láttunk ra n g 
adón

(Kosárlabda rangadó volt szombaton 
este a Műegyetemen. A két veretlen 
csapat, a BSzKRT és a BEAC legény
sége ütközött meg a bajnoki két pontért 
és az előkelő első hely biztosításáért a 
bajnoki ranglétrán.)

A hőmérő higanyszála alig emelkedett 
a fagypont fölé a tornateremben, amikor 
a két csapat , felállt, hogy izgalmas küz
delemmel forró légkört varázsoljon a 
nagy hideg ellenére is feltűnő nagy szám
ban megjelent két szurkolótábor köré. 
A  néző soraiban ott láttuk Fábián József 
futball kapitányt feleségével. Amott Boldi
zsárnak. a Kispest válogatott kapusának 
feje emelkedik ki a tömegből. A BSzKRT - 
vezetők közül is sokan eljöttek, élükön 
Bajmóczi Kamii atl étavezérrel. További 
szemlélődésre azonban már nincs időnk, 
mert Badacsonyi és Paku játékvezetők 
jelt adnak a kezdésre.A rangadó csapatok 
így állnak fel:

BSzKRT: Kardos, Solymosi — Szamosi
— Mátyási I., Velkey, Csere: Ott© és 
Papp.

BEAC: Stolpa II., Sárvölgyi — Bajári
— Szatmári, Szerdahelyi. Csere: Rad- 
ványi.

Szörnyű ideges kapkodással kezdődik a 
játék. A  BEAC azonban hamar magára 
talál. Támad, de eredménytelenül. Bajáid
nak sehogyan sem megy a játék.1 De nem 
is mehet neki jól, mert az a hatalmas 
kötés, amelyik a hóna alatt keresztül be
fedi az egész jobb vállát, szemmel látható
lag akadályozza őt a mozgásban. Lassan 
megindul a villarnosiak gőzhengere. 
Mátyási, majd Szamosi biztosnak látszó 
labdája perdül ki a gyűrű közül. A  4. 
percben jár már az óramutató, amikor 
Mátyási megszerzi a rangadó első kosa
rát. Nagy az öröm a BSzKRT táborá
ban. Ettől kezdve a BSzKRT uralkodik 
a játék felett. Kardos pompásan semle
gesíti Szerdahelyit, Solymosi pedig mind 
a védelemben, mind a támadásban 
egyaránt jeleskedik. A ..sebesült,( Bajári 
biztos labdát hagy ki. Szatmári játékában 
kevés az átütőerő. A BSzKRT-védők 
könnyen szerelik a ..légsúlyú" Szatyit. 
Közben Solymosi és Szamosi osztozkod
nak a gólszerzésben. A 12. percben 9:l-re 
vezetnek a kék-sárgák, amikor Szerda
helyinek sikerül kettős kosarat szereznie.

A közönség már nem biztatja kedven
ceit. A  mérkőzés már eldőlt. ..Fagyos’* 
közönnyel nézi tovább a játékot. Ennek 
ellenébe az iram fokozódik. A BSzKRT 
nagyon kever. Mátyási, Szamosi és Soly
mosi Összjáték nagy tapsot kap.

Egy kis diák mellettünk megjegyzi:
— Ezt a BEAC-ct még talán a mi 

iskolánk csapata is megverné!
— De bottal — szólt közben a háta 

mögött leselkedő barátja.
Solymosi, a kis Slózi ügyeskedik és 

szerez kosarat, amikor az időmérő sípja 
a félidő végét jelzi. Kihirdetik az ered
ményt: 13:3-ra %’ezet a BSzKRT.

A II. félidőben Radványi játszik 
Szerdahelyi helyén. A BSzKRT-ban nincs 
változás. Szamosi remekül szökteti Mátyá
sit. Gól! Most már Kardos is jobban 
előremerészkedik. Két kosarat is dob. 
(5. p. 15:3). Stolpa megunja az egyetemi 
csatárok tehetetlenségét és remek kitörés
sé L kosarat szerez. Sárvölgyi is kitünően 
játszik. Sokszor töri meg a BSzKRT 
támadásait remek benyúlásaival. Az iram 
változatlanul erős. Mint az örödügök. úgy

repülnek a BSzKRT játékosai. Szamosi és 
Velkey biztos kézzel veszik be a BEAC 
kosarát. (17. p. 20:8). Otte Mátyási, Papp 
pedig Velkey helyére jön be.

— Nem leszel a Nemzeti Sportban, ha 
gyorsan nem dobsz kosarat — biztatják 
Ottét diáktársai. A villarnosiak Benjámin
ja megfogadja a kívülről jövő tanácsot 
és szép gólt dob a BEAC hálójába. (19. 
p. 31:8). Szerdahelyi dob még egy bün
tetőt, Szamosi pedig egy kettős kosarai; 
és ezzel véget ért a rangadó. (Végered-* 
mény: 33:9 a BSzKRT javára).

Elmenőben így vélekedett a két csapat 
vezetője:

Király István BSzKRT: Még mindig
nem játszanak úgy a fiúk, mint az edzé
seken. A  BEAC gyenge napot fogott ki.

Bácsalmási Péter dr BEAC: A  BSzKRT 
-most olyan jó, , hogy még akkor sem tiM 
tűk volna őket legyőzni, ha a legjobb 
csapatunkkal álltunk volna fék

_________ (r, I.)

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
P. J., Kispest. Az 1939-es KK-ban 3 

magyar, 2 olasz, 2 cseh, 1 román és 1 
jugoszláv csapat vett részt;

llarsáiiyi Lajos. A Ferencváros—Ujpesfc 
eredményei az 1938—39-es idényben: ŐS7- 
szel 3:1 a Ferencváros javára, tavasszal 
3:3. A. KK-döntőben 4:1 az Újpest ja
va r a és 2:2.

Dréher Sándor, Pécs. A Gamma finona 
müss&ergyár.

W. I. dr, Losonc* Zsenge!lér és Tátrai 
végig játszotta az NB-idényt a Sa-IBTC- 
ben h csak azután került az Újpesthez^ 
illetve a Ferencvároshoz.

ÖKÖLVÍVÁS

Elutasították 
a B V S C  óvását

Tegnap tárgyalta a MöSz szak* 
bizottsága a BVSC fellebbezését h 
vasárnapi csapatbajnokság ered* 
ménymegváltoztatása ügyében. Mint 
Ismeretes a szorítóban 9:7 ará
nyú BVSC-győzelemmel végződött 
BSzKRT— BVSC mérkőzés eredmé
nyét Kreisz László dr. szövetségi 
képviselő megváltoztatta. Az A rt- 
ner— Horváth légsúlyú mérkőzésen 
ugyanis az egyik pontozó alaki hi
bát követett el és a szövetségi kép
viselő az alaki hiba miatt a mér
kőzés eredményét megváltoztatta, 
Így Artner győzelme helyett döntet
len eredményt hirdetett ki. Ezzel a, 
BVSC— BSzKRT mérkőzés vég
eredménye 8:8 lett.

A  BVSC fellebbezését Kiss Elemér 
szakbizottsági előadó ismertette a 
bizottsággal. Utána Pollatschek Sán
dor dr. elnök felszólította Forral) 
Árpádot, a bíróblzottság jelenlévő 
előadóját, hogy nyilatkozzék, vájjon 
a szövetségi képviselő helyesen járt-e 
el a döntés megváltoztatásánál. 
Forray Árpád igennel válaszolt. 
Utána Sulkó Béla, a BVSC szakosz
tályvezetője a nemzetközi szabályok
ra hivatkozott.

 ̂Kreisz dr bejelenti, hogy a BTK— 
FTC mérkőzésen hasonló eset for
dult elő, mindkét pontozó döntetlen 
eredményt hozott ki, de a pontozó
lapra Bogácsot Írták gyöztesnek-

A. mérkőzésvezető a pontozólapok 
átvizsgálásánál észrevette, hogy az 
utolsó menetben Kubinyi volt a. 
jobb, tehát őt kellett győztesnek 
megjelölni.

Szavazásra került az ügy és a 
szakbizottság szavazás alapján el
vétette a BVSC fellebbezését, tehát 
a BVSC—BSzKRT mérkőzés vég
eredménye végérvényesen S:8.
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Az FTC már a döntőbe 
futott, de ki esik ki?
Még öt egyesületet fenyeget a kiesés 
veszélye az ökölvívó CsB n

'Az idei ökölvívó csapatbajnokság1 
minden eddiginél izgalmasabb. Más 
években a 3. forduló előtt már nagy
jából tisztában voltunk azzal, hogy 
melyik négy csapat marad bent, 
melyik négy vesz részt a körmérkő
zésen. Az erőviszonyok már az első 
két fordulóban kiderültek, a harma
dik forduló csak megpecsételte a 
kiesők előrelátható sorsát.

Most azonban más a helyzet! Néz
zük csak a két csoport táblázatát:

A )  csoport
1. FTC 2 2 -------21:11 4
2. BTK 1 — —  1 6:10 —
3. W MTK 1 —  —  1 8:11 - -

B ) csoport
1, BSzKRT 2 — 2 —  16:18 2

2—3. BVSC 1 —  1 —  8:8 1
2-—3. MPSE! 1 —  i  — 8:8 1

Az A ) csoportban az FTC hely
zete szilárd és végleges. Már bent is 
van a döntőben. Sőt egy győzelmet 
is visz oda magával. (A z elömérkö- 
zések során egymás ellen elért ered
mény beszámít a döntőbe is. Tekin
tettel arra, hogy a BTK vagy WMTK 
közül egyik bekerül a döntőbe, az 
FTC 10:6-os, vagy 11:5-ös győze
lemmel indul neki a döntő küzdel
meknek !)

Teljesen bizonytalan azonban, 
hogy a W MTK és a BTK közül me
lyik kerül be a döntőbe. Ha a vasár
napi BTK—W MTK mérkőzés dön
tetlen lesz, abban az esetben jobb 
„gólarányával" a BTK marad bent. 
Ha valamelyik győz, a győztes megy 
tovább, a vesztes pedig a kiesés — 
mindig —  szomorú sorsára jut.

Kieshet a ö?s 'R T  Isi
A  második csoportban még sokká’ 

cifrább a helyzet. A  BSzKRT vezet 
agyán, de még egyáltalán nem érez

heti nyeregben magát. Még a Mesés 
sorsára is kerülhet! Hogyan? Úgy, 
hogy a vasárnapi BVSC— M. Posztó 
mérkőzés esetleg döntetlenül végző
dik. Ebben az esetben pedig a B) 
csoport mindhárom résztvevő j ének 
két-két pontja lesz 16:16 gólarány- 
nyal. Tehát hármas holtverseny ke
letkezhetik. Ha, így történne, a 
MöSz nehéz helyzetbe kerülne. A  
B ) csoport mérkőzéseit ugyanis 
meg kellene isinételtetnie. Mégpedig 
hétköznap, hogy vasárnapra, a dön
tők első napján már szorítóba is lép
hessen a két szerencsés.

Ha ez bekövetkezne, bizony elő
fordulhat az is, hogy az esélyesnek 
kinevezett BSzKRT esik ki!

Sokkal egyszerűbb az eset termé
szetesen, ha a BVSC—MPSE mérkő
zésen valamelyik győz. Ebben az 
esetben a győztes megy tovább a 
BSzKRT-tal együtt, a vesztes pedig 
kiesik.

©
Amint láthatjuk, a vasárnapi for

duló a kiesések szövevényes lehető
ségeiben hozhat végleges döntést. 
Pillanatnyilag még teljesen bizony
talan, hogy melyik két csapat esik 
ki. De bizonytalan lesz ez még va
sárnap délelőtt 10 órakor is. Az erők 
kiegyenlítettek. Egy bizonyos: hatal
mas és izgalmas küzdelmek lesznek!

* Jegyek az ökölvívó csapatbaj
nokságokra elővételben a következő 
helyeken kaphatók: A  Pest kiadó
hivatala, Erzsébet-körút 18— 20, a 
Függetlenség és az Esti Újság 
kiadóhivata, Jőzscf-körút 5, Arató 
hirdetőiroda, Erzsébet-körűt 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kái- 
rán-tér, a 8 örai Újság jegyirodá- 

’a, Andrássy-út 16, Központi jegy
iroda, Teréz-körút 1 és Teréz- 
körút S0.

Tereíere CrB ftír'zofgáfaía 
le fenti:

A  Knbinyl—Bogács mérkőzéses is 
akadt „alaki hiba" az egyik pon
tozólapon,: Be a végeredményt még
sem változtatták meg. Ám  lehet, 
hogy utólag majd megteszik.

IS
A  magdolnavárosiak három csa

patbajnoki erőssége a nagy szigeten 
dolgozik. Magdolnavárosban attól 
félnek, hogy ez a munka károsan 
hat majd a három ökölvívó vasár
napi szereplésére. Ebben az esetben 
pedig kieshet a kilencszeres baj
nok! . . .

•
A  zöld-fehérek egykori nehéz

súlyú ökölvívója vasárnap már in
dul a BTK színeiben. Súlya: 110
kiló!

Ez, veg ye  
í*o-!asem fog mást használni!

VÍVÁS
A díjkiosztó lakoma napját január 

26-ában állapította meg a vívószövetség. 
Az eredetileg 16-ára kitűzött vacsora 
azért maradt el, mert akkor a szövetség 
elnöke, Albrecht királyi herceg nem ért 
rá. Az elnök a lakomán mindenképpen 
3elen akar lenni s a díjakat személyesen 
akarja kiosztani.

Elmarad az UTK válogató kardverse- 
*ye. Vasárnapra, január 21-ére volt ki
tűzve az UTE I. osztályú kardversenye, 
amely egyúttal válogatóverseny is. A 
verseny nevezés hiányában marad el. A 
versenyre mindössze 7 vívó nevezett.

Ernő vándordíjáért vívnak va- 
™ aP Szombathelyen. A szombathelyi

vWőfcseínénye. * hétVé£Í Üm‘eP esyetlen
. í S * ; 00' ®  a «<,'* tőrcsapatbnjnok-
? . ■  n?1 tőrcsapattajnokság eredeti 
határnapja február 4 volt. Vívókörökben 

1 ,  korainak tartották és azzal
s<?{,/'orduitak a szövetséghez, hogy 

későbbi időpontot tűzzön ki. A szövetség 
S , kérést teljesítve, március 5-ében 
állapította meg_ az új napot. 
j. A vívósport átszervezést munkái gyors 
ütemben haladnak A  tervezet már elké-
v!ült. A S?ét^ÜIt ték az egy°s egyesületek vezetőségének, hogy véleményüket közöl-
ríjáv.K̂ 1ZOnyc!s.ra veheta, hoery már íeb.
rdarban a plepum tárgyalja a tervezetet.

^SZTAEI-TENISZ

„Miskolcon vasárnap rendezi még az 
“ ■őre SC északi kerületi és Bánét Elemér 
Vandordíjas asz lu 11 teniszverseny ét. Utóbbi 
fhjat már kétszer a VÁC nyerte s ha 
y 1* !  is- a Vívók győznék, akkor övék a 
2’J- A versenyen az UTE gárdája (Sós, 
gOhmldt stb.) is indul, azonkívül Kassa, 
Salgótarján és Gyöngyös is több verseny, 
aovel képviselteti magát. Miskolcon zajla- 
„ft* majd le február 2., 8- és 4-én az or- 

riáéki oszt a li ívni szb n j n oksá gok is. 
nyerte a Gcist-kupit. Az 

a. évi Geist-kupa döntőt. Gyöngyös és

Pécs csapata játszotta le Pécsett. A  ver
senyt nagy meglepetésre az esélyleső 
gyöngyösi csapat nyerte a kupát .már 
hatszor védő pécsiek ellen. Eredmények: 
Várlaki (Gyöngyös)—Rigó (Pécs) 21:15, 
15:21. 21:19, 18:21, 29:18,. Zűldán (Gyön
gyös)—Hámori (Pécs) 21:10, 14:21, 21:10, 
10. Várlaki, Zol dán—Kiss, Rigó 21:15. 
20:22, 21:8. 11<21, 21:16. A másik két
egyesméfkőzést a gyöngyösiek feladták 
és így végeredményben 3:2 arányban 
győztek.

TEKÉZÉS
A BSzKRT házibajnokság megkezdő

dött. Az első forduló eredményei a kö
vetkezők:

I. oszt. Hungária A—Szépilona A 
2588:2568 (Kovács 277, Cs. Tóth 274, Jenéi 
267, ül. Szél 286, Szórádi 282, Kopeoskó 
266). Száva—Baross 2476:2435 (Szües 285, 
T)oviké 277, Potzner 265, Ili. Takács 272, 
Katona 264. Bogdánvi 2581. Budai fm. A 
—Zugló 2548—2481 (Tóth 279, Tistór 270, 
Szabó 264, ill. Csepregi 270, Keserű 257, 
Varga 257). Vontatás A—Központ 2315:2278 
(Murán 253. Balázs II. 251, Dési 249, ili. 
Gosztolay 254, Skoff 253, Felnagy dr 250).

II.  osz>. Kelenföld B—Vontatás B
2304:2243 (Nyári 255, Balogi 249. Markovics 
239, ili. Kovács 260. Waehe 249. Tar 238)- 
Kelenföld A—BHÉV 2352:2315 (Pártos 2.54, 
Laki 250, V. Pártos 249, ili. Kerekes 381. 
Romasovszky 269, Huszár 250). Hungária B 
—Autóbusz B 2275:1828 (Páróezai 247. Hor
váth 235, Balog 231, i!l. Naay A. 337. Ba
latoni 226. Nagy L. 212). Budai fm B— 
Szépilona B 2052:2012 (Balog 24.8, Szabics 
236, Bívfpár 231, ili. Binder 266, Németh 
341, Csikós 230).

A  Testnevelési Főiskola téli lanfolyamó 
hallgatói részére a tefcesport elméleti ós 
gyakorlat i alapélé merről előadást tartott 
Tuezentaller d.r ügyV elnök, Mitíermann 
társálnök és Kacsó dr szöv. kapitány a 
BSzICBT-pályün. Az előadást nagy érdek
lődéssel hallgatták.

LEGUTÓBB MEGTARTOTT 
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI

Nyolcas csapatok. I. osztály. Előre— 
Hűvösvölgy 8233:2830. Legjobb dobók: 
Kalmár 442. Staffa 430, Kemerle J. 420, 
Kovács E. 398. ill Győz 386, Molnár J. 
378, Morvay 366. Ritter 360 fa. — Mávag 
—Corvin 2874:2824. Legjobb dobók: Er
délyi 898. Pásti 375, Hunka 383, Szegedy 
355, ill. Gombos 389. Halbauer 363, Pon
grác 362, Sperling 357 fa.

Nyolcas csapatok II, osztály. Dréher, 
Ganz 3031:2864. (Záhorszky 392, Torday 
390, Oravetz 390. Fulmer 385. ill. Poor I. 
394, Poor II. 383. Porth 371. Dósa I. 
£61.) — FATE—Kistext 2800:2706. (Hor
váth 392, Hoffm&nn 378, Ábel 389, Lázár 
354, ill. Czoller 373, Zsidi 364, Törő 351. 
Monori 346). — Weiss ,.B '—Vízmüvek
2815:2794. (Máté 384, Szép 359. Dankő 
é3 Tóvölgyi 348—348, ili. Somfai 383, Vo- 
lent 373, Klihkó 355. Huber 344.)

Négyes csapat I. csoport. Előre ,,B ’’— 
Dréher 2274:2175. (Kemerle J. 609. K o
vács E. 567. Soos 541, Kiricsi J. 557, ül. 
Záhorszky 558, Fulmer 501, Bíbor 555, 
Oravetz 561.) — Weiss ,,A’ ’—Hév.
2036:1999. (Vejmola 518, Répásy 496, Vida 
498, Gábor 524. ill. Keliger 507, Milkevíts 
482, Pozsár 492, Radóe 518.) — Dréher— 
Mávag ,,B”  2062:1975. Záhorszky 492,
Fulmer 517, Bíbor 526, Oravetz 527, 111. 
Gránitz I. 503, Horváth 470. Szabó B. 489, 
Hunka 513). — PATE—Weiss „A "
2073:2060. (Poledovits 536. Ábel 508. Hor
váth Gy 517, Hoffmann 512. ill. Tóth J. 
506, Vida 532, Pozderka 527, Gábor 495.)

Négyes csapat II.  osztály. Hűvösvölgy 
—Köztisztv! Szövetk. 2077:1918. (Polgár 
512, Szabó G. 499, Ács D. 557, Wéber 
509, ill. Hársi 455. Taub Jenő 501, dr. 
Bánk 486, ifj. Hargitai 476.) — Előre 
..A"—Kőbányai Kasz. 2134:2126 (Kemer
le I. 539. Kalmár 560, Helyes 188, Far
kas 547, ill. Csapody 547, dr. Rácz 557, 
Szabó J. 510, dr. Jaksitz 512.)

ATLÉTIKA

1500 métert Is 
fognak futni a KÍSOK- 
versenyeken

A  MASz által & testnevelő tanárok ré
szére kiírandó úgynevezett „serkentő 
díjakkal’ 9 kapcsolatban került szó ar
ról, hogy miért is nem futnak a 
KISOK-versenyeken 800 méternél hosz- 
szabb távolságot. Az oknyomozásnál ki
derült, hogy egy régi határozat mondta 
ki, hogy középiskoláik részére 1000 
méternél hosszabb távú versenyeket ren
dezni nem szabad.

Ennek az idejét múlt és semmiképpen 
sem indokolható felfogásnak izent ha
dat a MASz. A KISOK vezetői előtt 
felvetett©, hogy miért kell ehhez a 
szabályhoz ragaszkodni akkor, amikor 
1. a KISOK mezei bajnokságát S km-es 
távon rendezik, 2. az egyesületeknek 
kiadott KISOK-isták vígan futnak nem
csak 1500-on, hanem SOQtO-en is, 8. sível 
6 kilom,éteres futóversenyeket is rendez
nek diákok részére, 4. a 400 méteres 
úszás is van olyan fárasztó, mint az 
1500 méteres futás stb. A KISOK vezetői 
be is látták az érvek helyességét, de a 
szabály megváltoztatásához sportorvosi 
szakvéleményeket és Misdngyi Ottó dr- 
nak, az OTT főtitkárának véleményét is 
ismerni akarták.

A MASz ezeknek is utánajárt. Kide
rült, hogy sem Diisóczky dr., a MASz, 
sem Herzum dr., a Kl'SOK szakorvosa 
nem tartja hátrányosabbnak az 1500 mé
teres futást, mint bármely más fent fel
sorolt és bevezetett sportteljesítményt. 
Misángyi Ottó dr. is elismerte az érvek 
helyességét és mindössze azt tartotta 
szükségesnek hangsúlyozni, hogy a 
KJ SOK hívja fel a testnevelő tanárok 
figyelmét, hogy 400—1500 méterig ter
jedő versenyekben csak megfelelő edzés 
után engedjék indulni diákjaikat.

Alig kétséges ezek után, hogy a 
KISOK vezetősége is helyt ad a MASz 
kérelmének és a' serkentő verseny szá
mai között nem 800, hanem 1500 méter 
fog szerepelni. Sőt, é .‘fésülésünk sze
rint, arra is van remény, hogy a K I8 OK- 
bajnokság számai közé a 800 mellé az 
1500-at is beveszik.

Nésneii) Bála'
a le 2$xörga?m»s?t»te

Megírtuk, hogy a MASz szorgalmi 
díjakat tűzött ki azoknak a kerettagok
nak, akik a téli edzéseket (szabadtérie
ket és tornatermieket) a legszorgalma
sabban látogatják A szövetség a lehe
tőség szerint pontos kimutatást vezet 
azokról, akik az edzésekre járnak. No
vember elejétől napjainkig 69 kerettag 
volt egy vagy több alkalommal a szö
vetségi edzéseken és & rangsor pillanat
nyilag a következő:

Németh Béla MAO 54,
Bertalan György M 4.C 52,
Gáspár Elemér MAC 48,
Szabó Miklós MAC 41,
Kemény Gábor BSzKRT 38,
Rácz Ferenc dr. MAC 33,
Kelen János BBTE 81,
Hikísch Ödön BIjE 27,
Farkas Béla Testv. 25,
Csányi Zoltán MAC 23,
Józsa Dezső dr PEAC 22,

stb. — Mint látható, szorgalomban a 
távfutókkal (Németh, Szabó, Kelen, 
Farkas) csak. a kalapácsvetők (Bertalan, 
Kemény, Gáspár, Rácz) veszik fel a 
versenyt. Sőt, ha számításba vesszük, 
hogy több kalapá.csvető tulajdonképpen 
nincs is, mint á felsoroltak, a szorgalmi 
átlag csúcseredmény ít mindenesetre ez a 
sportág érte el. Meg is lesz az ered
ménye,,

CSERENYEIT KÉRI A KÖZPONTTÓL
a tavaszi idény megindulásakor egy-két 
hétre az északi kerület. A dobószámok 
elsőszámú magyar szakértője a kerület 
kiváló , dobóival (Horváth II., Hqvas, 
Zavarkó) foglalkozna ez alatt az idő alatt 
és néhány, a kalapácsvetésre jelentkező 
újoncot is beavatna a kalapácsvetés rej
telmeibe.

AZ ÉSZAKI KERÜLET BELGRÁDDAL
szeretne mérkőzni ebben az évben. 31 
kell ismerni, hogy az északi kerületnek 
nem volt szerencséje a nemzetközi ellen
felekkel. Először a volt ,,csehszlovákiai 
MASz''-szal teremtett állandó jellegű 
kapcsolatot, de ezek a mérkőzések a fel
vidéki területek visszatérésével meg
szűntek. Tavaly Déllengyelország csapatát 
látta vendégül Északmagyarország és 
úgy volt, hogy az idén Lembergben 
vagy Kattowitzban tartják meg a vissza
vágó mérkőzést. Az ismert eseményei: 
miatt: ez a terv is kútbaesett. Most azon 
mesterkednek az északi kerület vezetői, 
hogy kitűnő válogatott gárdájuk szá
mára valamelyik jugoszláv, kerület, lehe
tőleg Belgrád atlétáit kössék le.

LABDADOBÁS HELYETT FAGRÁNÁT 
VETÉST ,

javasol a MASz a KISOK-nak az alsóbb 
korosztályok részére rendezendő verse
nyeken. Egyéb szempontoktól eltekintve 
azért is jobb ez, mert a fagránát inkább 
hagy nyomot a földön, mint & puha 
labda.

CSAK MÁJUSBAN
lesznek a fővárosban egyesületi páros
versenyek. A  hivatalos hatámaplistában 
téves az a pont, hogy augusztusbfm 
második fordulót i? vívnak az egyletek. 
Erre nincsen szükség, de lehetőség is 
alig. mert augusztusban az ifjúságiakat 
az ifjúsági párosversenyek foglalják le, 
a felnőttek pedig minden vasárnap ta 
iáinak versenyzési alkalmat a MAC, 
BSzKRT, Törekvés és Postás versenyein.

ESTI VERSENYEK AZ ÚJJÁÉPÍTENDŐ 
MAC-PÁLYÁN

A MAC-pálya lelátójának (és benne a 
korszerű (iítiizőknek, fürdőknek és torna
teremnek) építését megszavazta az OTT. 
A  tervek kidolgozása most van folya
matban és a MAC elnöksége minden erő
vel gyorsítja az iramot, hogy a szükséges 
formaságokkal is készen iagye-nejt ad
digra, amikor az építkezést — kora ta
vasszal — el lehet kezdeni. Értesülésünk 
szerint a pálya nézőterét kb. 6000 főnyi 
közönség befogadására építik ki. Arra is 
gondolnák, hogy a pályát megfelelő vilá
gítással lássák e.I. Ha ez sikerül, akkor 
a MAO néhány cSti versennyel próbálja 
majd n közönséggel a versenyeknek ezt 
a faját megkedveltein!. Elméletileg meleg 
nyári estén kinn a Margitszigeten ren
dezendő atlétikai versenynek számottevő 
közönséget keltóhe vonzan-ia. Hogy azután 
a valóságban a terv bevállk-e, az más 
kérdés. Mindenesetre — érdemes vele kí
sérletezni.

MOZI

é T B i ü M ,  B É C S I !

Gaiszonlokás kiadó
Mese a diplomáról. Vidám, játé

kos, könnyed film. A  közönségnek 
nem kell attól tartania, hogy a „vé
res valóság" tükrét tartják elébe. 
Ezzel a filmmel éppen a „véres való
ság" árnyait akarják elűzni, szóra
koztatni akarják vele a közönséget. 
S aki nem fogja a túlságosan szi
gorú kritika fanyarságával elron
tani a saját hangulatát, az kétség
telenül jól is szórakozhat majd en
nek az új magyar vígjátéknak az 
előadásain.

De az is lehet, hogy Tabóáy 
Géza és Balogh Béla (a két szerző) 
titokban erre gondolt: „Mi haszna a 
fiatalember diplomájánakt Mi hasz
na a tehetségének? A szorgalmá
nak? A múnkavágyának? Az érvé
nyesüléshez más kell! Véletlenség. 
Szerencse. Jól kell kinézni az abla
kon. Gazdag emberek lakjanak 
szemközt. Lehetőleg bolondos gaz
dag emberek. Képzelt betegek. 
Férfibolond vénlány. Ez kell az ér
vényesüléshez!“  .

Ha a két szerző erre gondolt, ak
kor a vígjátékuk csak látszólag 
„mese a diplomáról", a valóságban 
talán túlzottan szigorú szatírája ko
runknak.

Mindezen azonban a nézőnek neia 
kell törnie a fejét. A néző fejtörés 
nélkül mulathat', mert erre gyakran 
nyílik alkalma, amíg pereg a fűm. 
A  felcserélt orvos-ügyvéd kettős 
rengeteg mulatságos helyzetet okoz. 
A  szerepek is mind derűsek. Nincs 
egyetlen komor foltja sem a filma 
nek.

*
A  szereplők közül Rajnai Gábort 

kell elsőnek említeni. A  képzelt be
teg vezérigazgatót alakítja. Minden 
mozdulata, minden hangja derüt- 
keltö. S mindjárt utána meg kell 
dicsérnünk Kürthy Györgyöt, aki 
ugyan csak egy meilékszerepet (a 
vezérigazgató mogorva háziorvosát) 
játszik, de feltűnően kiemelkedik aa 
egyébként nagyon jó együttesből.

A  két fiatal diplomás: Juhász Jó
zsef és Pataki Jenő, kedves, rokon
szenves. .A két fiatal doktornő- 
jelölt: Simor Erzsi és Turay Ida, 
bájos, kellemes.

A  kisebb szerepek alakítói közül 
Bókay Ferenc, Lata lár Árpád és 
Makláry Zoltán szintén kitűnő ala
kítást nyújt.

De Fries Károly szép énekszámai 
biztosan népszerűek lssznek. A  fii-

Ímet Balogh Béla rendezte, ötletesen, 
stílusosan.

KOLTAT MEGINT DOLGOZNI AK AR
Kottái Henrikről, a - sokszoros magyar 

távolugró bajnokról egyesülete a MASz 
érdeklődésére azt a felvilágosítást adta, 
hogy Koltai két éve nem versenyez és 
már nem is tekinthető aktív atlétának. 
Ami a nemversenyzést illeti, ebben a 
BBTE-nek igaza volt, Koltai azonban, 
legutóbb személyesen cáfolta meg, hogy 
rá már nem lehet számítani. Találko
zott Vadas Ivánnal és Késmárki Kor
néllal és kijelentette nekik, minden rá
beszélés nélkül, hogy ebben az évben 
újra komolyan akar dolgozni. Azt is 
megígérte, hogy rövidesen megkezdi a 
tornatermi edzéseket.

JÉG

h  X X X II. gyorskereső*
l y á E ő  ^ á l n o k s á g . , .

siómba tón és vasárnap Boirakcrülő 
gyorskorcsolyázó bajnokság teszi 

fel az idei jég-sporteseményekr© a koro
nát. Kár, hogy mindkét napon reggel 8 
órakor kezdenek és így a közönség érdek- 
lodésér© nem lehet majd o-l7 n mérték
ben számítani, amint azt ez a verseny 
m csórd emelné. Szerintünk a 9 órai kezdés 
jobban ávogfel&kaö mind a közön&ég, mind 
pedig a versenyzők szempontjából.

A ^szövetség rengeteg ingyen jegyet bo
csátott a futók rendelkezésére, mert ez
zel a versennyel hírverést akar ősin ál ni 
a gyorskorcsolyázósportnak.

A gyorsba.inoksdg Iráni igen nagy az 
érdetklddés. Többek között testületileg fog
nak megjelenni a versenyen a TF férfi 
hallgatói

Végül hogy a bajnokságban induló ti
zes mezőnyről is mondjunk valamit: meg
győződtünk arról, hogy futóink a legko
molyabban készülnek erre az igazán nagy
szabásúnak ígérkező bn jnoksá<*ra.

Engnaestangen, a norvégok kiváló 
gyorskorcsolyázójia vasárnap - 500 m-en 
45.2-vel győzött.

A bukaresti magyar-román koron-gmér- 
kőzés előtt a két ország ifjúsági váloga
tottját is szembe akarják állítani a ro
mánok.

A „Ka Gazzefta dello Sport*’ ezt írja a 
BKE korcngcsanatáról: „Sajnálattal nél
külöztük a BKE több kiválóságát, de 
Miklós sok mindenért kárpótolt. Néhány 
tehetséges fiatalt hoztak a magyarok!'*

A holland gyorskorcsolyázóbájnokság 
gyenge eredményeket hozott. 500 m: Itoos 
47.8. — 5W*0 m: Larigcdiik 9:17-8. — 1500 m: 
Lángédl’jk 2:33-9. — 10 000 m: Koops 19:04. 
Bajnok: Langedijk. 23 induló.

Jégkoiongbajno-kság Szegeden! A  jégko
ronggal is foglalkozó szegedi egyesületek 
elhatározták, hogy megrendezik Szeged 
városénak jégkorongbajnokségát. H-°t csa
pat indul. Ezek a következők: SzKE I., 
SzKE II., Móra város, SzTK. Rókus, Szent 
Imre. A  mérkőzések csütörtökön kez
dődnek.

RÁDIÓ

Mai műsor

BIRKÓZÁS
Szeljed váios bírltózóbnjnokságai vasár

nap kerülnek sorra. A  versenyre máris 
65 nevezés futott be.

HÓSPORT
Bécs sí bajnokságát Freyer nyerte 443-5 

ponttal Sadowski előtt. Az autóverseny
ben Gallcitnef győzött 41 és 41.5 m-es ug
rással W illy ellen. A  bécsi bajnokokat 
alkalmasat rövidesen itt látjuk majd a 
Budapest—Bécs sí viadalon.

KELLEMETLEN MŰTÉTEN ESETT AT 
K ISS JÁNOS,

a MAC kiváló sífutója. A váltóbajnokság 
előtti szombaton terepkijelölés közben 
bukott. A  bukás következtében fertőzés 
támadt a jobbhüvelykujján a körömágy
ban és ezt kellett sürgősen tnegoperálniá 
orvosának. Kiss már jobba/', van és re
méli, hogy vasárnap elindulhat a BBTE 
versenyén.

MEGJÖTT A  HÓ BUDAPESTBE IS
és most már biztos, hogy a vasárnapra 
kiirt Bély—Demény vándordíjas csapat- 
versenyt meg lehet tartani. Tavaly a 
MAC vereséget szenvedett ebben a ver
senylen a BBTE-től, amely jobb átla
gával biztosan nyerte a hetes csapatver
senyt. Az idén sokkal nehezebben sike
rülhet a BBTE betörése, A MAC négyes 

i bajnok-váltójához a b) csapatban kerek 
48 percet futott Neszvada* csatlakozik, 
esetleg már elindul Cseh Gábor és a he- 

I tedik sem fog nagyon kiríni a csapatból. 
* Jó futást várunk; s> Postásoktól is,*

CSÜTÖRTÖK, január 18.
Budapest I. (549.5 m): 6.45: Ébresztő.

Torna. Hírek. Hanglemezek.. —■ 10: Hí
rek. — 10.20: 1. A zsákhordó. 2. Nincse. 
nek mesék. 3. A  rossz diagnózis. Zsol
dos László elbeszéléseiből. Felolvasás. — 
10.45: „A  háziipar helye a magyar gaz
dasági életben.”  Irta: Körűi Nagy La
jos. Felolvasás. — 12.10: Vidák József
cigányzenekara. — Közben: 12.40: Hí
rek. — 13.30: A Melles Bélá-zenekar mű
sora. Vezényel Vtncze Ottó. — 14.30: 
Hírek. — 16.15: Ruszin hallgatóinknak.
„Voit-e valamikor Kárpátaljának nemzett 
zászlója?”  Szulincsák László df. 'elő
adása. 2. Hanglemezek. Peredacsa diya 
podkarpatszkich szlusatelej. 1. dr. Va- 
szilíj Szulincsák: Imila-li kodhato Pod- 
Karpatszkaja Ruszj nacionalynöj flag. 
2. Muzika po gramofonnoj zapiszi. — 
16.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: „Tavaszi hernyójárás megelő
zése a gyümölcsösben'. A földmíveiés- 
ügyi minisztérium rádióelőadássorozata.
— 17.45: A Rádió Szalőnzenekara. —
16.45: „Egy elfelejtett magyar népszi
g e t ’ . Barta Katalin dr. előadása a szla
vóniai magyarokról” . — 19.15: Hírek. — 
19.25: Szórakoztató hanglemezek.
20.10: A  Budapesti Hangverseny Zenekar 
műsora. Vezényel Willem Mengelberg. 
Közreműködik Károlyi Gyula (zongora). 
Közvetítés a Városi Színházból. 1. J. Chr. 
Bach: Szinfonietta. 2. César Franck:
Psyché — szimfonikus költemény. 3. 
Ráchmaninov: II. zongoraverseny (c-
moll) (Károlyi Gyula). . 4. Csajkovszkij: 
IV. szimfónia. — Szünetben kb. 21.10: 
Hírek és sporthírek. — Utána kb. 22.15: 
Hírek, időjárásjelentés, hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 22.35: Giuiio Romána 
énekel, zongorán kíséri Haris Hasi. — 
23: Hírek német, olasz, angol, francia és 
eszperantó nyelven. — 23.25: Kurina Si- 
mi cigányzenekara muzsikál. —■ 0Ö.D5Í 
Hírek.

Bndapest II. (834.5 m). 17.15: Magyar 
nóták és csárdások hanglemezről. — 
18.15: Angol nyelvoktatás. J. W. Thomp
son előadása. — 18.55: A Magyarországi 
Munkésdalegyleték Szövetsége képvisele
tében a Kőbányai Általános Munkás Dal
egylet műsora. Vezényel ifj. Wenlnger 
Károly. — 19.30: „A  szicíliai telepítés” . 
Zoltány András előadása. — 20: Hírék, 
ügetőversenyeredmények, hírek szlovák 
és ruszin nyelven. — 20.25: Oláliné Vaj
da Júlia énekel zongorakísérettel. — 
20.55: Pátria-hanglemezek. — 21.55; Idő
járásjelentés.

Kassa (259.1 m.). 11.05: Szlovák hallga
tóinknak: „Ne váljatok el könnyel
műen'. Nádas Sándor dr. előadása. Pra 
slovenskych poslucbacov: „Norozvádzajte 
sa lahkomyselne ’ . Prednáska dra Ale
xandra Nádasa. — 11.25; Fúvószenekari 
művek hanglemezekről. — 11.40: Hírek 
magyar és szlovák nyelven. — 18.Í5: An
gol nyelvoktatás. Átvétel Budapest II.- 
röl.

EGYESÜLETI HÍREK
A BLK január 27-én Szent Domonkos- 

utca 13. sz. alatt rendezi meg sportbál" 
j&t_______________________________

KÉZILABDA

A teremlabda 
körmérkőzés állása
1. Elektromos
2. MTE
3. VÁC
4. MAFC
5. BSzKRT
6. BTC

osztály;
4 4 — -

2 
2 —  

1 — 
1 — 
1 —

1. Kistex 
3. ETK
3. KAOE
4. Síéchenyi
5. Wacker
6. Hungária

//. osztály:
4 4 — —
3 3 ------
5 3 — 2
3 1 — 2
4 1 — 8
5 — — 5

70:50
56:40
68:65
41:49
55:67
30:51

53:26
40:11
46:52
17:32

: «
1:13 —

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

4 3 — 1 
4 3 — 1
3 3 ------
4 1 — 3
3 1 — 2
4  -------------4

Szövelségi-dij:
1. Elektromos
2. KAOE
3. MTE
4. BTK
5. MAFC
6. Széchenyi
7. M. Posztó 
S. Kistex

2 2 —  —  

3 2 — 1 
3 2 — 1 
3 2 — 1
2 2 -----
3 1 - 2  

1 — 3

91:43
52:37
44:36
49:51
21:53
28:67

29:15 
44:33 
29:20 
42:34 
24:19 
30:31 
43:66

i  33:06-



» « * « * * » «  m
ju s s a l Csütörtök, 1940 január IS.

VILLAMTOBN.iT IRT Ki
sjz. MKESz vasárnapra II. osztályú egye
sületek részére. A torna körmérkőzés 
formájában kerül lebonyolításra, a helye
zetteket díjazza az MKESz. A villámtor- 
Ha beosztása:

6.55: Wacker—Kistex, 7.05: BTK—
KAOE. 7:15: Széchenyi—Wacker, 7.25: 
Kistex—BTK, 7.35: KAOE— Kistex. 7.45: 
BTK—Wacker. 7.55: Széchenyi—KAOE,
8.05: Kistex—Széchenyi. 8.15: Wacket— 
KAOE, 8.25: BTK—Széchenyi.

VASAK NAPI K É ZIT A B í> A M C S O K 
(Nerascti Tornacsarnok)

5.30: Széchenyi—MAFC (Sző v.-díj),
5 . 0 5 MAFC—BTC HIT. osztály), S.4Ó: 
BTC—MAFC (I. osztály), 4.15: BTK—
Széchenyi (II. osztályt, 4.55: ETEL—BTK 
(tízöv.-díj), 5.30: HTE—K.AOfí (Szöv.-
clíj), 6.10: A )—B) válogatott, 6.55—8.49: 
Villájntorna. * 2 * 4 * * * * * 10

Kovács Ernő szövetségi kapitány a kö
vetkező keretet jelölte ki a vasárnapi A) 
*—B) válogatott mérkőzésre: Vattay, Do
bos. Jávor BtízKRT, Holczi iger, Tichy |$ 
I. BTC. Fodor, Birtalan, Péteri dr.. 
Varga, Cséfa y  (Elektromos), Mátyásai, 
Szabó, Kapás, Sidő MAFC, Rózsa, Peré- 
nyi, Ellenbogen. Steiner MTE, Seress, 
Salgó, Forrai VÁC.

A IV. forduló legjobbjai: I. osztály:
Perényi—Birtalan. Bischitz—Forrai, Stei
ner, Fodor. — Kittint még: Vattay, Pé
teri dr., Ellenbogen, Varga, Seress, Sal- 
gó. — II. osztály: Nyers—Manfréda, Ta
kács—Engel, John, Szeder. — Kitűnt 
2nég:. Ghimessy, Ludwig.

Jelzem/, igaza v o n ..,
Tárgyalás a nemzetközi labdarúgó 

kongresszuson

K k i l t ó  , k i
BÖKMUKl
nagyhatású szónoklata a 1 UH-díszlakomán

M O ZIK  M Ű SO R A ;

RÖVIDÍTÉSEK: Sz «■ szombat, V — vasár- { 
nap, n — V<, f  =  V£, h — %.

Bemutató mozik
ÁTRIUM Marpit-kövút 55. Tel.: 153-034. 
f6, f8, Í10. Sz. V.: í’4-kor is. Garszoiilakás 
kiadó.
CASINO Eskü-ü? 1. T.: 383-102, £6, f3. 
Í10. Sz. V .: 1'4-kor is. Pygmaliun.
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111140 h6, 
h8, hlO. Sz- V.: h4 kor is. Az eleő csók. 
CQRSO. Vácí-u. 9. T-: 182-818- n6. nS, nlO- 
Í5x. V .: n4-kor is. Trópusi mámor. 2-ik 
hét. V. d. e. nl2. Régi Lécei operettek 
matinéja.
DÉCSI Teréz-körűt 23. T-: 125-952. fi. 8,
10. Sz. V.: í-kor is. Garszomlnkás kiadó. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 189-543. 
n$, f8. hlO. Sz. V.; r.4-kor iö- Halálos ta 
tavasz. 5-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-krM3.

222-499. 10—24-ig folyt- 4 híradó, kü- 
lör* riport a nyugati és északi harctér
ről st:b.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5, nS. 
£10. Sz. V.: 4. 6, 8, 10. Bercsényi huszárok. 
S-ik hét!
R.ADirs. Nagymező-utca 22. T.t 122-098. 
í'6, h8, hlO. Sz. V.: i'4-kor is. Semmelweis. 
ÍRÓYAD APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. r6. f8, hlO. Sz. és V: 4. 6, 8 10. 
Az első csók. 2-ik hét! 
fcCALA Teréz-krt. 60. T .: 114411. n6. f8. 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. A nőnek mindig 
sikerül.
URA NI A. Rákóezi-iU 21- T-: 147 046. 5, n8. 
£14). Sz. V.: h3-kor is. Sivetngi éjszakák. 
V. d. e. 11: dr. Benedekké Zilahy Irén: 
Amerikai élményeim.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körút S- T-: 144-212. 
Ji4, f6, h8, 10. Sz, V.: 1-kor ia. Isten 
vele, tanár úr!
CA Pl TOL Baross fér 32. T?L: í 34 357
f4, ffi, fS, f 10. V.: ll-kor \s- Hotel Ira- 
peri-al.
CORVIN üllői-üt 40. T : 1S8988. f4. f6. 
f8i flO. V.: 12-kor ifi. 1848. Mária Hona- 
V* d. cr f i i :  Milliomos csavargó.
EDIT Szent István körút 16. T: 114502.
4. 6, 8, 10. V-: 2-kor is. Francia négyes. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér S. T: 142455. 
fi, ffi, f«. fiú. V.: f2-kor is. Dal r. sza
badságról. V. d- e. fit: Hindu lándzsás- 
KAMARA. Dohány utca 42. J.: 14 3-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Szárnyas dandár. (Zúg
nak a szirénák.)
LLOYD Hol Ián-utca 7/a. T.: 111994.
4.-6. 8, 10. V.: 2-kor is. __ A  gályarab. 
V.- d. e- 11: örök csavragó- 
PALACK. Erzsébet-krt 8. T-: 221-222. ti.
2. 4. 6, 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
5-ik hét!
SAVOY, Üllői-út 4. T.: 146040. f4. f6. f3. 
flO. V.: fii-kor is. A  gályára*). V. d. e. 
flí: A dzsungel hőse.
SÍMPLÓN Horthy M iklős-út 62. T.: 268999. 
£4, f6, f8, tlö. V .: f2-kor is. 1843. Mária 
Hona. V. d. c. f i i :  Édes anyaföld.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4, T . ; 140840. 11, 2,
4, -6, 8, 10. Csapd-a.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS GSmbife-utca- J7. T..; 355574. 
n4, ni, nS, nlO. V.: n2-tor is. A  minisz
ter barátja. V. <1.. e. XI: Az: oxfordi diák. 
BKJ.VÁROSI Irányi-utca ül. f :  384563.
4, 6, 8. 10. V: 2, 3. 4. 5 S. 7 8. 9. 10. 
ÁH. a bál. V. d- e. fii, 12: A  rend katonái. 
BUDAI APÓI,1,0 Széna-tér. í ' ■ 361500.
fő. h7, 9. V.: fi, f4, f6, Í8, flO. Áll a bál. 
V. d. e. f i i :  Heten a Himalája elten. 
ELDOBADÓ Népszínház-utca 31. T. 133171.
4, '6, 8, 10. V-:--2-kor is. Hölgyek előny
ben. V. d. e. 10, fl2: Harcra születtem- 
Veszélyes kirándulás. Afrika bömböl. 
HOMEKOS, Hermiua-u <■ r 293178 
hő, 7, mo. V-: f2-től Shirley Temple: A 
kis fenség parancsa-
IPOLY Csáky-utca 65. T : 292626. f4. Í6 
fS, Í10. V.: f2-kor is. Ilyenek a férfiak.
V. d- c. f i i :  Dovert kaland. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária tér 7 T.: 134- 
*44, f4, f6, f8, f  10- V.: f2-kor is. Alt a bál.
V. d. e. flO, fl2: A  2 fegyenc.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T ; 342947.
11. 2, 4, 6, 8, 10. Rettegés!
OTTHON Ben ezkv ntea 3 T.: 146—447
ti4, ni, n8, nlO. V.: u2-kor is. Ilyenek á 
férfiak. V. d. e. 10, Í12: A  szeretem zsar
noka.
PATRIA. Népszínház utca 13. T.s 145-673-
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor isi A  gályarab. V. 
ű. e. f i i :  A dzsungel hőse.
PHÖNIX R4kóczi-űt 68. T : 144454. 11. 1,
5, 5, nS, 110. Rettegés. A  becsület dia
dala.
RIALTO. Bákóezi-út 70. T.: 139-197. 11,
1, 3, 5, n«, nlO. Sz. V-: 10, 12, 2. 4, 6, 8,
10. AU a báL

Minden sportember tudja, hogy a 
P U L I most leplezte le azt a, csá
kányt, amellyel majd kibányásszak 
azt a követ, amelyet majd mint 
alapkövet el jognak helyezni a meg
építendő pályájuk lelátója helyén. 
Az ünnepségre meghívták Bök Mu- 
kit is, aki nagy beszédet mondott 
az eseménnyel kapcsolatban. Alkal
munk volt gyorsírással jegyezni 
Bök Muki csodálatos szónoki reme
két, amely így hangzott:

■—■ Méltóságos asszonyom, uram, 
nagyságos asszonyom, uram, tekin
tetes asszonyom, tekintetes uram, 
asszonyom, uram, leányok, kedves 
barátaim, barátaim, ismerősök, is
meretlenek, trógerok! Nem vagyok 
szónok, nem szeretem cifrázni a be
szédet s így csak egyszerű lelkem 
ibolyántúli sugárzásának a végte
lenbe vesző, avagy helyesebben tá
voli bolygók végrezgésében fényqvő 
csodálatos étertávlati elfojtott zuha
nását példázó nagy-nagy ábrándok 
ködös elmúlásának örök hitével, 
amely a múltak gyűrűző mélységei
be vetített és sohasem lankadó év
századok becsületességét adom. Ke
reken, egyszerűen, frázisok nélkül!

— Az önzetlenség kora ee! Vonul
junk a háttérbe és dolgozzunk csen
desen. Én, aki már ha,tvan éve dolgo
zom a, legnagyobb csendben, sokszor 
magam sem tudom, hogy dolgozom, 
olyan szerényen teszem. Én, alti a 
legnagyobb alkotásokat valósítottam 
meg csendben, néha lesütöm a sze
memet, hg az ibolyává,l találkozom, 
mert nem bírom szemrehányó tekin
tetét, amellyel szántónkért erős kon- 
kurrencíámat a szerénység terén. 
Ha megengedik, talán elmondhatom 
szerénység nélkül, hogy az a kor
szakalkotó lángelme, amellyel ren
delkezemi, a dolgoknál; az a csodála
tos meglátása, az a talpraesettség,

az a magas szellem, az a mély érzés, 
as a puritánság, amely sajátságom 
— voltaképpen sokkal nagyobb fel
adatok megoldására tesz képessé, én 
azonban szívesen dolgozom szürkén 
és szívesen elvállalom a, népszövet
ség elnökségét is, mert meggyőződé
sem, hogy az olr an csőd Hatos em
berfeletti embernek, amilyen én va
gyok, minden munkában ki kell 
válnia.

—  Mindig azt tartottam, hogy sok 
beszédnek sok az alja. Éppen ezért 
legföljebb három-négy órát vagyok 
hajlandó beszélni, mert meggyőző
désem, hogy minden beszédnél szeb
ben beszél a tett. Viribus unitis, 
mint azt a mi nagy költőnk, Petőfi 
Sándor, az én kedves barátom mon
dotta.

—  Mert, kedves barátaim, igen
tisztelt uraim, kedves hölgyeim, 
drc,ga mindenki, azért mert valaki 
jó szónok, az még nem jelent sem
mit. Nem azért tartóin magamat s 
velem együtt az egész magyar sport- 
társadaiom kiváló embernek, mert 
ragyogó szónok vagyok, hanem 
azért, mert az izéknek a hogyishív
jákja, azaz bocsánat, fordítva: a
hogyishívjákoknak az izéje elizéli a 
legizésebb... tudniillik, hogy úgy 
mondjam öööö... szóval na... hiszen 
aztat úgyis mindönki tudja, högy 
mit akarok mondani.

—  Higyjék el uraim, amikor most, 
erről a helyről, ebből a szobából, 
ebből az épületből, ebből a kerület
ből, ebből a városból, ebből az or
szágból, ebből a világrészből, ebből 
a földgolyóból, ebből a naprendszer
ből, egyszóval ne felejtsék el soha
sem, mert aki ahogyan, az úgy is, s 
aki úgy is, az sohasem lesz az, aki
nek kell, akinek muszáj, akinek ku- 
tyakötelessége, meri erre int minket

(Vigyázó Lacika elképzelése.)

a lélek, a szív, «. kebel, a máj, as 
agy, a tüdő, a gyomor.

—  Most még csak annyit, hogy 
igaza van korunk legnagyobb elmé
jének, vagyis nekem, hogy tudniillik 
ép testemben ép lélek, tehát ez az a 
gondolat, ez az az igazság, ez az az 
alap, szaza zazaza.

— Most már csak...
(A  beszéd hónapzárlakor még fo

lyik.)

öttet
Két színigazgató beszélget:
—■ Milyen telt ház van a Városi

ban a boxcsapatbajnokságon!
—  Bizony. Én már azon gondol

kodóin, hogy a „H írom  testőr'‘ 
tívójcleneiét á tira tom  ökölvívásra...

Ö r ö m
—  Csuda hosszú portyát sikerült 

lekötnöm!
—  Bravó! Biztos, hogy hosszú?
— Igen. Úgy egyeztem meg, hogy 

addig játszunk, amig nem győzünk.

K ü l ö n b s é g
A szurkoló kérdezi otthon a fele

ségétől:
—  M i van ebédre,I
—  Csirke!
—  Dg mikor én labdaéhes vagyok!

Heti prolsSáma
— Papírsúlyban jobb a BSzKRT?

^ária -töprengés
—  öt görög, öt. tői uk. hány mér-\

közésf

T é v e d é s í
Az ökölvívó CsB-n történt. Petrő 

már vagy huszadszor rohamozta 
eredménytelenül Csontost. Dühösen 
rá is szólt egy angyalföldi szurkoló: 

■— Ne csinálj itt cirkuszt! Ez szín
ház!

M m 1. . .
—  A téli torna után fürdőt is kel

lene venniök a játékvezetőknek.
—  Miért f
—  Hogy tisztában legyenek — a,

.szabályokkal.

A pró h irdetés
Hat portyamérkőzést elcserélnék 

egy bajnokira. Jelige: ,,Szurkoló".

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Fogadók. A  gólarányt, ügy szá” 
mitjuk ki, hogy a pingpong-asztal 
méreteit elosztjuk a 11:2-8 MTK—» 
FTC mét kőzés összeállításaival.

Vidéki. Tévesen értelmezték a sza» 
bályt. Tizenegyesnél a fütty után 
nem a játékvezetőt Ítéli megrugni, 
hanem a labdát.

HAJRÁ FRADI...
E g y  R) k ö z é p - t a g  á b r á n d j a  a z  ö k ö l v í v ó  C sB »n

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

be! minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
fclvatal Bp. VIII., Bükk Szilárd-utea 4. 
— Telefon 132—SS9 és 133-977. Lövés
eim: Budapest 72, Posiafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fel*. 
Um kiadó: Knltsár István.

Előfizetési díj: Belföldre sgy Sióra P 
nettyedóvre S.—, kfiiföldre #. —>

(Amerikába 10-—).
Nyomatott a Stádium Rt. körforgóit 
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